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Hvorfor læser vi tonsvis af  bøger om uhyggelige væsner, som 
slet ikke findes i virkeligheden? Mathias Clasen er ph.d. og 
Aarhus Universitets ekspert i vampyrer, zombier, afhuggede 
hoveder, flænset kød og sprøjtende blod. Han ved bedre end 
nogen, hvad der skal til, for at en historie bliver rigtig klam 
og gruopvækkende. Eller med andre ord: rigtig pirrende og 
tiltrækkende. Og han ved, hvorfor vi er magnetisk tiltrukket 
af  monstre. Svaret kan nemlig findes i vores DNA og 
evolutionshistorie.
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MONSTRE  
I  
MØRKET

OPDIGTEDE RÆDSLER
Enhver seksårig med respekt for sig selv kan beskrive 
en vampyr. Den udøde blodsuger er for længst rejst fra 
sin faldefærdige transsylvanske borg og ind i den kom-
mercielle massekultur, og han har taget sine nærmeste 
venner med sig: zombier, varulve og andet godtfolk. Med 
en halvtredser på lommen kan du købe dig et selvlysende 
hugtandsgebis og en lille tube teaterblod, og endda have 
penge tilovers til en pose Vampyrer fra Haribo. Halloween 
er ved at blive en folkefest i Danmark, der går sjældent 
en uge uden en ny monstergyser på dvd, tegnefilmen 
Monsters mod Aliens fra 2009 trak tusindvis af  familier i 
biografen, og i maj 2010 blev hovedstaden indtaget af  
omkring 600 øldrikkende zombier, da den første officielle 
Copenhagen Zombie Crawl blev afholdt. Der er monstre 
alle vegne. 
 
Det mest slående ved overnaturlige monstre er selvføl-
gelig, at de ikke findes i virkeligheden. Ikke desto mindre 
bliver vi ved med at fortælle hinanden historier om spøgel-
ser og uhyrer. Man kan måske forstå, at en forskræmt sten-
aldermand på den østafrikanske savanne kunne finde på at 
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fortolke de mærkelige lyde fra hulens mørke som mystiske 
væseners rumsteren, men burde vi ikke være kommet 
over den slags overtro? Burde fantastiske, overnaturlige 
forklaringer ikke for længst være erstattet af  rationelle, 
videnskabelige redegørelser? Var det ikke netop de flygtige 
bevægelser i fantasiens skygger, som oplysningsfolkene 
søgte at udslette for 300 år siden? 
 Jo. Jo, det burde vi, og det var det. Men monsteret er 
tilsyneladende umuligt at slippe af  med. Måske har vi brug 
for monstre. Måske kan vi slet ikke lade være med at være 
fascineret af  uhyrer, der trodser naturlovene. Måske er 
det i virkeligheden ikke så mærkeligt, at monsteret spiller 
sådan en væsentlig rolle i vores kulturs fortællinger – når 
man tænker på, at vores forfædre i millioner af  år levede 
side om side med virkelige, sultne monstre. 

FRYGTSOMME GENER
Vores forhistoriske tilværelse som jaget vildt har sat sig 
dybe spor i vores dna. Den menneskelige organisme er 
en slags maskine, der er konstrueret til at overleve og lave 
gangbare kopier af  sig selv, og vi er udstyret med en række 
mekanismer, der gør os i stand til at reagere hurtigt og 
hensigtsmæssigt, når der er fare på færde. Dette maskineri 
har en tilbøjelighed til at overreagere, så vi farer sammen 
ved en uskyldig raslen i skovbunden eller en sløret bevæ-
gelse i udkanten af  synsfeltet. Rationalitetens rustning 
er ikke ret godt svejset sammen, og særligt når mørket 
falder på, og du er alene, bliver sprækkerne større. Bag din 
moderne hjerneskal gemmer der sig en forskræmt primat, 
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som gyser ved synet af  lysende øjne og glinsende hugtæn-
der i tusmørket. Hvem har ikke prøvet at få gåsehud i bio-
grafens mørke, når monsteret på lærredet nærmer sig den 
hvinende heltinde? Det var din indre behårede hulemand 
m/k, der som en forsvarsmekanisme lod pelsen stritte for 
at se større og mere frygtindgydende ud. Det moderne 
menneske har ingen pels, men vi fødes stadig med det  
apparatur, som giver gåsehud, når der er fare på færde  
– et levn fra en tid, hvor der var menneske på menuen. 

SKRÆKHISTORIERNES TROLDSPEJL
Monstrene har i vor tid fundet sig et hjem i horrorgen-
ren. Horrorfiktion er fortællinger, der er designet til at 
skræmme eller forurolige deres publikum. Genren myld-
rer med overnaturlige såvel som naturlige og psykologiske 
uhyrer: fra varulve og mumier over spøgelser og dæmoner 
til morderiske galninge. Den uhyggelige genre har sit 
udspring i tidligere tiders mundtlige fortællinger; man skal 
ikke bladre længe i Grimms eventyr for at finde uhyggelige 
historier med rædselsvækkende monstre. 
 Horrorgenren har naturligvis udviklet sig gennem 
tiden, og forskellige kulturer fostrer forskellige monstre. 
Det er ikke så mærkeligt, for monsteret kan fungere som 
en slags troldspejling af  en kulturs ængsteligheder og 
fobier. I historiske perioder med social turbulens eller krise 
er det, som om monstrene stimler sammen i periferien 
for at kigge på, og kun tøvende, når ambulancerne er 
kørt, nærmer sig ulykkesstedet, lidt ligesom tilskuere til 
et voldsomt uheld. Det er i hvert fald tankevækkende, at 
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horrorgenren i nyere tid har haft tre guldaldre, som alle 
er fulgt i hælene på perioder med store samfundsmæssige 
omvæltninger. I slutningen af  1700-tallet rejste den gotiske 
skrækromantik sig som et søuhyre af  de oprørte vande, 
der bruste efter den franske revolution og oplysningstiden. 
Hundrede år senere, hvor Gud var døende og fremtiden 
usædvanligt uvis, havde den ængstelige fin de siècle-litte-
ratur en storhedstid, som gav os mr. Hyde, grev Dracula 
og flere andre klassiske monstre og skrækhistorier. Og i 
1970’erne kom så gysets moderne gennembrud, der ikke 
mindst hentede sin kraft i dønningerne fra det foregående 
årtis sociale tumult. Skrækforfattere som Stephen King og 
Ira Levin kombinerede genrekendskab med bred kommer-
ciel appeal og bragte rædslen ind i mange af  den vestlige 
verdens forstadshjem.

REJSE TIL TUSMØRKELAND
Måske har vi brug for opdigtede rædsler for bedre at kun-
ne håndtere virkelighedens uhyrligheder. Omvendt kan 
det være, at monsterhistorierne gør os mere ængstelige, 
mere opmærksomme på det skræmmende og det næsten-
utænkelige. I hvert fald er monstre en slags mentale spar-
ringspartnere, en slags hallucinatoriske mesterboksere, 
som vi kæmper mod i fantasien. Det er karakteristisk for 
mennesket, at vi lever en meget stor del af  vores liv inde i 
kraniet, i fiktive landskaber befolket af  opdigtede væsener 
fra guder til zombier, fra Totte og Lotte til ensomme Palle, 
fra onde stedmødre til underskønne prinsesser. Vores indre 
landskab er ikke ubetinget lyserødt og behageligt: Der bor 
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hekse, trolde og genfærd i skyggerne. I denne bog tager vi 
på en rejse til skyggerne, men vi har en god lommelygte 
med. Vi skal se monsteret i øjnene, lidt som Dante, der i 
Den guddommelige komedie drager til Helvede og Skærsilden 
for til sidst at komme til Himmerige. Over porten til Hel-
vede står der: ”Lad alt håb fare, I der her går ind”. Det skal 
vi ikke tage os af, for Dante kommer klogere ud på den 
anden side som drengen i eventyret om én, der drog ud for 
at lære frygten at kende. 

