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Ágrip 

 

Aðdráttarafl hryllingsmyndarinnar er að miklu leyti fólgið í því að sumt fólk nýtur þess 

að hræðast eða er heillað af því á vissan hátt. Í slíkum myndum er mörgum aðferðum 

beitt til að skelfa áhorfandann, en þær eru ekki allar jafn einfaldar. Margt getur vakið 

upp óhugnað hjá fólki og þótt að sum fyrirbæri séu oftar tengd óhugnaði en önnur er ótti 

hverrar manneskju persónubundinn. Stundum hræðist fólk jafnvel eitthvað án þess að 

gera sér grein fyrir því og ástæða þess er oft bæling á þeim ótta eða einhverju tengdum 

honum. Þegar óhugnaðurinn eða óttinn byggir á einhverju framandlegu sem þó virðist 

kunnuglegt erum við á yfirráðasvæði ókennileikans (þýs. das Unheimliche). 

Í þessari ritgerð er fjallað um ókennileikann í listrænu hryllingsmyndinni, en 

ókennileiki er hugtak sem t.d. Sigmund Freud og Ernst Jentsch hafa fjallað um og lýsir 

það í stuttu máli óhugnaði fólks á ýmsum fyrirbærum. Hugtakið hefur verið tengt við 

hið gamalkunna og leyndardómsfulla, en það á einkum við uppvakningu bældra áhrifa 

við kynni á einhverju óhugnalegu eða að gömul trú sem áður var yfirstigin reynist sönn. 

Tvær kvikmyndir eru skoðaðar og greindar út frá ókennileikanum ásamt einkennum 

listrænu kvikmyndarinnar, en þær eru Andkristur (2009, Lars von Trier, Antichrist) og 

Getinn (1990, Edmund Elias Merhige, Begotten). Ókennileikinn er jafnframt skoðaður 

sem aðferð innan hefða listrænu kvikmyndarinnar og hryllingsmyndarinnar og leitast er 

við að sýna fram á áhrif hans á listrænu hryllingsmyndina. 
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1. Inngangur 

Any honest account of human experience must be shocking. For 

it is the function of art to make the reader or viewer aware of 

what he knows and in most cases doesn‘t know that he knows 

and doesn‘t want to know. – William S. Burroughs
1
 

Kvikmyndin getur sýnt okkur það sem við sjáum ekki berum augum í 

raunveruleikanum. Ótti mannsins getur birst í mörgum kvikmyndagreinum, en þó er ein 

sem sérhæfir sig í slíku. Sú er hryllingsmyndin, en hún gerir fólki kleift að horfast í 

augu við ótta sinn sem getur bæði hjálpað því að sigrast á honum en líka gert það 

óttafyllra en áður. Hið óhugnalega sem ýtir undir óttann getur birst í mörgum formum 

og með mörgum aðferðum, en ákveðnar hefðir hafa myndast innan kvikmyndagreina 

líkt og hryllingsmyndarinnar við birtingu á hinu óhugnalega. Þegar greinar geta af sér 

undirgreinar geta áðurnefndar hefðir breyst og aðrar aðferðir komið til sögunnar við 

birtingu á hinu óhugnalega. Ein slík aðferð er notkun ókennileikans (þýs. das 

Unheimliche), en hún hefur t.d. birst í listrænu hryllingsmyndinni, afkvæmi listrænu 

kvikmyndarinnar og hryllingsmyndarinnar þar sem blandað er saman einkennum beggja 

greina. Listræna hryllingsmyndin hefur notið aukinna vinsælda á síðustu áratugum og í 

kjölfarið hefur hryllingsmyndin sjálf öðlast talsverða viðurkenningu á meðal 

gagnrýnanda, fræðimanna og almennings.   

Í þessari ritgerð verður fjallað stuttlega um einkenni og þróun listrænu 

hryllingsmyndarinnar og verður hún aðallega skoðuð í tengslum við ókennileikann, 

hugtak sem lýsir í stuttu máli óhugnaði fólks á ýmsum fyrirbærum. Sigmund Freud, 

Nicholas Royle og fleiri fræðimenn hafa fjallað um þetta hugtak og lagt fram kenningar 

um það. Ókennileikinn verður skilgreindur með kenningar Freuds að leiðarljósi og 

tengdur við listrænu hryllingsmyndina sem aðferð innan hennar. Áhersla verður lögð á 

birtingu ókennileikans í kvikmyndunum Andkristur (2009, Lars von Trier, Antichrist) 

og Getinn (1990, Edmund Elias Merhige, Begotten) og verða þær greindar út frá 

                                                 
1
 Joan Hawkins, Cutting Edge: Art-Horror and the Horrific Avant-Garde (Minnesota: University of 

Minnesota Press, 2000), bls. 205. Tilvitnun upprunalega tekin úr umfjöllun Burroughs á bókinni Shock 

Value: A Tasteful Book About Bad Taste eftir John Waters. 
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honum. Leitast verður við að svara því hvers vegna ókennileikinn er notaður í listrænum 

hryllingsmyndum og hvaða áhrif slík notkun hefur. 

 

 

2. Listræna hryllingsmyndin 

 

Hryllingsmyndin er ein af vinsælustu greinum kvikmyndasögunnar, en vinsældir hennar 

má rekja a.m.k. aftur til grósku slíkra mynda hjá Universal kvikmyndaverinu í 

Hollywood á fjórða áratug 20. aldarinnar. Þær hryllingsmyndir voru oft gotneskar og 

sóttu mikið til þýska expressjónismans. Vegna ógeðfellds eðlis hryllingmyndarinnar 

nýtur hún oftast minni hylli hjá gagnrýnendum og hlýtur sjaldan virt verðlaun nema hjá 

nefndum eða hátíðum sem sérhæfa sig í hryllingi. Fyrsta hryllingsmyndin til að fá 

einhvers konar Óskarsverðlaun var Dr. Jekyll og Hr. Hyde (1931, Rouben Mamoulian, 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde), en Fredric March hlaut Óskarinn fyrir bestan leik í 

aðalhlutverki fyrir túlkun sína á samnefndum persónum. Það var hins vegar ekki fyrr en 

á tíunda áratuginum sem að hryllingsmynd fékk Óskarsverðlaun fyrir bestu kvikmynd, 

en það var myndin Lömbin þagna (1991, Jonathan Demme, The Silence of the Lambs). 

Það verður því seint sagt að hryllingsmyndir hafi almennt notið mikillar hylli í gegnum 

tíðina fyrir gæði sín en það var ekki fyrr en á sjöunda áratug 20. aldarinnar sem að 

sumar hryllingsmyndir hlutu fyrst listræna viðurkenningu. Í því sambandi má nefna 

verk eins og Augu án andlits (1959, Les yeux sans visage, Georges Franju), Geðveiki 

(1960, Alfred Hitchcock, Psycho), Gluggagægir (1960, Michael Powell, Peeping Tom) 

og Andstyggð (1965, Roman Polanski, Repulsion). Þessi nýtilkomna viðurkenning 

tengist evrópska listabíóinu að nokkru leyti, en það naut mikillar hylli á sjöunda 

áratuginum. Svokallaðar listrænar kvikmyndir nutu almennt meiri virðingar en 

meginstraumsmyndir frá Hollywood og upprisa listrænu hryllingsmyndarinnar fylgdi í 

kjölfarið.  

 Þó að ekki sé beinlínis hægt að fullyrða hvað sé listrænt og hvað ekki þá eru 

listrænar kvikmyndir oft flokkaðar í sjálfstæða grein listrænna kvikmynda eða taldar 

búa yfir sérstökum aðferðum. Að mati Davids Bordwell eru einkenni slíkra kvikmynda 

áherslur á fagurfræðileg atriði og höfundareinkenni með ákveðnum stílbrögðum og 

einstakri sýn leikstjórans. Margræðni er ráðandi, persónusköpun er oftast raunsæisleg 
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og sálfræðilegt orsakasamhengi er einnig algengt. Myndirnar eru oft framleiddar 

sjálfstætt eða ódýrari en gengur og gerist í Hollywood og standa nokkurn veginn 

andspænis meginstraums kvikmyndagerð.
2
 Þó að listrænar hryllingsmyndir séu ekki 

mjög áberandi í kvikmyndaheiminum hefur þeim farið fjölgandi síðustu ár og aukin 

tengsl hafa skapast á milli greina, t.d. við framúrstefnulega (fr. avant-garde) 

kvikmyndagerð. Smærri greinar blandast frekar við aðrar greinar og því er erfitt að finna 

„hreinar“ greinamyndir. Einnig er vert að minnast á greinarmun sem allajafna er gerður 

á evrópskum kvikmyndum og bandarískum, en evrópskar myndir eru oftar tengdar við 

listræna kvikmyndagerð. Joan Hawkins bendir í bók sinni Cutting Edge á að 

kvikmyndin Augu án andlits væri hugsanlega ekki talin vera listræn hefði hún verið 

gerð í Bandaríkjunum heldur ódýr hryllingsmynd.
3
 Ódýr framleiðsla er einmitt eitt af 

sameiginlegum einkennum listrænna kvikmynda og hryllingsmynda. Einnig er hlutverk 

leikstjórans mikilvægt og hafa margir leikstjórar orðið þekktir fyrir gerð 

hryllingsmynda, t.d. Dario Argento, John Carpenter, Wes Craven og George A. 

Romero. Annað sem einkennir bæði listrænar og hrollvekjandi kvikmyndir er að þær 

brjóta oft forboð (e. taboo) samfélagsins og margar kvikmyndir brúa bilið á milli 

listrænna kvikmynda og hryllingsmynda, t.d. Viðrini (1932, Tod Browning, Freaks), 

Gangverk glóaldins (1971, Stanley Kubrick, Clockwork Orange) og Leigjandinn (1976, 

Roman Polanski, The Tenant).
4
 

 Þau forboð sem koma fram í hryllingsmyndum eru líklega meginástæða þess að 

oft er litið niður á slíka kvikmyndagerð. Einnig má rekja slík viðhorf til áherslunar á 

líkamann í hryllingsmyndum, þ.e.a.s. myndir sem valda líkamlegum áhrifum, en 

klámmyndir falla einnig undir þann flokk mynda. Þetta kallar Linda Williams 

líkamsgreinar (e. body genre).
5
 Hawkins telur að birting á kvenlíkömum og nauðgunum 

sé oft talin vera táknræn í listabíói en ekki er eins mikil hneigð til að sveipa slíkar 

                                                 
2
 David Bordwell, „Listræna kvikmyndin sem aðferð í kvikmyndagerð“, Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni 

Elísson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), bls. 52-58. Fyrst útgefin sem „The Art Cinema as a Mode of 

Film Practice“ í tímaritinu Film Criticism IV: 1, haust 1979.  

