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Skrækindjagende skriveprocesser 
 
Af: Christine Isager, Lektor, ph.d., Afdeling for retorik, Københavns Universitet 
21. marts 2014 kl. 18:57 
 
 
En aura af alvor og autoritet kan stråle omkring et menneske, der skriver på en 
eksamensopgave eller er ved at lægge sidste hånd på et bogprojekt. Skribentens 
omgivelser bliver bedt om at vise hensyn og respekt uden nødvendigvis at vide, hvad 
skriveopgaven helt præcis går ud på. Og det er godt stof til gyserfilm. 
 
I Stanley Kubricks The Shining (Ondskabens Hotel) fra 1980 er det Jack Torrance (spillet 
af Jack Nicholson), der har taget job som opsynsmand på et vinterlukket hotel for at få 
fred til at skrive. Hans kone Wendy (Shelley Duvall) og søn går lidt på opdagelse på 
ejendommen, imens Jack sidder foran sin skrivemaskine og taster eller fordriver tiden 
med at spille bold op ad væggen i stedet. 
 
Meningsløs kommunikation 
Som tiden går, og mørket og sneen lægger sig stadig tættere omkring hotellet, bliver 
Jack mere og mere nedladende og aggressiv over for Wendy, når hun spørger til hans 
ideer eller tilbyder at smøre nogle madder og læse uddrag af hans manuskript: 
 

Wendy, let me explain something to you. Whenever you come in here and 
interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. And 
it will then take me time to get back to where I was. You understand? ... 
Fine ... Now, we're going to make a new rule. When I'm in here and you 
hear me typing... or whether you DON'T hear me typing, or whatever the 
FUCK you hear me doing; when I'm in here, it means that I am working, 
THAT means don't come in. Now, do you think you can handle that? 

 
Uhyggen indfinder sig for alvor, da Wendy får lejlighed til at se nærmere på Jacks 
manuskript. Til sin (og filmpublikummets) rædsel opdager hun, at han ikke har skrevet 
nogen sammenhængende tekst overhovedet, blot tastet og tastet den samme sætning: 
All work and no play makes Jack a dull boy i forskellige opsætninger. 
 
Sætningen er et gammelt ordsprog, der på sin vis tematiserer Jack Torrances 
manglende evne til at holde pauser fra sit arbejde, lave andre ting og dermed blive et 
helstøbt menneske, som en beslægtet kliché lyder. Men ordsproget har tydeligvis 
mistet sin oprindeligt tilsigtede belærende kraft og er blevet en tom frase. Jack er uden 
for almindelig kommunikativ rækkevidde. Både hans skrift og hans samtaler går i 
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opløsning, og det samme gør hele tids-, steds- og virkelighedsfornemmelsen i filmen, 
hvilket er det, der ifølge Edward Gamarra gør den til en sand postmoderne gyser om 
arbejds- og familieliv anno 1980. Der mangler mening og fokus, hjertevarme og en 
fælles arne ("heart and hearth"), og det skal gå grueligt galt. 
 
Skriverefugium a la Lars von Trier 
Også Lars von Triers Antichrist fra 2009 udvikler sig undervejs til en skriveproces-gyser. 
Filmen foregår primært i og omkring skovhytten Eden, som den kvindelige hovedperson 
(spillet af Charlotte Gainsbourg) har brugt som fristed, da hun skulle have ro til at skrive 
sin afhandling. I en scene, hvor hun sover, finder hendes mand (Willem Dafoe) en stige 
og en petroleumslygte frem og klatrer op i det loftskammer, hvor hendes noter, 
kildemateriale og udkast til afhandlingen ligger. Afhandlingen er en historisk orienteret 
undersøgelse af kvindedrab, og billeder af hekseafbrændinger og torturscener hænger 
våde af regn på den utætte væg ved arbejdsbordet. 
 
Manden bladrer i kvindens håndskrevne manuskript. I det første tekststykke, vi ser, har 
hun med regelmæssig håndskrift udtrykt sig i noget, der ligner konventionelt akademisk 
sprog (man kan få et glimt af formuleringer som "committed to mainstream 
acceptance", "formal identity, status and legal protection"). I det næste er hendes 
håndskrift blevet større og mere barnlig, og fremstillingformen mere enkel og 
fortællende ("Sometimes these DEVIL'S marks were visible as a scar or a mole, but 
sometimes they were invisible and...") og så endelig: to opslag, hvor håndskriften bliver 
klodset og til sidst helt uformelig, opløst og ikke til at læse. 
 
Ligesom på "ondskabens hotel" puster naturen i baggrunden. Det regner, og grene 
knækker af træerne. Og også i Antichrist er der en psykologisk balance i 
hovedpersonernes parforhold, der udfordres og kører af sporet, og begge film 
kulminerer som bekendt i dramatisk brutal vold, som også horrorkonventionen 
foreskriver. 
 
Horror som en sund overspringshandling? 
Den amerikanske retorikforsker Kendall R. Phillips er interesseret i gyserfilmens måde at 
kommunikere på, fordi den har til opgave at kombinere noget velkendt med noget 
uventet og chokerende. Enhver form for tekst eller film vil ganske vist følge nogle 
genrekonventioner og alligevel altid forvalte dem påny i den konkrete situation, men en 
gyserfilm skal præsentere os for dette nye på en måde, så vi faktisk bliver forskrækkede 
over det. 
 
En god gyserfilm appellerer til noget, vi - individuelt og kulturelt - genkender og allerede 
frygter (lidt), men den overskrider og bryder også med vores forventninger, så vi 
bogstavelig talt kan blive rystet ud af vores vante måder at tænke på det frygtelige på. 
 
Så - går man i stå i et skriveprojekt, og er man bekymret for, hvad det kan udvikle sig til, 
kan måske et par timers skrive-horror a la The Shining eller Antichrist vise sig at være 
den helt rette form for overspringshandling. 
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