VAMPYREN: ET LÆKKERT HUG?
Det første monster, vi får øje på, ligner et almindeligt 
menneske. Men når vi kigger nærmere, bemærker vi de 
spidse hjørnetænder, den gustne teint og de blodskudte 
øjne. I vampyren ser vi måske en forvrænget refleksion 
af  os selv, måske et blodtørstigt rovdyr med overnaturlige 
evner. Vampyren har på sin blodstænkede rejse gennem 
århundrederne bevæget sig langt, og nutidens populære 
metroseksuelle vampyr, en glitrende, cirka 17-årig fyr der 
smiler tandløst fra tusindvis af  idolplakater i pigeværelser 
rundt omkring i verden, har tilsyneladende glemt sine rød-
der i østeuropæisk folklore og overtro. 
 I dag kan man dårligt slå ud med armene i en boghan-
del uden at vælte et par vampyrromaner på gulvet, og 
inden man får bukket sig ned for at rydde op, vil en horde 
af  teenagepiger med stjerner i øjnene formentlig være 
stukket af  med bøgerne i favnen. Hvis de da ikke sidder 
derhjemme i sofaen og sukker over Salvatore-brødrene fra 
L.J. Smiths omfattende romanserie The Vampire Diaries, 
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der blev påbegyndt i 1991 og senest er blevet et stort hit 
som tv-serie. I virkeligheden handler vor tids populære 
vampyrhistorier mere om magevalg og parringsstrategier, 
end de handler om rædslen fra det hinsides. I oktobernum-
meret 2009 havde Playboy ligefrem et vampyrtema med 
fine billeder af  afklædte blodsugere! Og et vampyr-idol 
som Edward Cullen fra Stephenie Meyers grotesk popu-
lære firebindsværk Tusmørke-sagaen, der udkom i perioden 
2005-2008, er legemliggørelsen af  enhver kvindes drøm-
memand. Han er ultrastærk, megarig, supersofistikeret 
(flere vampyrer har adskillige studenterhuer i skabet) og 
beskyttende i en sådan grad, at det grænser til det sygelige. 
Som man kan se i 2008-filmatiseringen af  første bind, har 
Edward en tvivlsom tilbøjelighed til at bryde ind i menne-
skepigen Bellas soveværelse og betragte hende, mens hun 
sover. Vampyrerne kan også læse tanker og er naturligvis 
lidt farlige, lidt flossede i kanten. Sexede eller i hvert fald 
ambivalente karaktertræk hos blodsugerne går faktisk 200 
år tilbage, til romantikkens vampyrer og den skrækkelige 
og skrækkeligt tiltrækkende lord Ruthven i John Polido-
ris novelle ”The Vampyre” fra 1819. Og i Bram Stokers 
berømte roman Dracula fra 1897 begynder det for alvor at 
gå over gevind, da den glubske greve slår gækken løs som 
aristokratisk monster.

ZOMBIEN: KØDTRÆVLER I FLABEN
Den lækre vampyrfyr har heldigvis en ubetinget væmme-
lig modpol i et andet gammelt monster, som også har fået 
en renæssance i det nye årtusind: zombien. Den moderne 
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zombie er det klammeste monster af  dem alle, og vi vil 
næppe se et zombietemanummer af  Playboy i den nærme-
ste fremtid. Her er en beskrivelse fra Dennis Jürgensens 
klassiske zombieroman Kadavermarch fra 1991:
 
En høj og enormt fed kvinde i en blodsølet ligskjorte stavrede 
frem mod ham. Hun snerrede som et elektrisk vækkeur. Hele 
hendes råddengrønne underansigt og de tre dobbelthager var ind-
smurt i frisk blod. Stumper af  kød sad i mundvigene, og trevler 
hang som barder i hendes tænder. I den ene hånd slæbte hun en 
afrevet menneskearm.

Zombien er en levende død, som kun har smag for frisk 
menneskekød. Nogle zombier spiser udelukkende hjerner, 
men ikke alle er så kræsne. Og som sin slægtning vampy-
ren er zombien stærkt smittefarlig. Hvis man bliver bidt, 
er man ganske vist på ret kurs mod udødeligheden, men 
tilværelsen som levende død er formentlig en trist og 
monoton affære. 
 Hvorfor er det, at zombien netop nu er populær? 
Hvilke ængsteligheder symboliserer den levende døde, 
hvilke traumer vækker den til live? Det er næppe tilfældigt, 
at den legemliggjorte smittefare breder sig som E. coli i en 
tid, hvor vi overvældes af  skrækscenarier om sygdomstrus-
ler med vagt ildevarslende navne som H5N1, H1N1, 
ebola, VTEC og SARS. Epidemier hensætter os i skæbnens 
vold: Vi kan vaske hænder ekstra grundigt, og så må vi 
ellers krydse fingre og håbe på det bedste. Zombien kan 
i det mindste skydes i hovedet. Den er anderledes hånd-
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terbar. Sammenlignet med vampyren, der er underlagt et 
væld af  regler, er zombien lidt af  en anarkist. Vampyrer 
skal have en invitation, før de kan komme ind dit hjem, 
de kan som regel ikke bevæge sig ud i sollys, de tåler ikke 
kors og hvidløg og så videre. Zombien er knap så hæm-
met, men den kan dog elimineres. De fleste overnaturlige 
monstre er formidable modstandere, men de kan besejres; 
de kan håndteres, måske endda lettere end mange af  de 
modstandere og forhindringer, vi møder i hverdagen. Her 
er en quiz, som kan illustrere pointen: Hvad ville du helst 
kæmpe mod – en målrettet funktionær fra SKAT eller en 
rallende zombie fra graven? Du kan frit vælge våben fra et 
arsenal af  lovtekster og automatrifler (og det er ulovligt at 
skyde embedsmænd) …

DET FRYGTSOMME MENNESKE 
Monstrene har været med os fra de tidligste tider som 
fortolkninger og overfortolkninger af  bevægelser i skyggen 
og lyde i mørket, som mytiske væsener og overnaturlige 
uhyrer og som særdeles virkelige rovdyr. Rovdyrene er 
stort set væk fra vores plet på verdenskortet, men de 
overnaturlige monstre lever i bedste velgående. Og der 
er ingen grund til at tro, at de forsvinder fra vores fælles 
reservoir af  fortællinger: Dertil er monstrene for nyttige 
og for nært knyttet til vores inderste væsen. Vi har levet 
side om side med farlige monstre i millioner af  år, og det 
har ikke alene gjort os opmærksomme på farlige væsener 
omkring os, men tilbøjelige til at opdigte farlige væsener, 
selv hvor de ikke er. Når solen er gået ned, er alle vi af  
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arten homo timidus, det frygtsomme menneske, forenet i 
vores angst for monstre i mørket.
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MENNESKE 
PÅ 
MENUEN

MONSTEREKSPERTISE BETALER SIG
Vores forhold til monstre hænger nøje sammen med 
menneskets evolution. Hvis et individ bliver født med 
egenskaber, der forbedrer evnen til at håndtere trusler – fx 
virkelige monstre som rovdyr og giftigt kryb – vil det være 
bedre tilpasset de farlige omgivelser end sine artsfæller. 
Den, der er bedst tilpasset, overlever og kan videregive 
sine gener – som den langskæggede englænder Charles 
Darwin slog fast i Om arternes oprindelse for lidt over 150 år 
siden. Monsterekspertise er derfor en egenskab, som har 
gjort sig gældende i den lange udviklingshistorie, der går 
forud for fremkomsten af  homo sapiens. Og det er ikke kun 
faktorer som stærkere muskler, bedre stofskifte, skarpere 
dybdesyn eller et lynhurtigt kropsligt beredskabssystem, 
der giver fordele. Også den mentale udrustning over for 
farer har været væsentlig i en grad, så det stadig præger os, 
selvom vores miljø er blevet et andet, og selvom monstre-
ne nu i højere grad findes i fiktionens rige – hvis vi spørger 
evolutionspsykologien. 
 Evolutionspsykologiens centrale påstand er nemlig, 
at det menneskelige sind en et slags organ, som er blevet 
til gennem en evolutionær proces, præcis ligesom andre 
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organer. Darwin var heller ikke i tvivl om, at evolutionære 
kræfter har formet den menneskelige natur, og at vores 
psykologi må forstås i lyset af  vores udviklingshistorie. 
Han var faktisk den første evolutionspsykolog. Forsknin-
gen inden for dette felt blev dog stort set skrinlagt det 
meste af  det tyvende århundrede, blandt andet af  ideolo-
giske årsager: sporene fra politisk misbrug og vulgære mis-
fortolkninger af  darwinismen skræmte, som for eksempel 
racehygiejne og socialdarwinisme. Det ændrede sig dog 
gradvist, og i 1970’erne begyndte en række forskere at 
anlægge et biologisk perspektiv på menneskelig adfærd. I 
dag er evolutionspsykologien et dynamisk og veletableret 
videnskabeligt felt – der eksempelvis giver plads til nye 
vinkler på horrorfiktion. 