3
 Joan Hawkins, Cutting Edge, bls. 27. 

4
 Sama heimild, bls. 22 og 167-168. 

5
 Sama heimild, bls. 4. Upprunaleg tilvísun: Linda J. Williams, „Film Bodies: Gender, Genre, and 

Excess“, Film Genre Reader II, ritstj. Barry Keith Grant (Austin: University of Texas Press, 1995),  bls. 

142. 
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myndbirtingar auðgandi tilgangi í svokölluðum „lægri“ formum menningar, t.d. 

hryllingsmyndum.
6
 Fordómar gagnvart líkamsgreinum eru þó ekki alltaf réttlætanlegir, 

en oft eru slíkar myndir gagnrýndar fyrir að leitast við að virkja „lægstu“ hvatir 

mannsins. Að áhorfandinn sé of siðmenntaður til þess að horfast í augu við sína eigin 

náttúrulegu eiginleika er að vissu leyti mótsagnakennt, nema ef litið sé á siðmenningu 

sem afneitun á eðli mannsins. Ekki er þó þar með átt við að nauðganir og aðrir glæpir 

sem oft birtast í hryllingsmyndum séu endilega manninum náttúrulegir, þó þeir séu 

vissulega staðreynd í samfélögum hans víða um heim. 

Í bók sinni The Philosophy of Horror skilgreinir Noël Carroll listrænu 

hryllingsmyndina í tengslum við þau líkamlegu áhrif en sérstaklega tilfinningalegu áhrif 

sem hún hefur á áhorfendur.
7
 Að hans mati er listræn hryllingsmynd ekki náttúrulegur 

hryllingur, heldur tilfinning fyrir eða hugsun um að hryllilegt fyrirbæri, t.d. skrímsli, 

geti verið raunverulegt afl sem að ógn stafi af og veki upp viðbjóð.
8
 Hann telur að 

listræna hrollvekjan eigi rætur sínar að rekja til skáldsagna og leikrita frá 19. öld á borð 

við Frankenstein (1818) eftir Mary Shelley, en að greinin hafi síðan birst í ýmis konar 

bókmenntum og kvikmyndum 20. aldarinnar.
9
 Í raun telur Carroll að allur 

yfirnáttúrulegur hryllingur sem finnst í listformum sé listrænn hryllingur. Því er 

hrollvekjugreinin það sama og listrænn hryllingur þar sem náttúrulegur hryllingur, t.d. 

náttúruhamfarir eða stríð, kemur ekki fyrir.
10

 Ég er ósammála Carroll að því leyti að 

samkvæmt greiningu hans virðist listræni hryllingurinn ekki vera ólíkur hefðbundum 

hryllingi innan listforma. Í stað þess að flokka allan yfirnáttúrulegan hrylling í 

listformum sem listrænan hrylling tel ég hugtakið eiga frekar við listrænar hneigðir 

innan hryllingsgreinarinnar. Ég tel að þær listrænu aðferðir í kvikmyndagerð sem ég hef 

rætt hér að ofan í tengslum við kenningar Bordwells eigi mun betur við listrænu 

hryllingsmyndina. Að mínu mati er listræna hryllingsmyndin í sinni einföldustu mynd 

hryllingsmynd sem inniheldur þau einkenni sem má m.a. finna í greiningu Bordwell á 

listrænu kvikmyndinni.  

                                                 
6
 Sama heimild, bls. 195. 

7
 Noël Carroll, The Philosophy of Horror: Or, Paradoxes of the Heart (New York: Routledge, 1990), bls. 

14. 

8
 Sama heimild, bls. 12 og 29. 

9
 Sama heimild, bls. 13. 

10
 Sama heimild, bls. 12. 
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Carroll telur einnig að sögur sem vekja upp ókennileika, óþægindi, kvíða og 

óttablandna lotningu, og hann kallar listaótta (e. art-dread) eigi ekki við listrænu 

hryllingsmyndina vegna minni áherslu á ógeðfelld atriði.
11

 Hér tel ég að Carroll útiloki 

blöndunarmöguleika listrænu hryllingsmyndarinnar full fljótt, en bók hans er reyndar 

skrifuð fyrir útgáfu kvikmyndanna sem ég mun greina hér á eftir. Ég tel að það sem 

hann vísar í sem listaótta falli í raun undir mína skilgreiningu á listrænu kvikmyndinni, 

a.m.k. í sumum tilfellum. Þar sem Carroll telur allar hryllingsmyndir í raun listrænar er 

aðgreining hans á listaóttanum eilítið ósanngjörn. Ég tel að efnisatriði listaóttans geti átt 

samleið með listrænu hryllingsmyndinni og að áherslan á ógeðfelld atriði geti aukist 

þegar slíkar greinar blandast saman. Listaóttinn er þó ekki eiginleg grein heldur frekar 

eins konar þema sem getur birst í listrænu kvikmyndinni eins og ég skilgreini hana. 

Erfitt væri að telja upp allar aðferðir innan listrænu kvikmyndarinnar, sem sjálf 

er undirgrein listrænu kvikmyndarinnar og hryllingsmyndarinnar. Hins vegar mun ég 

notast við ókennileikann sem aðferð í greiningu á listrænu hryllingsmyndinni. Rétt er að 

gera greinarmun á ókennileikanum sem aðferð og þeim ókennileika sem býr undir niðri, 

en sá fyrrnefndi er meðvituð aðferð leikstjóra til þess að skapa tilfinningu fyrir þeim 

síðarnefnda. Sem dæmi má nefna birtingu drauga með augum skyggns stráks í 

kvikmyndinni Duld (1980, Stanley Kubrick, The Shining). Áhorfandinn er aldrei viss 

um tilvist drauga í söguheimi myndarinnar þar til undir lokin og þannig er gömul og 

bæld trú á drauga sönnuð á ný. Ég tek undir með Mark Edmundson sem telur að fólk 

þurfi hneykslandi og móðgandi list til þess að öðlast betri skilning á því sjálfu, en 

blöndun ókennileikans og listrænu hryllingsmyndarinnar er einmitt tilvalin til þess.
12

 

 

 

3. Ókennileiki Freuds 

 

Mörg hugtök og verkfæri hafa verið notuð í gegnum tíðina til þess að greina 

hryllingsmyndir, en verk eins fræðimanns hafa verið sérstaklega áhrifamikil. Sá er 

                                                 
11

 Sama heimild, bls. 42. 

12
 Joan Hawkins, Cutting Edge, bls. 214-215. Upprunaleg tilvitnun: Mark Edmundson, „Art and 

Imperium“, Nation , 29. júní 1998, bls 28. 
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sjálfur Sigmund Freud, upphafsmaður sálgreiningar, og raunar eins helsta 

greiningartækis fræðimanna á hryllingsmyndum. Freud var austurrískur geðlæknir og 

taugafræðingur og kenningar hans um undirmeðvitund og bælingu höfðu mikil áhrif á 

sálfræði. Hins vegar skrifaði Freud einnig um fyrirbæri utan sálfræðinnar sem þó 

tengdust kenningum hans. Eitt þessara fyrirbæra er ókennileikinn, en það tengir Freud 

við bælingu, undirmeðvitund og fagurfræði. 

 Hugtakið ókennileika fær Sigmund Freud frá þýska sálfræðingnum Ernst Jentsch 

sem ræðir það í ritgerð sinni, „Um sálfræði ókennileikans“ (þýs. „Zur Psychologie des 

Unheimlichen“) frá árinu 1906. Í ritgerð sinni benti Jentsch t.d. á að ókennileikinn væri 

það óhugnalega við hið óþekkta og að fólk væri mismunandi næmt fyrir þessari 

tilfinningu. Ókennileikinn kemur frá þýska orðinu „unheimlich“ sem er andstæða þess 

heimkunna (þýs. heimlich) og því telur hann að hið ókunna eða óþekkta sé einfaldlega 

„unheimlich“ eða ókennilegt.  

Freud segir hins vegar í ritgerð sinni, „Hið ókennilega“ (þýs. „Das 

Unheimliche“) frá árinu 1919, að tvær aðferðir séu færar við rannsóknir á 

ókennileikanum.
13

 Sú fyrri felst í því að kanna sögulega merkingu hugtaksins á meðan 

sú seinni er samantekt á þeim upplifunum, skynjunum og aðstæðum sem draga fram 

tilfinningu fyrir ókennileikanum og leit að sameiginlegum einkennum þeirra. Hann telur 

báðar aðferðirnar leiða til sömu niðurstöðu, þ.e. að ókennileikinn sé flokkur hins 

óhugnalega sem á sér rætur í hinu gamla og kunnuglega.
14

 Hér sést að Freud er 

ósammála Jentsch um að ókennileikinn sé ókunnuglegur og telur þvert á móti að hann 

sé kunnuglegur, en ekki á hefðbundinn máta vegna þess að í þessu tilfelli er hið 

kunnuglega bælt. Freud bendir á aðra merkingu „heimlich“, sótta í orðabók Daniels 

Sanders, en þar þýðir það eitthvað sem er hulið, falið eða leynt. Orðabók Grimms býr 

yfir áþekktri skilgreining og samkvæmt Schelling þýðir „unheimlich“ einnig það sem 

átti að hafa verið leyndarmál og hulið en hefur komið í ljós.
15

 

                                                 
13

 Hér vel ég að nota þýðinguna „hið ókennilega“ fram yfir þýðingu Sigurjóns Björnssonar á „das 

unheimliche“ sem „ hið óhugnalega“. Þetta geri ég vegna þess að að „hið óhugnalega“ nær ekki að mínu 

mati fyllilega merkingu hugtaksins, enda virðist Freud telja ókennileikann hluta þess óhugnalega. 