MENTALE MODULER
Sindet består af  mange mekanismer eller moduler, som 
løser forskellige problemer: Ét modul har til opgave at 
beskytte os mod fare, et andet hjælper os med at undgå 
upassende sexpartnere (for eksempel nære slægtninge), 
og et tredje gør os i stand til at udvælge næringsrig føde. 
Disse moduler er tilpasninger, og de har hjulpet vores 
forfædre til at overleve og reproducere. Princippet er helt 
det samme som for ydre egenskaber. Man kan for eksem-
pel forestille sig en girafunge, der fødes med en genetisk 
mutation, som får dens hals til at blive længere end alle de 
andre girafungers. Denne langhals har dermed en fordel i 
kampen for tilværelsen, da den vil kunne spise blade, som 
de andre giraffer ikke kan nå, og den vil i sidste ende få 

INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



17

flere unger, som alle har dens lange hals. Efter nogle gene-
rationer har alle giraffer en lang hals. Det er altså naturlig 
udvælgelse: De begunstigede individer har bedre odds for 
at overleve og lave kopier af  sig selv i form af  levedygtigt 
afkom, som har samme gunstige egenskaber. Og det er 
evolutionens grundregler, som også gælder vores mentale 
evner til at håndtere monstre.
 Hvordan efterforsker man så den psykiske evolution? 
Arkæologerne kan jo ikke finde forstenede sind – eller 
hjerner, for den sags skyld – i deres udgravninger. Men de 
kan heller ikke finde forstenede hjerter, øjne eller im-
munsystemer, og ikke desto mindre kan man analysere et 
organ og udlede dets funktion. Et øje er beregnet til at se 
med, et hjerte pumper blod rundt og så videre. På samme 
måde kan man analysere et mentalt modul for at under-
søge, hvilke problemer det er beregnet til at løse, og hvilke 
evolutionære kræfter der har frembragt det. Omvendt kan 
viden om de problemer, vores forfædre jævnligt har stået 
over for, fortælle os, hvilke moduler der kan tænkes at 
findes i vores fælles mentale konstruktion, eller kognitive 
arkitektur, som evolutionspsykologer ynder at sige. Og så 
går øvelsen ud på at finde og kortlægge disse moduler. 

FRYGT OG FOBIER
Et af  de velbeskrevne mentale moduler er frygtmodulet. 
Det er måske ikke så mærkeligt, for frygt spiller en væsent-
lig rolle i de fleste menneskers liv. Uden frygt ville vi ikke 
overleve ret længe, navnlig ikke på den østafrikanske sa-
vanne, hvor vores evolutionære forfædre slog deres folder. 
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 Tilværelsen som jæger-samler var farlig. Palæoantro-
pologer støder af  og til på kranier fra mennesker eller 
hominider, som tydeligvis har været i kløerne på rovdyr. 
Kraniet kan have huller, hvori et stort kattedyrs hugtæn-
der passer som klodser i en puttekasse. Og for moderne 
jæger-samler-folk er truslen fra vilde dyr ganske reel: 
Blandt aché-folket i Paraguay dør 6 % af  befolkningen af  
slangebid. Af  de voksne mænd bliver 8 % ædt af  jagua-
rer. Det er hårrejsende mange, og hvis tilsvarende tal 
gjorde sig gældende for vores forfædre på den afrikanske 
savanne, ville det udgøre et stærkt såkaldt selektionspres: 
De individer, der kom til verden med egenskaber, som 
gjorde dem bedre i stand til at undgå at blive ædt eller bidt 
af  giftige dyr, ville blive naturligt udvalgt. Det er i øvrigt 
værd at nævne, at det farligste dyr af  dem alle er menne-
sket. Blandt aché-mænd dør over en tredjedel i kamp mod 
andre grupper.
 En række psykologer med småsadistiske tendenser har 
efterhånden dokumenteret, at vi mennesker er nemme at 
skræmme. Hvis man viser os et billede af  en slange eller 
en stor edderkop, kan man ved hjælp af  en hjernescanner 
se hjernens ’frygtcentral’ – en struktur kaldet amygdala 
– lyse op. Det er der sådan set ikke noget overraskende i. 
Det utrolige er, at hvis man viser forsøgspersonerne disse 
skræmmende billeder i så kort tid, at de ikke bevidst når at 
registrere dem, er der alligevel højnet aktivitet i amygdala. 

FORPROGRAMMERET FRYGT
I et evolutionært perspektiv giver det god mening, at vi 
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er i stand til at registrere og reagere på potentielle trusler 
meget, meget hurtigt. Således har psykologer demonstre-
ret, at der er en række ting, vi er genetisk programmeret 
til hurtigt at lære at frygte. Det er ligesom aber, der er 
opvokset i fangenskab og aldrig har set en slange: De lærer 
lynhurtigt at frygte slanger, hvis de ser andre aber reagere 
med frygt. De lærer ikke at frygte planter, selv hvis de ser 
andre aber reagere med hysterisk frygt på en fin blomst, 
som psykologen Susan Mineka dokumenterede ved hjælp 
af  manipulerede videooptagelser. Andre dyr behøver 
ingen læring, de er født med forprogrammeret frygt for 
visse objekter, som historisk har udgjort eller udgør en 
trussel for deres art. 
 Nogle gange kan arter leve titusindvis af  år fuldstæn-
dig afsondret fra deres naturlige fjender, men stadig udvise 
stor frygt, hvis en videnskabsmand kommer vandrende 
med en legetøjsslange eller klæder sig ud som en tiger. Det 
fandt et forskerhold på Borneo ud af, da de ville under-
søge, om de lokale orangutanger havde en medfødt frygt 
for tigre, selvom denne orangutangpopulation havde levet 
afsondret fra deres naturlige fjende i mange generationer. 
En forsker kravlede gennem junglen med et lagen over 
sig. Lagnet var blevet malet, så det lignede et tigerskind, 
og han havde ikke kravlet ret langt, før han blev nødt til 
at afbryde eksperimentet af  hensyn til sit helbred: De 
ophidsede orangutanger kylede grene, frugt og andet 
skyts på ham fra deres tilflugtssted i trætoppene. Da den 
forslåede primatolog gentog forsøget med et hvidt lagen 
over sig, skete der intet. Det karakteristiske mønster på et 
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tigerskind var altså lagret i orangutangernes hjerner og 
afstedkom automatisk en defensiv frygtrespons, på trods 
af  at de aldrig før havde set en tiger.
 Noget tilsvarende gælder for os. Der er nogle ting, som 
vi hurtigt og nemt lærer at blive bange for, og som alle har 
spillet en væsentlig rolle i vores lange udviklingshistorie. 
Disse ting afspejles i typiske fobi-objekter som slanger, 
edderkopper, mørke, indelukkede rum, dybt vand og en 
række socialfobier. Det er slående, at kryb og så videre 
ikke spiller en væsentlig rolle i moderne dødsstatistikker: 
Der er en uoverensstemmelse mellem de ting, vi burde 
være bange for, og de ting, vi typisk er bange for. Fobi over 
for mættede fedtsyrer, cigaretter og biler er således særde-
les sjældne, selvom det er de virkelige dræbere i moderne, 
industrialiserede samfund.