14
 Sigmund Freud, „The Uncanny“, Art and Literature: Jensen's Gradiva, Leonardo da Vinci and other 

works, ritstj. Albert Dickson (Harmondsworth: Penguin Books, 1990), bls. 340-341. 
15

 Sama heimild, bls. 344-346. 
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Freud leggur fram tvær tilgátur til þess að styðja kenningu sína um 

ókennileikann. Sú fyrsta hljóðar þannig að ef kenning sálgreiningar um að öllum 

áhrifum af tilfinningalegu áfalli sé umbreytt, með þeim afleiðingum að bæling leiði til 

kvíða, þá hlýtur að vera til staðar flokkur óhugnalegra hluta þar sem bæld áhrif 

endurtaka sig. Sá flokkur hlýtur þá jafnframt að vera ókennileikinn, hvort sem áhrifin 

voru upprunalega óhugnaleg eður ei. Önnur tilgáta hans segir að ef þetta sé hið leynda 

eðli ókennileikans þá sé það skiljanlegt að „heimlich“ geti svipað til andstæðu sinnar 

„unheimlich“ því að ókennileikinn liggur ekki í því sem er ókunnugt heldur í því sem 

hefur lengi verið kunnugt en hefur verið bælt niður.
16

 Tengsl ókennileikans við hið 

heimkunna liggja því í þeim bældu áhrifum sem hafa valdið óhugnaði og tengst hinu 

heimkunna. 

Jentsch tengdi ókennileikann einnig við þá tilfinningu sem fylgir lífgun lífvana 

hluta, t.d. vaxstyttur, dúkkur eða vélmenni, og notaði söguna „Sandmaðurinn“ (þýs. 

„Der Sandmann“) eftir E.T.A. Hoffman sér til stuðnings.
17

 Freud tekur að hluta til undir 

með honum og notar sömu sögu en leggur áherslu á óttann við augnamissi sem 

ókennileika. Sagan um Sandmanninn er byggð á „Óla lokbrá“ (dan. „Ole Lukøje“) eftir 

Hans Christian Andersen, en þar er Sandmaðurinn kærleiksrík vera sem hjálpar börnum 

við að sofna með fallegum sögum og töfrasandi. Í sögu Hoffmans er hann hins vegar 

illur og heimsækir þau börn sem ekki fara að sofa. Hann kastar sandi í augu barnanna 

svo að þau detta úr höfði þeirra og gefur börnum sínum augun til að borða.  

Aðalpersóna sögunnar, Nathaniel, er óttasleginn eftir að hafa heyrt söguna um 

Sandmanninn og virðist oft nálægt því að lenda í klóm hans. Hann telur að Coppelius, 

lögmaður föður síns, sé Sandmaðurinn og að hann hafi myrt föður sinn. Seinna telur 

Nathaniel að augnlæknirinn Guiseppe Coppola, sem hafði selt honum glerauga, sé 

Sandmaðurinn. Með glerauganu sér Nathaniel Olympiu og verður ástfanginn af henni, 

en hún er lífvana véldúkka sem prófessorinn Spalanzani hafði búið til og Coppola hafði 

sett augu í. Hann flýr frá þeim og hyggst giftast annari konu en drepur hana næstum því 

í hræðslukasti þegar hann sér Coppelius nálgast í gegnum gleraugað og fremur á 

endanum sjálfsmorð. Það er hins vegar aldrei útskýrt hvort Nathaniel sé að ímynda sér 

þetta vegna ofsahræðslu eður ei. Ókennileikann má því ekki aðeins finna í óttanum við 

                                                 
16

 Sama heimild, bls. 363-364. 

17
 Sama heimild, bls. 347. 
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augnamissi, heldur einnig í lífvönu verunni Olympiu og þeim efa hvort Sandmaðurinn 

sé aðeins ímyndun Nathaniels. Hugsanlegt er að Coppola sé í raun Coppelius, sem er þá 

Sandmaðurinn, en Freud telur einmitt svo vera.
18

 Hann tengir einnig óttann við 

augnamissi við söguna af Ödipus, sem þurfti að blinda sig, og geldingaróttann.
19

  

Óttinn við augnamissi, geldingu og limlestingu fellur í raun undir sama hatt 

ókennileikans. Hins vegar kemur einnig fram í sögunni helsta þema ókennileikans að 

mati Freuds, en það er upprisa hins gamla og leynda eða gamallar trúar sem áður hafði 

verið yfirstigin. Nathaniel heyrir söguna um Sandmanninn í barnæsku sinni og hún 

hefur ekki yfirgefið hann. Trúin sem fylgir sögunni var aldrei fyllilega yfirstigin af 

honum og því finnur hann fyrir ókennileika þegar grunsemdir vakna hjá honum um 

möguleg sannindi trúarinnar. Freud lítur á lífsgjöf lífvana hluta sem öðruvísi 

ókennileika, en þær ókennilegu tilfinningar sem vakna upp við endurrisu þeirra dauðu 

tengjast yfirstiginni trú sem síðar er sönnuð. Freud telur ókennileikann helst eiga við 

upprisu bældra áhrifa við kynni á einhverju eða gamla, yfirstigna trú sem reynist svo á 

endanum sönn.
20

  

Freud bendir einnig á dæmi um ókennileika úr reynslu sinni á sálgreiningu. En 

samkvæmt nokkrum karlkyns sjúklingum hans eru kynfæri kvenna oft sveipuð 

ákveðnum ókennileika þrátt fyrir vilja karlanna til að nálgast þau. Þetta tekur Freud 

undir og bendir á að karlar finni til einhvers konar heimilislegrar samsömunar við þau, 

enda komu þeir upprunalega í heiminn úr kvensköpum. Hið heimkunna er því til staðar 

en um leið einhvers konar leyndardómsfull orka sem býr yfir kröftum þess hulda sem 

einkennir ókennileikann.
21

 

 Loks tengir Freud ókennileikann við fagurfræði bókmennta, sérstaklega 

skáldverka, en þar er hann kominn nokkuð fyrir utan sitt sérsvið. Hann bendir á getu 

rithöfunda til þess að framkvæma ókennileika með því að færa fantasíu yfir í 

raunveruleika eða gefa ekki upp hvort atburðir gerast í raunveruleika eða ímynduðum 

heimi.
22

 Hér kemur fram sú tegund ókennileikans að yfirstigin trú sé sönnuð.
23

 

                                                 
18

 Sama heimild, bls. 348-351. 

19
 Sama heimild, bls. 352-354. 

20
 Sama heimild, bls. 369 og 372. 

21
 Sama heimild, bls. 368. 

22
 Þetta er eitt þeirra meginefna sem Tzvetan Todorov fjallar um í bók sinni The Fantastic: A Structural 

Approach To A Literary Genre. Hún verður skoðuð í þessu samhengi í næsta kafla. 



13 

 

Ímyndaðir heimar skáldverka bjóða upp á umfangsmeiri vettvang fyrir notkun 

ókennileikans en í raunveruleikanum.
24

 Ef hrein fantasía er notuð þá er lesandi opinn 

fyrir hlutum sem í raunveruleikanum væru ókennilegir, t.d. draugum, álfum eða jafnvel 

vélmennum með tilfinningar, en með því að viðurkenna að heimurinn sem um ræðir sé 

ímyndaður týnist ókennileikinn og trúin á álfa eða drauga er þar með yfirstigin.
25

 

 Í „Hinu ókennilega“ skilgreinir Sigmund Freud ókennileikann í tvennu lagi; sem 

bæld áhrif einhvers óhugnalegs sem rís upp við ákveðin kynni á einhverju eða sem 

yfirstigna trú sem reynist sönn. Frá sambandi orðanna „heimlich“ og „unheimlich“ sér 

Freud tengsl ókennileikans við hið gamla og leynda og víkkar þannig út skilning Jentsch 

á hugtakinu. Freud útskýrir einnig virkni ókennileikans í raunveruleika og skáldskap 

með fáeinum dæmum, en sú útlistun er eitt þeirra atriða sem gagnrýnd hafa verið af 

fræðimönnum nútímans, og er það viðfangsefni næsta kafla. 

 

 

4. Fjórar athugasemdir Royles á ókennileika Freuds 

 

Það er skiljanlegt að kenningar Freuds á ókennileikanum hafi verið gagnrýndar nokkuð 

af öðrum fræðimönnum þegar saga þeirra er orðin næstum hundrað ára löng. Með því er 

ekki átt við að kenningar Freuds séu úreltar heldur að aðrir fræðimenn hafi bætt við eða 

aðlagað þær eftir sínu höfði. Nicholas Royle er einn þeirra sem hafa endurmetið 

kenningar Freuds á ókennileikanum, en það gerði hann í bók sinni Hið ókennilega (e. 

The Uncanny) frá árinu 2003. 

Í inngangi bókarinnar koma fram helstu atriðin í gagnrýni hans á Freud, en 

samkvæmt Royle er ókennileiki eitthvað ógeðslegt eða undarlega fallegt, hulið 

leyndarmál sem kemur upp á yfirborðið, en einnig sér hann ókennileikann sem upplifun 

á sínum eigin líkama sem ókunnuglegum.
26

 Hér sést að almenn skilgreining Royles er 

mjög svipuð þeirri sem Freud leggur fram. Royle sér ókennileikann einnig sem röskun á 

                                                                                                                                               
23

 Sigmund Freud, „The Uncanny“, Art and Literature, bls. 374. 

24
 Sama heimild, bls. 372. 

25
 Sama heimild, bls. 374-375. 

26
 Nicholas Royle, The Uncanny (Manchester: Manchester University Press, 2003), bls. 2. 
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því sem talið sé vera rétt eða náttúrulegt. Það getur verið eitthvað kunnuglegt sem 

kemur í ókunnuglegu eða skrítnu formi, nú eða eitthvað ókunnuglegt sem kemur fram í 

kunnuglegu formi. Ókennileikinn getur brotist fram sem hræðsla við geldingu, 

limlestingu, gervilim eða í viðbrögðum við endurtekningu, kasti eða geðsýki.
27

 Royle 

viðurkennir að ritgerð Freuds sé sú mikilvægasta til þess að skilja hugtakið, en er ekki 

fullkomlega sammála kenningum hans. Að hans mati felst ókennileikinn í birtingu á 

sjálfi okkar sem tvískiptu eða í andstöðu við okkur.
28

 Hér sjást aðrar áherslur Royles á 

hugtakinu, en hann gerir aðallega fjórar athugasemdir við ritgerð Freuds.  

Fyrsta athugasemd Royles er sú eina sem ekki er í formi gagnrýni og lýtur að 

kenningu Freuds um að við séum ókunnug okkur sjálfum, en það geti hjálpað okkur að 

lifa með öðru fólki. Ritgerð hans sé gott dæmi um greiningu og birtingu á þeim 

framandleika sem fylgir ókennileikanum. Önnur athugasemdin bendir á að fullyrðingar 

Freuds séu ekki það merkilegasta við ritgerðina, heldur að hún fari ekki eftir þeim 

meginreglum og málsaðferðum sem Freud setur fram. Sú þriðja er að ritgerðin bjóði 

upp á mismunandi viðbrögð hjá fólki sem skiptast á milli þess að vera kunnugleg og 

ókunnugleg. Velta má fyrir sér hvort það skapi ókennileg áhrif meðal lesenda. Fjórða 

athugasemd Royles er sú að ritgerð Freuds kennir að ekki sé auðvelt að skilja 

almennilega eða fjalla um hugtakið og að lesandinn neyðist til að týna sér í ruglaðri 

rökfræði. Hins vegar segir Royle að ekki megi þó að gefast upp á því að greina á milli 

dæma, sem virðast flækjast saman, og draga saman niðurstöður.
29

 Hér má velta upp 

þeirri spurningu hvort að gagnrýni Royles sé ef til vill aðeins of hörð. Að vissu leyti 

gerir Freud ekki fullkominn greinarmun á dæmum sínum, en hann gefur þó til kynna 

einhvers konar niðurstöður og gefur lesanda góða hugmynd um virkni ókennileikans. 

Auðvitað gæti Freud gert frekari útlistun á dæmum og útskýringum, en ritgerðin hefur á 

sér blæ inngangsgreinar og því ekki nauðsynlegt að grafa miklu dýpra. Royle skilur að 

mögulegt sé að fara ítarlegar í virkni ókennileikans og setur hann sér það markmið með 

bók sinni. Eflaust var það ætlun Freuds að ýta undir frekari greiningu á hugtakinu og 

Royle tekur að sér það hlutverk. 

                                                 
27

 Sama heimild, bls. 1. 

28
 Sama heimild, bls. 6. 

29
 Sama heimild, bls. 7-8. 
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Líkt og Freud þá vísar Royle til skilgreininga orðabóka á hugtakinu, en hann 

bendir á að orðabækur Websters og Oxford háskóla séu réttari en orðabók Chambers 

vegna þess að þar er ekki aðeins sagt að ókennileikinn (hér enska orðið „uncanny“ í stað 

„unheimlich“) hafi yfirnáttúruleg tengsl heldur að að þessi tengsl séu óbein og 

óþægileg. „Canny“ þýddi einnig áður yfirnáttúrulegt og dulspekilegt, líkt og „heimlich“ 

þýddi einnig hulið. Þó er mikilvægt að skilja að merking „uncanny“ og „unheimlich“ er 

ekki sú nákvæmlega sama og með þýðingu getur hluti merkingarinnar tapast.
30

 

Royle ræðir hugmyndir Sarah Kofman sem telur að ekki sé hægt að gera lista 

yfir ókennilega hluti, líkt og Freud gerir, vegna þess að hvert dæmi um ókennileika leiði 

að öðru og því gæti útlistunin aldrei orðið tæmandi. Royle tekur undir þessa fullyrðingu 

og segir að síðustu 10 blaðsíður ritgerðar Freuds fari í slíka útlistun.
31

 En jafnvel þótt að 

ekki sé hægt að gera tæmandi lista hjálpa nokkur dæmi við að auka skilning okkar á 

fyrirbærinu. Hér er Royle raunar í hálfgerðri mótsögn við sjálfan sig vegna þess að hann 

gagnrýnir Freud fyrir að reyna að gera lista yfir virkni ókennileikans, en segir í fjórðu 

athugasemd sinni að ekki eigi að gefast upp á því að gera greinarmun á dæmum og sýna 

fram á niðurstöður.
32

 Mótsögnin er þó ekki skýr, enda fullyrðir hann ekki beint hvort að 

hann sé alfarið á móti dæmunum sem Freud gefur heldur vill hann sjá gerðan meiri 

greinarmun á milli þeirra. 

Ritgerð Freuds er svo gagnrýnd frekar af Royle fyrir að vera hvorki sálgreinandi, 

bókmenntafræðileg né bókmenntafræðilega gagnrýnin. Hann viðurkennir hæfileika 

Freuds í ritgerðarskrifum, en telur að höfundur ritgerðarinnar virðist ekki vita fyllilega 

hvað hún eigi að segja og að hún verði að einhvers konar nýrri tegund af skrifum. Ólíkt 

því sem Freud heldur fram telur Royle sálgreiningu einn þátt ókennileikans fremur en 

hið andstæða.
33

 Freud er sagður fjarlægja sjálfan sig frá ritgerðinni og skapa þannig 

ókennileika í henni.
34

 Einnig bendir Royle á að samkvæmt Freud eigi ókennileikinn, 

eins og hann birtist í bókmenntum, við annars konar umræðu. Það heldur honum þó 

ekki frá því að eyða miklu púðri í að tala um ókennileikann í bókmenntum og þar sést 

                                                 
30

 Sama heimild, bls. 10-11. 

31
 Sama heimild, bls. 13. 

32
 Sama heimild, bls. 8. 

33
 Sama heimild, bls. 14-15. 

34
 Sama heimild, bls. 17. 
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ákveðin mótsögn í umfjöllun Freuds. Royle telur hins vegar, ólíkt Freud, að það þurfi að 

halda umræðum ókennileikans saman og því sé rétt hjá Freud að fjalla um 

bókmenntafræðilegu hliðina. Hins vegar telur hann Freud ekki fara nógu ítarlega í þá 

hlið. Báðir vilja þeir sjá meiri umræðu um ókennileikann í bókmenntum en Royle 

gagnrýnir Freud fyrir að sinna því ekki fyllilega. Hér er rétt að hafa í huga ábendingu 

mína um að líta beri á ritgerð Freuds sem inngangsgrein frekar en ítarlega greiningu.  

Royle bendir svo á fullyrðingu Tzvetan Todorov í bókinni The Fantastic: A 

Structural Approach to a Literary Genre að ókennileikinn geti stundum verið 

bókmenntagrein, t.d. sjálf-ókennileiki (e. meta-uncanny) í verkum Dostojevskís og 

Poes.
35

 Samkvæmt Todorov eru ókennileikinn og hið furðulega undirgreinar 

fantasíunnar, en einnig eru til blandanir líkt og fantasíu-ókennileiki þar sem 

yfirnáttúrulegir atburðir sögu eru útskýrðir röklega í lokin. Það er hins vegar undir 

lesandanum komið hvort saga eigi við rök að styðjast eða sé eins konar fantasía. En ef 

hann ákveður að sagan fylgi lögum raunveruleikans og finnur skýringu á óvenjulegu 

fyrirbæri innan sögunnar þá telst hún til ókennileikans.
36

 Sum verk ná reyndar að halda 

lesanda frá því að geta ákveðið fyrir víst hvort um raunveruleika sé að ræða, en í því 

samhengi bendir Todorov á draugasöguna Tökin hert (e. The Turn of the Screw) eftir 

Henry James frá árinu 1898.
37

 Endir sögunnar heldur tveimur túlkunarmöguleikum 

opnum þar sem aðalpersónan sér drauga og ekki kemur fram hvort hún ímyndi sér þá 

eður ei. Todorov telur að jafnvel þótt ókennilegir atburðir eða fyrirbæri séu útskýrð búa 

þau enn yfir þeim truflandi áhrifum sem vakti athygli á þeim, enda eiga þau rætur að 

rekja til fornra forboða.
38

  

Royle bendir ennfremur á að tengsl ókennileikans við tækni og tölvur séu jafn 

mikil og tengslin við trúarbrögð. Hann telur að ókennileikinn sé mikilvægur til þess að 

skilja nútímavæðingu og síðnútímavæðingu (e. postmodernity), en þar eru sálgreining 

og afbygging í lykilhlutverki vegna tengsla þeirra við ókennileikann.
39

 Royle segist vera 

                                                 
35

 Sama heimild, bls. 18. 

36
 Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach To A Literary Genre, þýð. Richard Howard 

(New York: Cornell University Press, 1975), bls. 41 og 44. Fyrst útg. Introduction à la litérature 

fantastique (París: Editions du Seuil, 1970). 

37
 Sama heimild, bls. 43. 

38
 Sama heimild, bls. 46 og 48. 

39
 Nicholas Royle, The Uncanny, bls. 24. 
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á móti því að gera ókennileikann kennilegan þó hann telji enn vera þörf á því að 

rannsaka hugtakið frekar.
40

 Eitt mest heillandi einkenni ókennileikans er dulið eðli hans 

og því er mikilvægt að raska því ekki svo virkni hans haldist óbreytt. Frekari rannsókn á 

hugtakinu ætti ekki að skaða eðli ókennileikans heldur styrkja það og því full ástæða til 

að leggja stund á frekari rannsóknir á fyrirbærinu. Gagnrýni Royles á Freud felst 

aðallega í bókmenntafræðilegri hlið ókennileikans, enda er hann sjálfur 

skáldsagnahöfundur og leggur skiljanlega meiri áherslu á tengls ókennileikans við 

bókmenntir. Þessa gagnrýni er gagnlegt að hafa í huga í næstu köflum ritgerðarinnar, en 

þar mun ég rannsaka ókennileikann í tveimur kvikmyndum sem vísa í eitt frægasta 

bókmenntaverk sögunnar, Biblíuna.  

 

 

5. Andkristur (Antichrist) 

 

Lars von Trier er þekktur víða um heim fyrir tilraunastarfsemi sína í kvikmyndagerð og 

flestar myndir hans teljast til listrænna kvikmynda á einn eða annan hátt. Hann er oft 

tengdur við Dogme 95 hreyfinguna sem lagði áherslu á raunsæi og hrátt form 

kvikmyndagerðar. Þó eru fæstar myndir von Trier gerðar með þeim hætti og brýtur 

Andkristur flestar reglur hreyfingarinnar. Von Trier er þekktur fyrir notkun sína á 

stafrænum kvikmyndavélum og í þessari mynd notar hann tvær slíkar af nýjustu gerð, 

RED One og Phantom HD, en þær geta framkallað útlit líkt og skotið sé á filmu.
41

 Hann 

er heldur enginn nýgræðingur í umdeildri kvikmyndagerð, en hann leggur oft áherslu á 

kynferði kvenna í myndum sínum og er óhræddur við að kanna forboðnar slóðir. Í 

Andkristi kannar hann stöðu kvenna út frá þeim hugmyndum sem fram koma í Biblíunni 

og öðrum fornum verkum. Einnig tekur hann fyrir þunglyndi, sorg og kynferði í 

tengslum við sálfræði og samband mannverunnar við náttúruna. 