FRYGTLØSHED
En meget omtalt kvindelig patient, som i den neurologi-
ske verden er kendt under navnet ’SM’, lider af  en såkaldt 
bilateral amygdala-læsion. Hendes amygdala er simpelthen 
ude af  funktion på grund af  en sjælden lidelse: SM er ikke 
i stand til at genkende frygtsomme ansigtsudtryk, og hun 
kan ikke blive bange. Hun kan end ikke tegne et frygtsomt 
ansigt, selvom hun sagtens kan illustrere andre følelses-
mæssige ansigtsudtryk som sorg, glæde, væmmelse og 
overraskelse. Et forskerhold gjorde for nylig deres yderste 
for at skræmme hende – de viste hende farlige slanger og 
edderkopper i en dyrehandel, de tog hende på en rundtur 
i et ’hjemsøgt’ hus, og de viste hende en række klip fra 
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velkendte skrækfilm som Ondskabens øjne, The Ring, Ond-
skabens hotel og Se7en. Intet bed på hende. Hos dyrehand-
leren ville hun pille ved fugleedderkopperne og kæle med 
de store giftslanger, og forskerholdet var nødt til at holde 
hende tilbage på grund af  faren for bid. I det hjemsøgte 
hus grinede hun begejstret af  de professionelle monstre, 
mens resten af  gruppen skreg af  rædsel. Over for skrækfil-
mene viste hun interesse, men ingen frygt.
 Det er i øvrigt tankevækkende, at et af  de klip, SM 
blev udsat for, handlede om en fyr, der er blevet levende 
begravet og kæmper for sit liv i gravens mørke. Klippet var 
forinden blevet vist til en række sunde forsøgspersoner, 
som alle reagerede med stærk frygtrespons. SM var iskold. 
Freud hævdede ellers, at frygten for at blive levende be-
gravet er en forvandling af  en erotisk fantasi om at vende 
tilbage til sin mors livmoder, men medmindre denne 
besynderlige sexfantasi reguleres af  amygdala, er der ingen 
grund til at SM’s lidelse skulle gøre hende upåvirket over 
for klippet. Sagen er nok snarere den, at gamle Freud var 
helt ude i hampen med sin teori, som ellers har været 
særdeles indflydelsesrig inden for gyserforskningen.
 Forskerholdet undrede sig over, at SM har overlevet så 
længe uden frygt. Det er lidt at sammenligne med patien-
ter, der ikke kan føle smerte: De bliver sjældent over tre-
dive år gamle på grund af  diverse kropslige skader. Frygt 
og smerte er funktionelle, evolutionære tilpasninger, som 
ganske vist kan være irriterende eller ligefrem handicap-
pende, men uden dem var vi uddøde for mange millioner 
år siden.
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ÆNGSTELIGE OVERLEVERE
Vi har altså arvet vores frygtsomhed fra vores forfædre, 
som nok var småparanoide bangebukse med nervøse 
trækninger ved mundvigen, men som alle pr. definition 
var overlevere. Ellers var de ikke blevet forfædre. Vi er 
programmeret til at reagere på selv tvetydige stimuli, som 
kunne tænkes at signalere fare. Hvem er ikke faret sammen 
ved en underlig knirkelyd i et ellers tomt hus sent om afte-
nen? Erfaringen fortæller os, at der næppe er blodtørstige 
rovdyr eller galninge med motorsave på spil, men para-
noiaen vinder altid første omgang over rationaliteten. Det 
er simpelthen den fornuftigste strategi: Reager, som om 
der er fare på færde. Hvis det viser sig at være falsk alarm, 
er det ingen større katastrofe. En større katastrofe er det til 
gengæld, hvis du trækker på skulderen og vender tilbage 
til din kriminalroman, mens rovdyret sætter sig på spring, 
og psykopaten får hældt olie på motorsaven.
 Mange skrækhistorier spiller på vores tilbøjelighed til 
at overreagere ængsteligt. I starten synes der at være noget 
på færde, men vi er ikke helt sikre … og snart sidder vi i 
biografsædet eller lænestolen og bider negle, mens vi følel-
sesmæssigt spejler de tiltagende ængstelige personer i det 
fiktive univers, vi er nedsunket i. Når skrækhistorier skruer 
helt op for dyserne, kan vi reagere med rendyrket ræd-
sel – det er endda sket, at folk er døde af  skræk på grund 
af  gyserfilm. I 2003 blev en ældre indisk biografgænger 
siddende, længe efter at rulleteksterne til en spøgelsesfilm 
var forbi. Faktisk blev hans afsjælede legeme først fundet 
næste morgen af  rengøringsholdet. 
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 Der er endnu ikke dokumenteret dødsfald som direkte 
resultat af  skræklitteratur, men Stephen King nævnte 
engang i et interview, at hans største ambition var at skrive 
en historie så uhyggelig, at hans læsere ville falde om med 
hjerteslag. Så det kan nås endnu. Pointen er, at skræk i bø-
ger, film, computerspil og så videre ’kører’ på den samme 
neurologiske hardware som rigtige trusler i den virkelige 
verden. I udkanten af  vores stamtræ ligger millioner af  
skeletter fra slægtninge, som ikke var bange nok, ikke 
paranoide nok – og hvis ikke evolutionen havde udstyret 
os med neurofysiologisk mekanik, som gør os særdeles 
opmærksomme på bevægelsen i tusmørket og kradselyden 
under sengen, ville vi ikke have nogen skrækhistorier i dag. 
Og så ville alle de overnaturlige monstre fattes levebrød.

JURASSIC PARK-HYPOTESEN
Spørgsmålet er, hvorfor skræk på fiktion kan være beha-
gelig, når skræk i den virkelige verden sjældent er det. 
Også her kan evolutionspsykologerne give os et praj. De 
argumenterer for, at vi er konstrueret til at finde nydelse i 
at lære om potentielle farer i verden omkring os. Alle børn 
elsker at lege fangeleg, gemmeleg, titte-bøh-leg og alle 
mulige andre lege, som er en anelse nervepirrende. Den 
forkærlighed deler de med alle de andre pattedyrsunger, 
som også spontant kaster sig ud i leg og finder nydelse 
derved. Det skyldes formentlig, at de således omkost-
nings- og risikofrit kan opnå færdigheder, som kan redde 
dem senere i livet. Hvis man pludselig står over for en 
blodtørstig leopard eller en galning med hævet økse, er 
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det næppe en god strategi at forsøge sig frem på må og få 
med forskellige undvigemanøvrer og dansetrin. Hvis man 
derimod har trænet et effektivt beredskab, gode motoriske 
færdigheder og spændstige muskler ved hjælp af  leg, er 
man straks bedre stillet.
 Antropologen H. Clark Barrett har fremført ’Jurassic 
Park-hypotesen’, der forklarer den besynderlige omstæn-
dighed, at mange børn elsker at lære om dinosaurer, på 
trods af  at muligheden for at møde virkelige dinosaurer 
mildest talt er lille, og at omfattende dinosaurviden er 
temmelig ubrugelig for alle andre end professionelle palæ-
ontologer. Ideen er, at en medfødt tilbøjelighed til at være 
interesseret i at lære om dyr og deres adfærd kan være sær-
deles nyttig, og at der på den måde er mening i galskaben. 
Det er også baggrunden for, at børns historier er spækket 
med dyr, fra Bamse og kylling til historierne om Pelle Ha-
leløs. Børn er ganske enkelt biologisk forprogrammerede 
til at finde nydelse i at lære om dyrene i deres omgivelser. 
Det kan endda være fiktive omgivelser, for dyrene behøver 
ikke være zoologisk realistiske for at være opmærksom-
hedsdragende, som for eksempel Pokémon-dillen illu-
strerer. Dyr har i millioner af  år spillet en væsentlig rolle 
både som ressource og trussel for vores art, og selv i den 
moderne betonjungle drages vores opmærksomhed mod 
andre levende væsener.

MONSTRE I MANGE AFTAPNINGER
Skrækhistorier spiller på vores nedarvede tilbøjelighed 
til at være opmærksomme på farlige væsener i omgivel-
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serne og er ofte befolket af  rovdyrlignende monstre. Et 
monster kan defineres som et unaturligt, farligt væsen. Det 
er monsteressensen. Konkrete monstre er så variationer 
over dette tema. Ofte bruges betegnelsen ’monster’ også 
metaforisk: Hitler var et monster, seriemorderen Dagmar 
Overbye, også kendt som ’Englemagersken’, var et mon-
ster, børnehavebørn er monstre og så videre. Den slags 
monstre bekymrer vi os ikke meget om her; vi skal først 
og fremmest tale om den overnaturlige slags.
 Monstre er fascinerende og interessante, og historier, 
som simulerer mødet med farlige monstre, drager os 
ubønhørligt til sig. Mange monstre minder om de trusler, 
vores forfædre jævnligt stod over for. Pointen kan illustre-
res med et tankeeksperiment: Forestil dig, at du var et dyr. 
Hvilken type skrækfilm ville din lokale biograf  vise? Hvis 
du var en bladlus, ville der sikkert gå film som Mariehøn-
senes nat. Hvis du var en flue, ville det måske være Ondska-
bens spindelvæv. Og hvis du var en kanin, ville Høgen vender 
tilbage nok være topmålet af  horror.
 Skrækhistorier er en slags simulationer, som vi kan 
bruge til at blive klogere på vores egne reaktioner. Hor-
rorgenren har eksisteret meget længe, fordi den taler til 
noget fundamentalt i den menneskelige natur, og den vil 
næppe forsvinde, før genteknologer frembringer en ny og 
’forbedret’ menneskeart, som er fuldstændig frygtløs og 
fuldstændig rationel.
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SKRÆK 
PÅ BOG 
OG RÆDSEL 
PÅ FILM