Andkristur fjallar í stuttu máli um par sem missir barn sitt og glímir við sorgina 

sem því fylgir. Myndinni er skipt í fjóra kafla ásamt formála og eftirmála, en nöfn 

                                                 
40

 Sama heimild, bls. 26-27. 
41

 Drew Taylor, „Antichrist“, High-Def Digest, birt 9. nóvember 2010, vefslóð: 

http://bluray.highdefdigest.com/3410/antichrist.html (sótt 5. apríl 2011). 
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kaflanna eru „Sorg“, „Sársauki (Ringulreið ríkir)“, „Örvænting (Kvennadráp)“ og 

„Betlararnir þrír“. Maðurinn, kallaður Hann, er sálfræðingur og treystir ekki ráðum 

lækna við erfiðleikum konunnar, sem kölluð er Hún, eftir fráfall sonar þeirra. Hann 

tekur því málin í sínar hendur og ákveður að hjálpa konu sinni með eigin aðferðum. Í 

kjölfarið halda þau í bústað úti í skógi sem þau kalla Eden, en það er sá staður sem 

konan óttast mest. Þar kemur í ljós að Hún hafði brotnað niður jafnvel fyrir dauða 

sonarins og kann það að hafa leitt til dauða hans. Við rannsókn Hennar á ofsóknum 

gagnvart konum, t.d. nornaveiðum, byrjar hún að hallast að þeim sjónarmiðum sem hún 

upphaflega gagnrýndi og sér illsku kvenna í sjálfri sér. Þegar Hún kemur aftur til Eden 

byrjar hún að leika það hlutverk og þá er fjandinn laus. 

Andkristur er nú þegar víða þekkt fyrir truflandi myndbirtingar af ýmsu tagi og 

er hún mjög umdeild fyrir það. Þó oft sé aðeins rætt um myndina sem listræna þá fellur 

hún einnig vel að hryllingsmyndaforminu í efni og stemningu. Hún inniheldur ofbeldi, 

limlestingar, blóðsúthellingar, nekt og státar af a.m.k. einu atriði sem fær flesta 

áhorfendur til að líta undan. Líkt og þegar hefur komið fram telur Joan Hawkins að 

gagnrýnendur séu líklegri til að réttlæta þessháttar myndbirtingar ef hægt er að túlka 

þær sem listrænar. Aðferðir von Triers við gerð Andkrists einkennast einmitt af 

listrænum áherslum sem réttlætt gætu þannig óhugnað myndarinnar. Sem dæmi má 

nefna kvikmyndatöku, en í Andkristi er að finna bæði atriði með hægri spilun (e. slow 

motion) og ýktum nærmyndum, en eftirminnilegasta dæmið um hvoru tveggja er 

byrjunaratriðið, sem er einnig tekið upp í svarthvítu. Myndavélin er oft handfrjáls og 

stundum er sía yfir linsunni til þess að skapa draumkennt andrúmsloft eða 

framandgervingu. Þemu myndarinnar eru von Trier nokkuð kunn og höfundaeinkenni 

hans eru áberandi. Framleiðsla myndarinnar er fjölþjóðleg, en hans eigið fyrirtæki, 

Zentropa, er eitt margra fyrirtækja sem kemur að framleiðslunni og því nokkuð ljóst að 

listræn sýn von Triers er í fyrirrúmi. Kvikmyndin einkennist af margræðni og vinnur 

með sálfræðilegt orsakasamhengi að vissu leyti, en allt eru þetta dæmigerð einkenni 

listrænu kvikmyndarinnar að mati Davids Bordwell. Því er óhætt að segja að Andkristur 

sé bæði listræn og hrollvekjandi og fellur því vel að formi listrænu 

hryllingsmyndarinnar. 

Þótt að kvikmyndin Andkristur sé aðallega þekkt fyrir truflandi myndefni þá eru 

það ekki aðeins blóðsúthellingar og limlestingar sem vekja upp hroll því að til staðar eru 
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mörg lög af hryllingi og í þeirri lagaskiptingu liggur ókennileiki verksins. Í greininni 

„Freud‘s Worst Nightmare“ heldur Barbara Creed því fram að allar ímyndirnar sem 

safnast fyrir í hryllingsmynd, sem og þær ímyndir sem gefnar eru í skyn, t.d. með 

hunsun eða bælingu á þeim, hjálpi til við að búa til hið hryllilega. Áhorfandinn fyllir svo 

í eyðurnar með ímyndunarafli sínu og notar ómeðvitaða sjón við að sjá hið hryllilega í 

því sem er sýnt og því sem er sleppt.
42

  

Eitt sterkasta dæmið um ókennileika í Andkristi er meginþema myndarinnar, 

illska kvenna. Kvenpersóna myndarinnar er að vinna í doktorsritgerð um ofsóknir á 

konum í gegnum aldirnar og eftir mikla rannsókn byrjar hún að samsama sig þeirri trú 

að konu séu illar og eigi skilið þær ofsóknir sem þær hafa orðið fyrir, t.d. í 

nornabrennum miðalda. Slík sjónarmið eiga rætur að rekja til ofsatrúar á ritum eins og 

Biblíunni. Hér má nefna söguna um fall mannsins í Fyrstu bók Móses í Gamla 

testamentinu, en þar er konan Eva blekkt af höggormi til þess að éta af skilningstrénu í 

Eden. Það leiðir svo til falls mannsins og er þeim öllum, konu, karli og höggormi, refsað 

fyrir mistök hennar. Enn sterkari tenging við Biblíuna er framkölluð með því að nefna 

svæðið sem Hann og Hún fara til Eden. Þau snúa aftur til Eden til að komast yfir mistök 

konunnar eða gjalda fyrir syndir sínar, en eins og kvikmyndagagnrýnandinn Roger 

Ebert bendir á í umfjöllun sinni um Andkrist þá syndgar maðurinn með stolti sínu og 

konan með örvæntingu sinni.
43

 Einnig kemur í ljós þegar Hann skoðar myndir af syni 

þeirra að Hún hefur verið að skaða fætur sonarins með því að setja hann í vitlausa skó 

sitt á hvað. Hún viðurkennir svo fyrir sjálfri sér að hafa séð son þeirra ganga að 

glugganum þar sem hann féll út til dauða síns á meðan þau voru að njóta ásta. Hér má 

benda á kenningar Creed um móðurina sem skrímsli í hryllingsmyndinni, samanber 

kunna greina hennar „Horror and the monstrous-feminine“. Þar kemur fram að móðirin 

komi í veg fyrir frelsi barns síns, en ef borið er saman við Andkrist þá gerir Hún slíkt 
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með því að skaða fætur sonar síns.
44

 Hún kemur ekki í veg fyrir dauða sonarins og heftir 

þannig frelsi hans til að lifa. 

Ferð parsins aftur til Eden er mjög táknræn fyrir samband þeirra og tengsl þess 

við hið forna og dulda. Konunni líður fyrst mjög illa úti í náttúrunni og virðist vera 

hrædd um að missa stjórn á sér. Maðurinn notar sálrænar aðferðir til þess að fá konuna 

til þess að samsama sig með náttúrunni og telur sig vera að hjálpa henni. Hann leikur 

eins konar Guð þar sem að hann telur sig hæfari en aðra lækna og reynir að stjórna 

Henni. En því meira sem hann reynir að stjórna henni því stjórnlausari verður hún.
45

 

Helsta leið konunnar til þess að gleyma erfiðleikum sínum er kynlíf. Hún byrjar því að 

skipta á milli hlutverka sem saklaus og veikburða móðir og svo sem kynóður 

stjórnleysingi.
46

 Maðurinn reynir að halda aftur af sér og telur kynlífið ekki hjálpa 

konunni, enda á sálfræðingurinn ekki að sofa hjá sjúklingi sínum. Hann leyfir sér þó 

stundum að „syndga“ með henni og það má líta á þau skipti sem lokkun konunnar eða 

slæm áhrif frá henni sem vísa til falls mannsins í Gamla testamentinu.  

Forboð tengd kynlífi hafa lengi verið til staðar hjá kirkjunni og í trúarbrögðum. 

Kynlíf er því að einhverju leyti bælt hjá fólki undir áhrifum slíkra forboða og þar kemur 

ókennileikinn aftur við sögu. Konan í Andkristi birtist sem hvati alls kynlífs og synda og 

vegna bælingu á því fylgir ákveðinn ókennileiki í myndbirtingu kynlífs í myndinni. Í 

útdrætti á grein sinni „Why Horror? The Peculiar Pleasures of a Popular Genre“ bendir 

Andrew Tudor á að bæling mannsins endurspeglist í skrímslinu.
47

 Ef að konan er 

skrímslið þá endurspeglast kynferðisleg bæling hans í henni og því verður hún að vera 

hvati þess. Tudor telur einnig að hryllingur geti virkað sem eins konar öryggisventill þar 

sem hið bælda hótar að rísa upp á yfirborðið, en hryllingurinn getur einnig verið 
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áminning um hræðilegar afleiðingar þess að brjóta reglur kynferðislegrar hegðunar.
48

 Í 

Andkristi er Hann meðvitaður um að kynlíf sé ekki lausn á vandamálum þeirra, en þegar 

hann gefur undan kemur hryllingurinn í ljós. 

Áhrif náttúrunnar á konuna eru sívaxandi og gömul tengsl konu og náttúru eru 

endurvakin. Eðli náttúrunnar er svo gefin ný merking, en Hún kallar náttúruna „Kirkju 

Satans“.
49

 Eftir það verður hún ofbeldisfyllri, en byrjar á því að „lokka“ Hann til stóra 

trésins í skóginum þar sem þau sinna dýrslegum þörfum sínum með samförum. Tréið er 

þar augljóslega merki um skilningstré Edengarðsins, en undir því syndga þau og úr 

rótum trésins standa líflausar hendur sem gætu táknað spillingu á hreinleika trésins eða 

upprisu syndgara. Konan biður svo manninn um að slá sig fast á meðan þau hafa 

samfarir, en þar má sjá þrá hennar eftir refsingu fyrir syndir sínar sem eins konar 

djöfulgervingu á sjálfri sér. Í hræðslukasti Hennar telur hún Hann ætla að yfirgefa sig og 

neyðir hann enn einu sinni til kynmaka. Þegar hann streytist á móti lemur hún kynfæri 

hans með eldiviði og fróar honum til blóðs. Eftir það borar hún í gegnum fótlegg hans 

og festir stóran slípistein við hann í gegnum sárið til þess að hamla flóttamöguleikum 

hans. Hér er konan greinilega í hlutverki móður-skrímslisins sem Creed hefur útlistað 

skilmerkilega. Móðirin vill hvorki að maður sinn né sonur geti gengið í burtu frá henni 

og kýs fremur dauða þeirra.  

Maðurinn kemst þó undan og felur sig í refagreni, en með staðsetningu 

myndavélarinnar minnir það mjög á móðurkvið. Þannig hefur Hann leitað aftur til 

frumbernsku í leit að öryggi. Hér er rétt að minna á ókennileikann við kvensköp sem 

Freud bendir á, en fyrir sumum körlum fylgir ákveðinn leyndardómur kynfærum kvenna 

þrátt fyrir að þau séu einnig heimilisleg og þrár þeirra eftir konum séu ekki minni fyrir 

vikið. Hér er grenið í formi heimilis, líkt og Eden, sem hægt er að snúa til og finna fyrir 

öryggi og hreinleika.
50

 Eftir að konunni tekst að finna karlinn refsar hún sér fyrir að 

leyfa syni þeirra að deyja með því að klippa af sér snípinn með skærum og þannig gelda 

sig að ákveðnu leyti. Þótt að Hann geti lítið hreyft sig gefst hann ekki upp og kyrkir 
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hana og brennir svo á báli, ekki ósvipað gamaldags nornabrennu. Þannig endurtekur 

maðurinn söguna og refsar konunni fyrir illsku hennar, en er í þessu tilfelli næstum því 

neyddur til þess. Í lok myndarinnar gengur Hann í gegnum skóginn og sér hann þá 

fjölda andlitslausra kvenna ganga í kringum sig, en þær gætu verið tákn fyrir allar þær 

konur sem hafa verið ofsóttar í gegnum tíðina. Ókennileikinn er fólginn í þeirri gömlu 

trú að konur séu illar og staðfestingu Hennar á því. Samfélagið hefur bælt þessa trú og 

forðast hana, en þó liggur hún falin í rótum þess. Einnig má tengja óttann við geldingu 

og limlestingu ásamt refsiþörf við ókennileikann, en refsiþörfin er hér helst í formi 

sjálfsgeldingar sem forboð. Konan hræðist brottför mannsins, líkt og eins konar 

geldingu, vegna fráfalls sonarins (og þátti hennar í því) og byrjar þess vegna að refsa sér 

til þess að öðlast fyrirgefningu. Þegar Hann neitar að hjálpa Henni við það refsar hún 

honum í staðinn til þess að sýna fram á það að hún verðskuldi refsingu.  

Eden og náttúran eru einnig tengd ókennileikanum, en hvoru tveggja er 

manninum gamalkunnugt og að vissu leyti leyndardómsfullt. Í huga Hennar er 

skógurinn óhugnalegur en einnig draumkenndur staður sem hún tengist með 

dularfullum hætti. Fyrr í myndinni, þegar Hann kemst að ótta hennar á skóginum í 

Eden, halda þau þangað í von um að sigrast á óttanum og auðvelda sorgarferlið. Þegar 

þau nálgast bústaðinn byrjar hún að ná tenglsum við náttúruna og segir „jörðina 

brenna“.
51

 Það gefur áhorfendum til kynna að eitthvað sé í ólagi. Á þessum tímapunkti 

myndarinnar er of snemmt að segja til um hvort að það sé hennar ímyndun eða tengsl 

við einhvers konar helvíti, en konan virðist þó hafa minniháttar brunasár á iljum sínum. 

Oft virðist vera einhver návera þegar vindur blæs og Hún segir að hún hafi eitt sinni 

heyrt barnsgrátur í kringum sig þegar sonur þeirra hafði verið með henni en hann hafi 

ekki verið frá honum kominn. Í myndinni birtast einnig hræ dýra í skóginum og í lok 

annars kafla sést refur éta ófætt afkvæmi sitt og segja „ringlureið ríkir“.
52

 Talandi 

dýrum fylgir ókennileikin, enda er velþekkt minni að dýr geti hugsanlega talað og þá 

jafnvel mannamál. Uppsetningin snýr því að hreinum og klárum ókennileika þegar dýr 

étur ófætt afkvæmi sitt, talar mannamál og segi ringulreið ráða ríkjum. Í ofanálag rignir 

akörnum á tímabili ásamt því að tré falla af sjálfdáðum og því er ljóst að eitthvað 

undarlegt er á seyði í Eden.  
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Þegar refur boðar ringulreið er áhorfandi gjarnari á að túlka náttúruna sem 

sköpun einhvers ills eða verandi undir stjórn þess. Ef Satan væri skapari náttúrunnar 

væru þar reglur andstæðar Guði og því gæti refsing hans tengd skilningstrénu verið öfug 

við þá sem Guð lagði á Adam og Evu. Brot Hennar væri ekki að hafa reynt að öðlast 

skilning heldur þvert á móti að hún hafi hent frá sér þekkingu sinni á kvennaofsóknum 

og því refsar Satan henni.
53

 Kvikmyndin er opin fyrir túlkun á Andkristi í formi 

konunnar eða karlsins. Segja má að konan rísi sem Andkristur gegn karlinum fyrir 

valdbeitingu á henni og að karlinn rísi sem Andkristur gegn konunni við komu 

„Betlaranna þriggja“, en það eru hjartadýr (sorg), refur (sársauki) og hrafn (örvænting). 

Þeir koma að Honum næstum dauðvona á gólfi bústaðarins, sem minnir svolítið á 

vitringana þrjá við fæðingu Krists, og vísa honum að skrúflyklinum svo að hann geti 

losað sig við slípisteininn. Þá rís hann upp og drepur konu sína, en eins og hún segir: 

„þegar betlararnir þrír koma verður einhver að deyja“.
54

 Sonur þeirra klifrar upp borð á 

leið sinni út um gluggann, en á því eru einmitt styttur af betlurunum þremur í mannslíki. 

Hér má benda á tengsl vísbendinga í fyrri hluta hryllingsmynda sem tengjast iðulega því 

hryllilega síðar í myndinni og bældra minninga úr barnæsku. En samkvæmt Freud þá 

hylma þær minningar sem flestir muna úr barnæsku yfir þær bældu og þó þær 

fyrrnefndu geti virst vera óþarfar þá eru tengsl þeirra við bældu minningarnar ástæða 

varðveislu þeirra.
55

 

Ókennileikinn í Andkristi er margslunginn og finna má ófá dæmi með mörgum 

túlkunarmöguleikum. Illska konunnar er tengd fornri trú úr Biblíunni og öðrum verkum 

(sérstaklega frá miðöldum) og í myndinni reynir Hún að sanna réttmæti trúarinnar þrátt 

fyrir þekkingu sína sem er byggð á yfirstiginni trú samfélagsins. Kynlíf sem forboð 

innan trúar og kirkju er einnig sveipað ókennileika, en það á ekki síst við um kynfæri og 

geldingu og þar er ókennileikinn hluti bælingar. Tengsl náttúru og mannkyns með vísun 

í Eden Gamla testamentisins eru einnig ókennileg, en í þessu tilfelli er náttúran birt sem 
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ríki Satans þar sem dýr éta eigin afkvæmi og tala mannamál. Í Andkristi er því yfirstigna 

trúin um tengsl hins illa eða höggormsins við náttúruna eða Eden sönnuð að einhverju 

leyti eða a.m.k. er þeim möguleika varpað fram. Þó að kvikmyndin gagnrýni 

sálfræðimeðferðir þá virðist hún vísa með virðingu til hugmynda Sigmunds Freud um 

leyndar og myrkar hliðar mannsins.
56

 Kvikmyndin vinnur með sýn von Triers á 

guðfræði og tengir þær samskiptum kynjanna, líkt og gotneskar bókmenntir fyrir tíma 

Freuds innihalda sumar hugmyndir hans í formi skáldskapar.
57

 Líkt og myndin sjálf þá 

er ókennileikinn margræður og býður upp á margs konar túlkanir. Ef Andkristur kann að 

virðast óræð að ákveðnu leyti stendur kvikmyndin Getinn nær svartholi við fyrstu sýn, 

en hún er viðfangsefni næsta kafla. 

 

 

6. Getinn (Begotten) 

 

Listræna kvikmyndagerð er ekki aðeins að finna í Evrópu. Þrátt fyrir almennt 

hefðbundnari hryllingsmyndir hefur listræna hryllingsmyndin einnig skotist upp á 

yfirborðið í Norður-Ameríku. Skuggi Vampírunnar (2000, Shadow of the Vampire) er 

einkar áhugavert dæmi þar sem hún gerir rætur hryllingsmyndarinnar (í þýska 

expressjónismanum) að efni sínu. Nánar tiltekið fjallar hún um gerð myndarinnar 

Nosferatu (1922, F.W. Murnau) og samband leikstjórans Murnau við Max Schreck, sem 

lék greifann sjálfan og er alvöru vampíra í þessari mynd Edmunds Elias Merhige. 

Tæpum áratugi fyrr leikstýrði Merhige tilraunakenndri og framúrstefnulegri mynd sem 

hlaut einnig mikla athygli, en hún var mun umdeildari og hefur orðið eins konar „költ-

mynd“ (e. cult film). Hún ber nafnið Getinn (Begotten) og er þekkt fyrir einstakt útlit 

sitt, ógeðfellt myndefni og óhefðbundinn frásagnarstíl. 

Getinn fjallar um líf á jörðu eftir sjálfsvíg Guðs, dystópísk sýn á heim án reglna 

og frjórrar jarðar. Sagan, þó nokkuð óræð sé, er eins konar afbökun á sköpunarsögu 

Biblíunnar og einnig á sögu frelsarans Jesús Krists. Myndin byrjar á því að Guð ælir 
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blóði og stingur sjálfan sig til dauða. Úr hlið hans rís Móðir jörð og gerir sig ólétta með 

sæði Guðs. Hún fæðir svo Son jarðar - Hold á beini, og yfirgefur hann þar sem hann 

liggur í krampa. Hann er svo tekinn til fanga af hópi skuggavera og ælir á meðan hann 

er dreginn með reipi, líkt og naflastreng, um óbyggðir. Eftir að hafa verið étinn og 

brenndur lifir hann áfram og er uppgötvaður af Móður jörð. Hún dregur hann áfram en 

þó lenda þau í klóm annarra skuggavera sem limlesta þau til dauða innan um mörg 

önnur lík. Leifar af líki sonarins eru grafnar í jörðu, en ofan á þeim taka að vaxa blóm 

og þannig endar kvikmyndin. 