GODE GAMLE RÆDSLER
Uhyggelig underholdning tiltrækker et stort publikum. 
Folk flokkes til biografen for at se den seneste gyser, og 
skræklitteraturen har mange trofaste læsere. Navnlig 
de sidste fem år har også dansk horrorlitteratur set en 
tilstrømning af  nye forfattere med blod på tanden og et 
vanvittigt glimt i øjet. Genren har vekslet i popularitet 
gennem det tyvende århundrede, men uden nogensinde at 
forsvinde helt. 
 Et godt eksempel på en gammeldags actiongyser med 
et uhyggeligt monster er det oldengelske kvad om Bjovulfs 
kamp mod monsteret Grendel. Kvadet er nedskrevet for 
over tusind år siden, men har formentlig eksisteret som 
mundtlig fortælling flere hundrede år forinden. Kvadet 
foregår dels i Danmark, dels i Sydsverige, og handler om 
en konge, Hrothgar, som har problemer med en kæm-
petrold, der kommer og æder hans krigere om natten. 
Helten Bjovulf  kommer til undsætning, og efter en fugtig 
fest lægger de sig alle til at sove. I nattens mulm lister 
Grendel sig ind og hapser en af  Bjovulfs mænd. Bjovulf, 
der sover rævesøvn, hopper straks i flæsket på Grendel og 
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flår troldens arm af  med de bare næver. Grendel stikker 
af, men det lykkes senere Bjovulf  at besejre ikke alene 
trolden, men også Grendels mor og en ildspyende drage.
 Grendel er så stor, at der skal fire hærdebrede krigere 
til at bære hans afhuggede hoved. Almindelige sværd bider 
ikke på monsteret, og han har kløer, som er hårdere end 
stål. På et tidspunkt snupper han tredive krigere på én 
gang og tager dem med sig hjem, og beskrivelsen af  hans 
appetit er ganske imponerende:

fluks han greb i det første tag
en slumrende kæmpe og sled i hans lemmer
og bed i hans krop; blodet han drak,
og kødet han slugte, og snart var den døde
helt af  trolden fortæret og slugt,
både hænder og fødder.

Man skal ikke bladre længe i fortegnelser over mytologiske 
historier for at finde tilsvarende uhyrer. Den græske myte 
om Fædra fortæller om et hårrejsende søuhyre, som har 
horn i panden, gule skæl over hele kroppen, og i øvrigt 
minder om en blanding mellem en kæmpetyr, en drage og 
en slange. Og som bekendt er der både en kæmpeslange, 
Midgårdsormen, og en kæmpeulv, Fenrisulven, i den nor-
diske mytologi.
 Mange folkeeventyr er også temmelig hårrejsende. 
Historien om Hans og Grethe handler om en væmmelig 
heks med kannibalistiske tendenser, og Rødhætte bliver 
rent faktisk ædt af  en grusom ulv, der både kan tale og 
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klæde sig ud. Og religiøse fortællinger er sprængfyldt med 
monstre, dæmoner og spøgelser. Det skyldes ikke mindst, 
at uhyggelige monsterhistorier kan have en pædagogisk 
funktion: hvis man vil undgå, at ens børn vandrer ud i den 
mørke skov på egen hånd, eller at ens menighed kaster 
sig ud i kollektivt skørlevned, kan man fortælle skræk-
indjagende historier om glubske monstre og knitrende 
infernoer og satse på, at det er advarsel nok. Overnaturlige 
monstre er mere fascinerende og nemmere at huske end 
de mest velargumenterede, saglige moralprædikener.

GOTISK SKRÆKROMANTIK
I vores del af  verden fik skræklitteraturen for alvor vind 
i sejlene i slutningen af  1700-tallet. Et af  genrens hoved-
værker er Slottet i Otranto, som udkom ved juletid i 1764. 
Romanen er skrevet af  englænderen Horace Walpole, som 
hævdede at have fået ideen til historien i et mareridt. (Det 
samme sagde i øvrigt Robert Louis Stevenson om Dr. Jekyll 
& mr. Hyde og Stephenie Meyer om Tusmørke.) Walpoles 
roman foregår i middelalderens Italien og handler om 
nogle temmelig barokke spøgerier på et gammelt slot. 
Blandt andet falder en kæmpemæssig hjelm pludselig ned 
fra himlen og kvadrer en ung, svagelig aristokrat, hvil-
ket forståeligt nok tolkes som et ildevarsel af  romanens 
personer. De bizarre hændelser tager til, men det ender 
nogenlunde lykkeligt med et bryllup.
 Walpoles roman indvarslede en genre, som kaldes 
gotisk romantik. Denne genre kredsede om det mystiske 
og uhyggelige, det dunkle og pirrende, det forbudte og 
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fortrængte. Mange litteraturhistorikere har set genrens 
opkomst som en reaktion på oplysningstiden og den 
videnskabelige, materialistiske tilgang til verden: Oplys-
ningens begejstring for rationalitet og logik indebar en vis 
fortrængning af  fantasi, romantik, seksualitet og sanse-
lighed, som til gengæld boblede frem inden for kunstens 
verden i form af  skrækromantik og neogotik. Således er 
den gotiske romantik nært beslægtet med den neogoti-
ske arkitektur, som var mægtig populær på denne tid, og 
som i et brud med neoklassicismens rene, rationelle linjer 
hyldede middelalderens krummelurer og dystre gemmer.
 Genren var datidens populærlitteratur. Forfatterne 
kurtiserede sensationalisme og melodrama og havde 
masser af  læsere, som tilsyneladende nød den pirrende 
blanding af  mild uhygge og blød romantik. Det minder jo 
sådan set ganske meget om nutidens såkaldte ’paranor-
male romantik’, altså de mange bøger og film om kærlig-
hedsaffærer mellem overnaturlige væsener og mennesker.

EN REGNFULD SOMMER
I april 1815 gav vulkanen Tambora i Indonesien sig til at 
rumle. Det var optakten til det voldsomste vulkanudbrud, 
der nogensinde er blevet registreret, og som sendte flere 
millioner tons udbrudsmateriale op i luften. Eksplosionen 
kunne efter sigende høres flere tusind kilometer væk. 
Udbruddet slyngede desuden kolossale mængder aske op 
i atmosfæren, og året efter var der underlige klimaforan-
dringer, fejlslagen høst, titusindvis af  dødsfald på grund af  
hungersnød, bizart orange solnedgange og snefald i Lon-
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don i august – alt sammen på grund af  asken, som delvist 
blokerede for solens stråler. 1816 var således ’året uden 
sommer’, og året hvor en ung pige ved navn Mary Shelley 
og hendes mand, Percy, samledes med venner i forfatteren 
lord Byrons hus i Schweiz.
 Det havde regnet i flere dage, og vennerne havde for-
nøjet sig med laudanum, en alkoholisk drik med udtræk 
af  opium, og højtlæsning af  tyske spøgelseshistorier, da 
Byron foreslog, at de hver især skulle skrive en skrækhi-
storie. Med det underlige vejr, spøgelseshistorierne og 
den psykoaktive drik var der virkelig lagt i ovnen til nogle 
syrede fortællinger. 18-årige Mary grublede over udfor-
dringen, indtil en idé pludselig kom til hende i en drøm. 

ET STAKKELS MONSTER
Unge Mary satte sig for at skrive sin historie, og året efter 
var hun færdig. Historien kaldte hun Frankenstein, og den 
handler om en superambitiøs videnskabsmand, Victor 
Frankenstein, som er besat af  ideen om at ”skænke liv til 
livløst stof ”, som han siger. Frankenstein er tændt af  en 
videnskabelig ild og har i sinde at forfølge ”naturen til dens 
skjulesteder”; han vil knække selve livets gåde. Han lusker 
rundt i kapeller og på kirkegårde og samler ligdele, som 
han sætter sammen til en grotesk figur, en kolos på to en 
halv meter i højden såvel som bredden. Det er en mørk 
og stormfuld nat, da han ved hjælp af  elektricitet og nogle 
mærkelige instrumenter, der ikke bliver nærmere beskre-
vet, får liv i bæstet:
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Det var en mørk og tung novembernat, jeg så mine anstrengelser 
fuldført. Med en iver der næsten føltes som en smerte, samlede 
jeg mine instrumenter omkring mig, så jeg kunne indgyde livs-
gnisten i det livløse stof, der lå for mine fødder. Klokken var al-
lerede ét om natten; regnen trommede monotont mod ruderne, og 
min kærte var næsten brændt ned, da jeg i det svage skær fra det 
halvudslukte lys så væsnets matte gule øjne åbne sig; det åndede 
tungt, og der gik en trækning gennem lemmerne.