Ef atburðir sögu myndarinnar eru bornir saman við Biblíuna þá má sjá mörg 

líkindi. Til þess að fæða frelsara mannkyns verður Móðir jörð, líkt og María mey, að 

verða ólétt af sæði Guðs. Eftir fæðingu er hann tekinn í burtu af skuggaverum, sem geta 

táknað mannkynið, og áður en þær yfirgefa hann eftir limlestingar taka þær við gjöfum 

hans, en það eru innyflin sem hann ælir út. Hér eru líkindi með gjöfum Jesús, en hann 

hjálpaði þeim veiku og var svo svikinn af mönnum og krossfestur. Það að Sonur jarðar - 

Hold á beini sé dreginn með reipi eða naflastrengi sínum, er ekki ósvipað göngu Jesús 

með sinn eigin kross upp að Golgötuhæð. Einnig sagði Jesús að líkami sinn væri brauð 

mannsins og þrátt fyrir að hafa verið étinn af skuggaverunum þá reis sonur Móður 

jarðar aftur upp, líkt og Jesús. Mannkynið, eða hinn hópur skuggaveranna, finna hann 

svo og drepur, en í þetta skiptið er hann grafinn og rís þá ekki aftur upp. Hins vegar 

byrjar gróður aftur að vaxa eftir dauða hans og því má túlka það sem að hann hafa dáið 

fyrir mannkynið og tryggt því betri framtíð. 

 Vissulega inniheldur Getinn nokkuð ógeðfelld atriði, en þau öðlast dýpri 

merkingu og aukinn óhugnað með stílnotkun Merhiges. Kvikmyndin er að því leyti 

tilraunakennt framúrstefnuverk sem býr yfir mörgum eiginleikum listrænna kvikmynda. 

Enn notast ég við skilgreiningu Bordwells á listrænni kvikmyndagerð, en hann lagði 

áherslu á fagurfræðileg atriði, höfundareinkenni, margræðni, raunsæislega 

persónusköpun og ódýra framleiðslu. Í fyrsta lagi var myndin ekki dýr í framleiðslu, eða 

um 33 þúsund dollarar, og notar frekar mikinn tíma í nákvæmnisvinnu.
58

 Hver rammi 

var ljósmyndaður aftur til þess að ná fram því ýkta útliti sem birtist í sérstöku svarthvítu 
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útliti myndarinnar.
59

 Næstum engin tónlist heyrist í myndinni heldur aðeins ýmis konar 

umhverfishljóð. Smávægilegir bakgrunnstónar eru spilaðir í þau skipti sem Móðir jörð 

birtist og það sýnir fram á mikilvægi hennar og þeirri von sem hún stendur fyrir. Einnig 

inniheldur myndin ekkert tal, aðeins öndunar- og kokhljóð, en það ýtir enn frekar undir 

óhugnaðinn sem birtist á skjánum. Framvinda sögunnar er ekki útskýrð með 

hefðbundum hætti og býður það upp á fleiri túlkunarmöguleika, en slík margræðni er 

algeng í listrænum myndum. Hins vegar gefur myndin til kynna túlkunarmöguleika með 

því að gefa persónum nöfn sem sýnd eru í lok myndar. Einnig birtist stutt ljóð í byrjun 

myndarinnar: „Handhafar tungumála, Ljósmyndarar, Dagbókagerðarmenn / Þið ásamt 

minni ykkar eruð dauð, frosin / Týnd í nútíma sem líður aldrei hjá / Hér býr særing efnis 

/ Eilíft tungumál.“
60

 Þetta virðist vera einhvers konar yfirlýsing á því óhefðbundna 

formi sem myndin birtist í. Kvikmyndin á að skapa nýtt tungumál og gerir lítið úr 

stöðnun annarra listforma. Hér má minna á einstaka sýn leikstjórans sem eitt einkenna 

listrænna kvikmynda. Í kjölfar ljóðsins birtist annar texti sem segir: „Líkt og logi sem 

brennir burt myrkrið / Líf er hold á beini í krampa ofan við jörðina.“
61

 Þessi texti birtir 

bæði jákvæða og neikvæða sýn á líf á jörðu. Lífið er lítilfjörlegt og viðkvæmt, en getur 

jafnframt „brennt burt myrkrið“ á jörðinni og þannig boðað betri framtíð. 

Persónusköpun er í þessu tilviki ekki mjög raunsæisleg, en að þessu leyti er kvikmyndin 

tilraunakenndari og framúrstefnulegri en almennt gengur um listrænar kvikmyndir. 

Kvikmyndin inniheldur þó önnur einkenni þeirra og getur því talist sem blanda af 

þessum greinum. 

 Ókennileikinn í Getinn felst mun frekar í formi myndarinnar heldur en í 

Andkristi. Þær framandi og nær óþekkjanlegu verur og staðir sem birtast í myndinni 

skapa framandleika sem virðist á einhvern hátt vera raunverulegur með aðferðum 
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kvikmyndatöku og klippingar.
62

 Myndin skiptist á að nota hæga og hraða spilun til að 

gera hreyfingar ónáttúrlegri og misjöfn lýsing gerir áhorfanda oft erfitt með að greina 

myndefnið. Stökkklipping (e. jump cut) er einnig notuð til að gera áhorfið óþægilegra 

og filman virðist vera viljandi sködduð með minniháttar óhreinindum. Hið skrítna og 

óhugnalega birtist fyrst sem ókunnuglegt fyrirbæri en verður kunnuglegt með 

samsömun útlits myndarinnar á efni hennar. Hin ókennilegu áhrif sem form 

myndarinnar hefur eiga rætur í blöndun á því ókunnuglega við hið kunnuglega, eins og 

brot úr minningu sem hefur að hluta til gleymst. Einnig finnur áhorfandi fyrir óhugnaði 

á forminu vegna óhefðbundins eðlis þess og gerir það upplifunina við að horfa á 

myndina gjörólíka því að horfa á hefðbundna meginstraumsmynd. Áhorfandanum er 

kastað úr þægilegu umhverfi gamalla hefða og er stuðaður við afbyggingu þeirra ásamt 

því að vera neyddur til þess að skynja myndina á frábrugðinn máta.  

 Form myndarinnar og efni ýta undir tilfinningu fyrir stjórnleysi og að allt geti 

gerst. Guð fremur sjálfsmorð og skuggaverurnar taka hvern þann sem stendur í vegi 

þeirra og éta eða pynta. Gildi samfélagsins eins og við þekkjum þau eru horfin úr 

þessum heimi og engar reglur virðast vera til staðar. Stjórnleysið tekur á sig mynd 

nokkurs konar ókennileika, en hugmyndin er jú gömul og virkni hennar umdeild. 

Samkvæmt Robin Wood eru önnur stjórnkerfi og hugmyndafræði bæld af fólki innan 

ákveðins kerfis.
63

 Fjöldi fólks óttast því stjórnleysi og Getinn birtir mynd af mögulegum 

afleiðingum þess sem sanna að vissu leyti þá trú að stjórneysi sé óhagstætt. Einnig 

birtist ótti á geldingu og limlestingu á óbeinan hátt með óhófsmikilli birtingu 

myndarinnar á slíku ofbeldi. Sonur jarðar – Hold á beini er ítrekað limlestur og geldur, 

Móðir jörð hlýtur sömu örlög og Guð sér um sína limlestingu sjálfur. Meðferð 

skuggaveranna á Móður jörð og syni hennar er sem spegilmynd af meðferð mannkyns á 

heimaplánetu sinni. Maðurinn nýtir náttúruna til eigin nota og breytir henni eftir eigin 

þörfum.
64

 Líkt og Sonur jarðar er limlestur í þágu skuggaveranna þá eru tré skóganna 

höggvin niður í þágu mannsins.  
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Sýn Merhiges á lífi mannkyns á jörðinni er ekki ýkja jákvæð, en helsta lausnin 

virðist vera fólgin í því að skapa nýtt líf sem er fólgin í dauða Guðs (og þar með 

trúarbragða) og auknum tengslum við náttúru eða Móður jörð. Náttúran er lykilatriði í 

mynd Merhiges, en á milli limlestinga breytist veður og jafnvel árstíðir. Náttúran er 

sífellt að endurnýja sig með eyðileggingu og endurrisu, líkt og sonur jarðar er limlestur í 

sífellu en rís oftast upp á ný.
65

 Samband móðurinnar við náttúruna í Getinn er mjög 

sterkt, enda er hún Móðir jörð. Í greininni „Horror and the monstrous-feminine“ heldur 

Barbara Creed því fram að líkamsvessar, líkt og þau innyfli sem sonur jarðar ælir úr sér 

í Getinn, séu skömm í heimi föðursins en ekki í heimi móðurinnar. Hún bendir 

ennfremur á hið gamla samband móður og náttúru og telur það ástæðu skammarleysis 

móður vegna líkamsvessa.
66

 Hér má finna tengsl við ókennileikann, en það samband 

móður við náttúru sem birtist í myndinni vekur upp ókennd hjá áhorfanda sem hefur 

bælt viðurkenningu á þessum tengslum, en siðmenntun hans viðurkennir ekki 

skammarleysi sjálfsfróunar móðurinnar og ælu sonarins. Einnig birtist móðirin sem 

skrímsli þegar hún skilur son sinn eftir einan til að kljást við náttúruna og aðrar verur 

upp á eigin spýtur. Líkt og þegar hefur komið fram ræðir Creed einnig hlutverk 

móðurinnar sem skrímslis í hryllingsmyndum og í þessu tilviki ber móðirin að hluta til 

ábyrgð á limlestingu sonarins þar sem hún yfirgefur hann fljótlega eftir fæðingu. Hins 

vegar kemur hún að honum seinna og tekur hann með sér en missir hann fljótt í hendur 

skuggaveranna því hún er máttvana gagnvart yfirgangi þeirra og óvirðingu. 