Frankenstein bliver småhysterisk ved synet af  det groteske 
monster og vakler i seng, sikkert med en håndryg for pan-
den. Mens han sover, drager monsteret ud på egen hånd. 
Det bliver dog en barsk omgang, for hvor end væsenet 
vandrer hen, bliver han mødt med rædsel og stenkast. Det 
er synd for monsteret, for han ønsker faktisk ikke stort 
andet end nogle venner og en mage, og det gælder vel os 
alle. I sidste ende beder han Frankenstein om at skabe et 
kvindeligt monster, som vil elske ham, og Frankenstein 
indvilliger modstræbende, dog blot for at ødelægge sin 
skabning nummer to, da han ser, hvor hæslig hun er, og 
tænker på, hvor hæslige børn de to monstre vil få med hin-
anden. Og nu går monsteret amok i en blodrus!
 Frankenstein er en betagende og faktisk nervepirrende 
monstergyser, som har givet anledning til utallige filmati-
seringer. Men det er samtidig en moralsk fabel om men-
neskelig dårskab og forfængelighed, marineret i roman-
tiske forestillinger om videnskabens og naturens væsen. 
Romanen er ofte blevet tolket som en slags advarsel mod 
at bevæge sig ind på Guds domæne, men den er mere end 
det: Frankenstein – og måske især filmatiseringerne med 
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Boris Karloff  som monsteret – har givet os et ikon på det 
tragiske monster, på monsteret som det er synd for, på 
monsteret som i virkeligheden ikke er et monster.

SENVIKTORIANSK MONSTERÆNGSTELSE
Det er også lidt synd for lægen dr. Jekyll i Robert Louis 
Stevensons korte roman fra 1886. Han har svært ved at 
forlene sit behov for morskab og sex med sine moralske, 
intellektuelle tilbøjeligheder, så han fremstiller en eliksir, 
der kan uddestillere hans indre festabe. Således kommer 
mr. Hyde til verden, Jekylls onde alter ego. Hyde fremstil-
les som en slags evolutionært tilbageskridt, en abeagtig 
skikkelse med lange arme og et utiltalende kontrafej. 
Ligesom Frankensteins monster møder Hyde væmmelse i 
folks ansigter, når han vandrer rundt i Londons gader.
 Stevensons roman dramatiserer Darwins teori om vo-
res ophav hos primaterne og fortæller den dystre historie 
om vores indre hulemand. I slutningen af  1800-tallet var 
der i Europa en udbredt bekymring for, at civiliserede 
mennesker var begyndt at glide ned ad den evolutionære 
stige, som vores forfædre med møje og besvær havde 
besteget. Ligesom Hyde præsenteres grev Dracula som 
et evolutionært tilbageskridt, en primitiv livsform som 
truer med at overrende London og gøre alle indbyggerne 
til vampyraber. Det er dog ikke særlig synd for Dracula, 
men karakteristisk for perioden (og også moderne skræk-
historier), at monsteret er tvetydigt: Det er modbydeligt 
og grotesk, men også tragisk.
 Slutningen af  1800-tallet er endnu en guldalder for 
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skræklitteraturen. Men hvor de gotiske romaner havde det 
fint med at lade de pirrende spøgerier udfolde sig i fjerne 
tider og eksotiske lande, er senviktoriatidens gysere mere 
nærværende. Stevensons roman foregår i samtiden, Sto-
kers roman foregår i 1893, og forfatteren H.G. Wells place-
rede flere af  sine historier i sin nutid og endog fremtiden. 
Wells er bedst kendt som science fiction-forfatter, men 
han skrev også om monstre: både den slags som kommer 
udefra, for eksempel de bloddrikkende marsmænd, som i 
Klodernes kamp fra 1898 forsøger at kolonisere Jorden, og 
den slags som kommer indefra, for eksempel de uhygge-
lige Morlock’er i fremtidsromanen Tidsmaskinen fra 1895. 
Morlock’erne viser sig at være fremtidens mennesker, blot 
udviklet i en sådan grad, at de er svære at genkende. Wells 
havde dog mere på sin dagsorden end tju-bang-scifi. Med 
Tidsmaskinen forsøgte han at ryste viktorianerne ud af  
deres selvfede rus og pege på de yderste konsekvenser af  
den stigende sociale ulighed, som bekymrede forfatteren. 
”Hvis dette fortsætter”, syntes han at sige, ”vil menneske-
racen udvikle sig til to separate arter: en uduelig, deka-
dent overklasse, Eloi’erne, og en bestialsk arbejderklasse, 
Morlock’erne”. Andre forfattere, for eksempel Edgar Allan 
Poe, var mere optaget af  de monstre, som gemmer sig 
umiddelbart bag facaden: det galopperende vanvid, de 
morderiske instinkter.
 Det er i høj grad 1800-tallets rivende videnskabelige 
udvikling, som giver grobund for den spirende angst, der 
indhyller disse historier. Hvad er vores plads i universet? 
Kan man tro på en skabende Gud efter Darwin? Hvad er 

INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregivesDette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



34

den menneskelige natur, og hvad sker der, hvis civilisatio-
nens tøjlende kræfter giver efter? Samtidig var der i slut-
ningen af  århundredet en følelse af  opbrud, sammenbrud, 
af  at en æra var ved at være slut. Alle disse historier trold-
spejler historisk betingede ængsteligheder, men samtidig 
giver de vidnesbyrd om en almenmenneskelig fascination 
af  det monstrøse, det farlige og det afvigende.

HORRORGENRENS MODERNE GENNEMBRUD
Filmmediet var dårligt opfundet, før skrækhistorien fandt 
sin plads i biograferne. Det tyvende århundrede er én lang 
kommerciel succeshistorie for horrorfilmen, dog med 
enkelte tørre perioder – der var ikke meget gys i 40’erne, 
for eksempel, sikkert fordi der var rædsler og monstre nok 
i den virkelige verden.
 50’erne er en guldalder for paranoide invasionshisto-
rier, hvor rumvæsener og/eller kommunister overrender 
vores grænser, og 60’erne indvarsler med Psycho en perle-
række af  psykologiske thrillers og overnaturlige gysere, 
både på film og bog. Det er dog i 1970’erne, at genren for 
alvor gør sig gældende som kommerciel guldgris. Stephen 
King, som debuterede med romanen Carrie i 1974, bærer 
en stor del af  ansvaret, men som han ofte har pointeret, 
red han på bølgen af  tidligere succeser inden for genren. 
Navnlig romanerne – og filmatiseringerne af  disse roma-
ner – Rosemarys Baby fra slutningen af  60’erne og Eksorci-
sten fra begyndelsen af  70’erne havde sat en skræk i livet 
på et meget stort publikum.
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DÆMONBESÆTTELSE  
OG GENERATIONSKLØFT

Eksorcisten afstedkom temmelig hysteriske reaktioner i 
kølvandet på sin premiere i 1973, hvor ambulancer uden 
for amerikanske biografer holdt klar til at køre de værst 
ramte biografgængere på hospitalet. Det amerikanske 
publikum væltede chokeret ud af  biografen efter at have 
set filmen om 12-årige Regan, der bliver besat af  dæmonen 
Pazuzu. Regan forvandles til et grotesk, vulgært monster, 
som masturberer med et krucifiks, drejer sit hoved 360 
grader rundt, og udspyr eminent brutale eder som ”your 
mother sucks cocks in Hell”, hvilket jeg ikke skal forsøge 
at oversætte. I flere engelske kommuner blev filmen for-
budt, hvilket blot førte til busudflugter, hvor man kunne 
købe kombibillet til bus og film og blive fragtet til den 
nærmeste fremvisning. En amerikansk tilskuer besvimede 
af  skræk og brækkede kæben, da han knaldede hovedet 
ind i biografsædet foran; han hævdede, at det skyldtes de 
subliminale billeder, som filmen efter sigende var spækket 
med, og sagsøgte filmselskabet. Han fik tilkendt en ukendt 
sum i erstatning.
 Filmen nåede til Danmark i efteråret 1974. Forinden 
havde et kolossalt PR-maskineri spændt forventningerne 
til bristepunktet, og måske derfor var de fleste danske 
anmeldere skuffede. Flere mente, at filmen lugtede fælt af  
billig spekulation. Folk flokkedes ikke desto mindre i bio-
grafen. I løbet af  en uge var 11 biografgængere besvimet 
alene i Kino-Palæet i Sønderborg, og ”en enkelt ’ofrede’ 
aftensmaden ud over anden række”, som en journalist 
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kunne fortælle. Kosmorama i Aarhus uddelte klistermær-
ker med denne påskrift:

Jeg har set EKSORCISTEN,
filmen hele verden taler om,
TØR DU OGSÅ SE DEN?