 Ókennileikinn í Getinn er ekki sama eðlis og í Andkristi, en útlit og form 

myndarinnar er einn stærsti hluti ókennileikans. Formið skapar framandleika en 

samsamar sig þannig við ókunnuglegt efni myndarinnar með aðferðum kvikmyndatöku 

og klippingar. Einnig má finna ókennileika í því stjórnleysi eða anarkisma sem birtist í 

myndinni. Þar er gömul hugmynd um ekkert yfirvald og sjálfviljuga samvinnu 

samfélagsins, sem lítið hefur verið prófuð á stórum skala, sett fram á jörðina eins og hún 

leggur sig með óhugnalegum afleiðingum. Engar reglur eða gildi virðast vera við lýði í 

samfélaginu og öllum er velkomið að drepa og éta þá sem þeim sýnist. Skuggaverurnar, 

eða mannkynið, virðast ástæðan fyrir slæmu ástandi jarðarinnar og því getur verið að 
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Merhige telji menn ráði ekki við slíkt stjórnarlaust eða anarkíst kerfi. Meðferð 

mannkynsins á jörðinni endurspeglast einnig í því ofbeldi sem myndin sýnir gagnvart 

Móður jörð og syni hennar. En þar má einnig finna óbein tengsl við geldingarótta vegna 

limlestinga og geldingar á mæðginunum. Loks má finna ókennileika í tengslum móður 

og náttúru, en gamalt samband þeirra og ófeimni við líkamsvessa vekur upp slíkar 

tilfinningar þegar áhorfandi sér soninn æla innyflum og móðurina rísa úr innyflum Guðs 

og fróa sér að honum látnum. Ókennileiki myndarinnar felst því aðallega í óhóflegri 

birtingu á ókunnuglegu og óhugnalegu efni sem öðlast svo kunnugleika með formi 

myndarinnar og þeim fagurfræðilegu aðferðum sem beitt er við framsetningu efnisins. 

 

 

7. Ókennileikinn í listrænu hryllingsmyndinni 

 

Hver kvikmyndagrein á sínar eigin hefðir, en ákveðnar aðferðir eiga það til að birtast 

innan ákveðinna greina sem breyta hefðum eða gefa þeim nýja merkingu. Ókennileikinn 

hefur hér verið skoðaður sem eins konar aðferð innan listrænu hryllingsmyndarinnar, en 

hvers vegna á hann svona vel við listrænu hryllingsmyndina og hvaða áhrif fylgja þessu 

fyrirbæri? Bæði listræna myndin og hryllingsmyndin vinna ítrekað með undirmeðvitund 

mannsins, en Sigmund Freud er einn helstu áhrifavalda á því sviði. Því er skiljanlegt að 

kvikmyndagerðarmenn þessara greina sæki í verk Freuds og jafnvel verk annarra 

fræðimanna á þessu sviði sér til innblásturs. Möguleikar greinanna til margræðni og 

sálfræðilegrar dýptar í persónusköpun ýta einnig undir notkun ókennileikans, þá 

sérstaklega þegar greinarnar blandast saman í listrænu hryllingsmyndinni. Eins og ég 

hef áður bent á þá telur Barbara Creed að allar þær ímyndir sem safnast fyrir í 

hryllingsmyndinni, einnig þær sem eru einungis gefnar óbeint í skyn, t.d. með því að 

bæla eða hunsa eitthvað ákveðið, hjálpi til við að skapa hið hryllilega. Áhorfandinn 

fyllir einnig í eyðurnar með ímyndurnarafli sínu og þannig notar hann ómeðvitaða sjón. 

Því er ljóst að hryllingsmyndir eru tilvalinn vettvangur fyrir birtingu á ókennileikanum 

og svipuðum fyrirbærum.  

Jonathan L. Crane slær á svipaða strengi í grein sinni, „‚It was a dark and stormy 

night‘: Horror Films and the Problem of Irony“, en þar fullyrðir hann að 
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hryllingsmyndir séu einkennandi tjáning á sálrænum átökum, ef notast er við kenningar 

Freuds um ókennileikann. Crane telur að bældar trúr komi sjaldan fram í hversdagslífi 

fólks, en slíkt sé algengara í skáldskap.
67

 Hryllingsmyndaformið leitast við að vekja upp 

óhug hjá áhorfendum og það gerir listræna hryllingsmyndin alls ekki síður. Aðferðir 

hennar geta þó oft verið óhefðbundnar og duldari en birting á ógnvekjandi skrímsli, 

hvort sem það sé mennskt eður ei, eða á einföldum forboðum samfélagsins. Með því að 

nýta sér kvikmyndatöku, klippingu, margræða framvindu og flókna persónusköpun 

ásamt því að vísa í forboð og hið bælda vekur listræna hryllingsmyndin upp óhugnað 

innra með áhorfandanum án þess að hann geri sér fulla grein fyrir því og einmitt í því 

birtist oft ókennileiki myndanna.  

 Við notkun ókennileikans í listrænu hryllingsmyndinni er ekki aðeins sköpuð 

áhrif listaótta Carrolls, en einnig mun óhugnalegri viðbrögð hjá áhorfendum, bæði 

líkamleg og andleg. Hið bælda er lykilatriði í verkun ókennileikans, en eins og Wood 

hefur bent á þá er undirstöðubæling nauðsynleg manninum til þess að viðhalda einhvers 

konar sjálfstjórn en öll bæling umfram hana getur gert menn að þrælum samfélagsins og 

gildum þess.
68

 Ókennileiki listrænu hryllingsmyndarinnar snýr einmitt að þeirri 

tilhneigingu manna aðbæla það sem þeir hafa lært að geti verið skaðlegt, en í slíkum 

myndum er hið bælda dregið upp á yfirborðið með einhverjum hætti og skaðleiki þess 

jafnvel endurmetinn. Ókennileikinn í listrænu hryllingsmyndinni getur því haft stuðandi 

áhrif ásamt því að vekja fólk til umhugsunar um ástæður bælingar. 

 

 

Lokaorð 

 

Ókennileikinn er enn nokkuð umdeilt fyrirbæri en þó ekki séu allir sammála um virkni 

fyrirbærisins virðist vera almenn viðurkenning á því að það virki ef til vill best í 

skáldskap. Listræna hryllingsmyndin, afkvæmi hryllingsmynda og listrænna 
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kvikmynda, er kjörið form skáldskapar til birtingar á ókennileikanum. Hún varpar fram 

forboðum samfélags og brýtur þau ásamt því að notast við fagurfræðilegar aðferðir á 

borð við kvikmyndatöku, klippingu, tónlist, tæknibrellur og margræðni í framvindu og 

persónusköpun til þess að birta hrylling. Hryllingurinn birtist því oft í marglaga 

samsetningu á óhugnalegum fyrirbærum og ókennileikinn er eitt slíkt. Samkvæmt Freud 

er ókennileikanum skipt í tvennt, en fyrri tegundin felst í bældum áhrifum við kynni á 

einhverju óhugnalegu og sú seinni felst í yfirstiginni trú sem reynist svo sönn. Hann 

tengir einnig ókennileikann við hið gamla og leynda með því að vísa í merkingartengsl 

þýsku orðanna „heimlich“ og „unheimlich“.  

Með skilgreiningar Freuds á ókennileikanum og Bordwells á listrænu 

kvikmyndinni að leiðarljósi voru myndirnar Andkristur og Getinn greindar sem 

listrænar hryllingsmyndir sem birta hrylling á ókennilegan máta. Báðar kvikmyndir eru 

framleiddar fyrir nokkuð lítið fjármagn miðað við t.d. bandarískar myndir, en 

Andkristur er þó margfalt dýrari en Getinn. Myndirnar leggja áherslu á fagurfræðilegar 

aðferðir til að birta einstaka sýn leikstjóranna á hryllingi og skapa margræðni í efni sínu. 

Í Andkristi felst ókennileikinn í birtingu á illsku kvenna, sem tengd er fornri trú sem 

m.a. má finna í Biblíunni. Einnig birtist ókennileiki með talandi dýrum, gamalkunnum 

og leyndardómsfullum tengslum mannkyns við náttúru, limlestingu, geldingum og 

kynlífi sem forboði innan kirkju og trúarlegs samfélags. Í Getinn felst ókennileikinn 

hins vegar mun frekar í formi myndarinnar, en útlit myndarinnar skapar framandleika 

sem samsamar sig ókunnugleika efnis myndarinnar. Ókennileiki myndarinnar birtist 

einnig í gömlu sambandi móður og náttúru og tengslum þess við ófeimnislega afstöðu 

gagnvart líkamsvessum. Geldingarótti kemur einnig óbeint fram í limlestingum og 

geldingum á Móður jörð og syni hennar. Stjórnleysi innan myndarinnar tengist 

ókennileikanum vegna birtingar á því sem hættulegs anarkísks kerfis sem samfélög 

mannins hafa lítið prófað áður vegna bælingu hans á því. 

Notkun ókennileikans í listrænu hryllingsmyndinni tengist hefðum bæði 

hryllingsmyndarinnar og listrænu myndarinnar. Hryllingsmyndin leitast við að birta 

óhugnaleg fyrirbæri en sú listræna leitast við margræða birtingu á efni sínu og vinnur 

oft með sálfræðileg hugtök sem endurspeglast í efni og persónum myndarinnar. 

Ókennileikinn, sem aðferð innan listrænu kvikmyndarinnar, sameinar báðar þessar 

hefðir og við notkun á honum getur skapast sálrænni hryllingur eða einfaldlega dýpri 
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merking bak við það óhugnalega sem myndin birtir. Áhorfandinn getur stuðast af 

ókennilegri myndbirtingu án þess að vita fyllilega hvers vegna og í því meðal annars er 

fólgin sérstaða ókennileikans. Bældar minningar, hugmyndir og trúr eru vaktar til lífsins 

og jafnvel endurmetnar.  

Ókennileikann er hægt að nota sem aðferð innan listrænu hryllingsmyndarinnar 

en hann eykur sálfræðileg áhrif þeirrar óhugnalegu myndbirtingar sem við þekkjum úr 

hryllingsmyndum almennt. Hann er oft talinn virka best í skáldskap og getur jafnvel 

aukið raunsæi sögunnar sem um ræðir í ákveðnum tilfellum, t.d. sem innsýn í huga 

persónu eða með tengslum við forboð samfélagsins. Bældur ótti brýst upp á yfirborðið 

og hið framandlega verður kunnuglegt, stundum á leyndardómsfullan hátt. Í Andkristi 

og Getnum grípur ókennileikinn áhorfandann og neyðir hann til að horfast í augu við 

það sem hann hefur bælt með hjálp samfélagsins. Hann finnur fyrir dularfullum og 

stuðandi óhugnaði og hvattur til að endurmeta hugmyndir sínar sem tengjast þeim 

tilfinningum sem myndin vekur upp hjá honum. Þannig vekur ókennileikinn 

áhorfandann til umhugsunar um orsakir þeirra óhugnalegu tilfinninga sem hann finnur 

fyrir við áhorf beggja mynda. 
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