Unge kristne stillede sig op foran de danske biografer 
og forsøgte at forhindre folk i at se filmen. De uddelte 
løbesedler med forskellige grunde til at undgå at se Eksor-
cisten. Der var naturligvis også telefonnumre til åndelige 
hotlines, hvis man skulle lade hånt om deres advarsler og 
komme i spirituel krise. En præst skrev et læserbrev, hvori 
han indtrængende bad danske biografer om at lade være 
med at vise den farlige film. Han opremsede en række 
amerikanske eksempler på folk, der var blevet sindssyge af  
at se filmen, og skrev: ”Filmen kan imidlertid ikke kun for-
volde fysisk og psykisk skade, men også åndelig forvirring 
og usikkerhed, ja, i værste fald forårsage, at tilskueren selv 
bliver besat af  en ond ånd”. Det resulterede naturligvis 
blot i endnu større billetsalg.
 Uanset hvad man synes om filmen og dens middelalder-
lige, videnskabsfjendtlige morale, kan man ikke benægte, 
at den er effektiv. Ikke mindst fordi monsteret er en lille, i 
begyndelsen sød og uskyldig pige, som pludselig forvandles 
til en voldelig og grovflabet rod med alvorlige hudproble-
mer. Det er vel nok enhver forælders mareridt …
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SELVIRONISKE MONSTRE
1990’erne lægger lidt sløjt ud med skrækfiktion, men 
genren formår at genopfinde sig selv i løbet af  årtiet. 
Dels med selvironiske, genrekyndige historier som Wes 
Cravens serie af  Scream-film og Joss Whedons tv-serie om 
vampyrdræberen Buffy, dels med import af  udenlandsk 
horror. Navnlig bliver gys fra Fjernøsten, nogle gange 
kaldt J-hôra – altså horror fra Japan – en efterspurgt 
importvare. Og flere af  de klassiske monstre bliver fundet 
frem fra krypten og støvet af. Vampyren er atter kommet 
på mode, men ikke helt som vi kender den fra Stoker.
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VAMPYRENS 
LANGE 
REJSE

VAMPYRER OG SYGDOMME
Vampyren er en ældgammel skikkelse, som kan findes 
i forskellige varianter rundt omkring på kloden og helt 
tilbage i oldtiden. Den moderne vampyr, som ofte er sær-
deles attraktiv, har dog bevæget sig temmelig langt fra sine 
rødder. I dag er vi vant til at finde vampyrer i fiktionens 
verden, men for få hundrede år siden troede mange men-
nesker rent faktisk på vampyrer. Ikke fordi de var småtbe-
gavede, men fordi de havde gode grunde til det.
 
Moderne mennesker ved, at sygdom skyldes mikroorga-
nismer, som er usynlige for det blotte øje. Men tidligere 
gav man ofte mystiske magter skylden. Tag bare ordet 
’influenza’, som vi har lånt fra italiensk. Det kommer af  
det latinske influentia, som betyder påvirkning, underfor-
stået påvirkning fra astrale eller okkulte kræfter. Og det er 
karakteristisk for en førvidenskabelig sygdomsforståelse. 
Før man i slutningen af  1800-tallet slog fast, at sygdomme 
skyldes vira og bakterier, var overnaturlige forklaringsmo-
deller meget udbredte.
 I starten af  1700-tallet hærgede det, der blev opfattet 
som en vampyrepidemi, eksempelvis dele af  Europa. Folk 
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var stærkt bekymrede, lige fra almindelige landsbyboere 
til politikere. Vi har adskillige historiske dokumenter, 
som beskriver, hvordan vampyrepidemier kunne bryde 
ud i landsbysamfund. Det startede typisk med et enkelt 
mystisk dødsfald, som så blev efterfulgt af  flere. Den 
naturlige konklusion var, at det første dødsfald var årsag til 
de efterfølgende, og ved flere lejligheder åbnede man den 
første grav for at se nærmere på liget.
 Det kunne ske, at man fandt et særdeles livligt lig. 
Måske havde liget frisk blod om munden, måske var det 
oppustet og havde en sund, rødmosset kulør, måske var 
fingernegle og skæg vokset, måske havde det endda bevæ-
get sig i sin grav. Der var med andre ord gode grunde til at 
tro, at man havde fundet en vampyr, og dermed årsagen 
til dødsfaldene. Løsning: Tilspids en træpæl, og slå den ind 
i vampyrens brystkasse. For god ordens skyld kunne man 
også skære hovedet af  og eventuelt fjerne ligets hjerte. 
Ikke sjældent kunne man høre et klagende, langtrukkent 
støn, når man hamrede træpælen ind i vampyren. 

EN NATURLIG FORKLARING
Det lyder langt ude, men som historikeren Paul Barber 
har vist, er der ingen grund til at tvivle på disse historiske 
vidnesbyrd. De så, hvad de så. Til gengæld er forklarings-
modellen helt ude i skoven: Alle disse uhyggelige fænome-
ner kan forklares videnskabeligt, men i 1700-tallet var de 
videnskabelige forklaringer simpelthen ikke tilgængelige. 
Faktisk skyldes den moderne vampyrfigur formentlig 
en fejltolkning af  naturlige biokemiske processer. Sagen 
er den, at ophobning af  forrådnelsesgasser i et lig kan 
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forårsage oppustning, lidt som når man blæser luft i en 
ballon. Når man så knalder en træpæl ind i liget, svarer det 
til at stikke en strikkepind ind i ballonen. Gassen presses 
ud gennem struben og forbi stemmebåndene, hvilket 
frembringer en lyd. Det skyldes mekaniske processer, ikke 
vampyrisme. Og ophobede forrådnelsesgasser kan presse 
diverse kropvæsker ud ad kropsåbningerne, så det ser ud, 
som om liget netop har fået sig en slurk blod og har glemt 
at tørre sig om munden. Faktisk kan naturlige forrådnel-
sesprocesser endda få liget til at bevæge sig rundt. Som 
Aristoteles skal have sagt: ”På bønders og hyrders iagtta-
gelser kan man stole, men ikke på deres forklaringer”.
 Vi mennesker er indrettet til at se intentionalitet alle 
vegne. Det uforklarlige forstår vi bedst som resultatet af  et 
intentionelt væsens gøren og laden, fra førvidenskabelige 
forestillinger om torden som en himmelguds hammer-
sving til den spontane tanke, når du hører en lyd fra den 
anden ende af  huset, lige inden du skal sove: Hvad var det? 
Er der nogen herinde, og vil de mig noget ondt ...? Denne med-
fødte tilbøjelighed blev i tidligere tider aktiveret, når lokale 
sygdomsudbrud skulle forklares. Alle havde hørt historier 
om vampyrer, og når man stod over for en række uforklar-
lige dødsfald, lå forklaringen altså ligefor.
 Frygten for vampyrer i 1700-tallet og tidligere var reel. 
Og angsten for, at de døde skulle genopstå, helt bogstave-
ligt, er en af  grundene til, at man placerede tunge kampe-
sten oven på gravene, ligesom blomsterpynt til begravelser 
formentlig skulle maskere den lidet behagelige lugt, der 
typisk kommer fra et lig. I dag tror vi ikke længere på 
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vampyrer, men vi lægger stadig blomster på ligkister og 
sætter tunge sten på gravene. 

DRACULA: ET MENNESKELIGT ROVDYR
Da romantikken spirede i begyndelsen af  1800-tallet, flyt-
tede vampyren fra folkeovertroens til fiktionens verden. 
Overgangen var glidende, måske fordi vampyren har en 
særlig metaforisk saftighed: Den kan stå for alverdens ting, 
fra en dekadent overklasse til social parasit, fra angsten for 
dyrisk seksualitet til den ambivalente drøm om det evige 
liv. Men først og fremmest er vampyren et menneskeligt 
rovdyr, et uhyggeligt monster. 
 John Polidori, lord Byrons livlæge, udgav sin novelle 
”The Vampyre” i 1819, og mange troede, at lord Byron 
selv havde skrevet den. Novellen handler om en aristokra-
tisk vampyr, lord Ruthven, som spreder død og moralsk 
forfald i sit kølvand. Samtidig er han en mystisk, dragende 
figur, som pirrer borgerskabets nysgerrighed. Polidori 
havde et temmelig ambivalent forhold til Byron, og Byron 
havde et temmelig blakket ry som promiskuøs, selvop-
taget, verdenstræt og småfarlig førsteelsker. Disse karak-
tertræk overførte Polidori på sin vampyr, og han opfandt 
således ’den byroniske vampyr’.
 Det er dog Dracula, som for alvor er gået over i histo-
rien, og som har haft en omfattende direkte indflydelse på 
nutidens vampyrhistorier. Stoker gik i gang med at skrive 
sin roman i foråret 1890, og det tog ham syv år at blive 
færdig, da han skrev ved siden af  sit fuldtidsjob som besty-
rer for det berømte Lyceum-teater i London. Dracula, som 
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oprindelig skulle have heddet The Un-Dead eller Den udøde, 
handler om en 500-årig aristokrat-kriger, grev Dracula, 
som triller tommelfingre i sin faldefærdige transsylvan-
ske borg. Hans jagtmarker er ikke, hvad de har været, så 
han beslutter sig for at rejse til London, hvor der er friske 
forsyninger. Derfor inviterer han en engelsk advokat, Jona-
than Harker, til sin borg, så Harker kan ordne papirarbej-
det. Harker flygter med møje og besvær, da det går op for 
ham, at Dracula er vampyr, men greven kommer alligevel 
til London. Og så går den vilde vampyrjagt.
 Dracula er blevet trykt og genoptrykt i utallige udga-
ver, filmatiseret og genfortalt hundredvis af  gange og har 
afstedkommet en mindre akademisk industri, som har 
forsøgt at forklare romanens besynderlige levedygtighed. 
Den er blevet tolket på alverdens forskellige måder: som 
udtryk for fortrængt homoseksualitet, som angst for 
smuldrende kønsroller i slutningen af  viktoriatiden, som 
frygt for omvendt kolonialisering – hvor mørkets magter 
fra Østen overrender civilisationens centrum i London 
– som dramatisering af  ødipuskomplekset, som angreb 
på kapitalistisk grådighed, og som forsvar for den hvide 
mands ret til verdensherredømmet. Og så videre!

NYE OG GAMLE REGLER
Stoker blandede en anelse historie, en god portion 
folkeovertro og masser af  fri fantasi i sin roman, der har 
inspireret utallige forfattere. Han opstillede også en række 
regler for vampyren, som andre forfattere siden har fulgt, 
brudt eller justeret. Grev Dracula kan for eksempel ikke 
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krydse rindende vand, og han bliver svækket af  sollys. 
Dracula havde magt over visse dyr, blandt andet rotter 
og ulve, og han kunne ændre skikkelse, for eksempel til 
flagermus eller tåge. Og så skulle han have en invitation 
for at kunne komme ind i folks hjem. Religiøse symboler 
og hvidløg var han ikke begejstret for. Stoker overtog dog 
den traditionelle drabsmetode fra folkloren: Jag en træstav 
i vampyren, og skær gerne hovedet af.
 I L.J. Smiths roman Den skjulte vampyr fra 1996 tages 
der gas på flere af  disse konventioner. Pigen Poppy, som 
netop er blevet forvandlet til vampyr, udfritter sin mere 
rutinerede vampyrkæreste om deres kræfter. Poppy kon-
staterer, at vampyrer ikke er tvunget til at sove i kister, og 
kæresten svarer:
 
”Nej, og vi behøver heller ikke at ligge på jord fra vores hjem-
land. Personligt foretrækker jeg en traditionel madras, men hvis 
du gerne vil ligge på et lag spagnum …”
 Poppy jog sin albue i siden på ham. ”Øh, kan vi krydse 
rindende vand?”
 ”Ja, da. Og vi kan træde ind i et hjem uden at være inviteret 
og rulle os i hvidløg, forudsat vi ikke har noget imod at miste de 
fleste af  vores venner. Er der andet?”

DRACULA PÅ DET STORE LÆRRED
Grev Dracula er egentlig en væmmelig fætter med dårlig 
ånde, behårede håndflader og iltert temperament. Der 
er ikke meget metroseksuel vampyr over ham. Da den 
tyske filminstruktør F.W. Murnau lavede en uautorise-
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ret indspilning af  romanen under titlen Nosferatu i 1922, 
fremhævede han netop også det dyriske og ulækre ved den 
gamle greve, spillet af  Max Schreck. I filmen blev ideen 
om sollys som vampyrens endeligt i øvrigt indført. Men da 
amerikaneren Tod Browning i 1931 genindspillede filmen, 
denne gang under titlen Dracula, fremstod greven pludse-
lig som en tiltrækkende, sofistikeret, velklædt adelsmand. 
Det var den ungarske skuespiller Béla Lugosi, som gav os 
billedet på den jakkesæt-klædte vampyr med tyk østeuro-
pæisk accent. Lugosi var så god som skurk, at han til sin 
frustration stort set kun blev tilbudt roller som bad guy 
resten af  sit liv. Han døde i 1956 og blev begravet iført sit 
Dracula-kostume. En anden berømt Dracula-skuespiller er 
englænderen Christopher Lee, som portrætterede greven 
i en række populære film i 1950’erne og 60’erne. Og i 
1992 blev romanen igen indspillet, denne gang med Gary 
Oldman som Dracula.
 Der er stor forskel på Schrecks, Lugosis, Lees og 
Oldmans portrætteringer af  grev Dracula. De rangerer 
fra det klamme til det forføreriske og illustrerer, hvordan 
figuren er både kompleks og fleksibel. Stokers roman var 
dybt forankret i historisk betingede ængsteligheder, men 
samtidig er Dracula fascinerende på tværs af  tid og kul-
turelle grænser. Selve konceptet ’et farligt udødt monster 
som kan smitte og drikker andre menneskers blod’ er 
simpelthen så skræmmende og samtidig tiltrækkende for 
en byttedyrsrace som homo sapiens, at vampyrfiguren er 
garanteret evigt liv.
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DEN STAKKELS VAMPYR
I 1970’erne blev vampyren genfortolket som en forfulgt 
minoritet. Anne Rice skrev en række bøger om forpinte, 
tænksomme vampyrer, som led under konflikten mellem 
deres vampyriske drifter og deres moralske overbevisnin-
ger. Bedst kendt er En vampyrs bekendelser, som så dagens 
lys i 1976. Året forinden udkom Fred Saberhagens roman 
The Dracula Tape, som genfortæller Stokers historie om 
grev Dracula, men fra grevens eget synspunkt. I Saber-
hagens fortælling er Dracula jaget vildt, genstand for en 
gruppe aggressive hvide mænds fordomme og vrangfore-
stillinger. 
 Denne nye vampyr som minoritet-tendens kan ses i 
lyset af  60’ernes voldsomme sociale omvæltninger. Årtiet 
bød på gennemgribende sociale ændringer, politiske 
opbrud, ungdomsoprør og voksende generationskløft – 
og ikke mindst politisk fokus på de undertrykte, der blev 
mødt med folkelig sympati. Det gjaldt åbenbart også 
udøde blodsugere.
 Det skal dog siges, at ikke alle 70’er-vampyrer er tra-
giske minoriteter. Stephen Kings roman De dødes by, som 
udkom i 1975, er en fri fortolkning af  Stokers roman og 
foregår i en lille by i New England, hvor über-vampyren 
Kurt Barlow slår sig ned for at sprede død og rædsel. King 
fik ideen over en middag, hvor samtalen drejede hen på et 
tankeeksperiment: Hvad ville der ske, hvis grev Dracula 
ankom til New York med firetoget? Kings hustru pointe-
rede, at han nok ville blive kørt ned af  en taxa uden for 
Grand Central Terminal, men Kings fantasi var sat i sving-
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ninger, og han var åbenbart draget mod den gammeldags, 
rovgriske vampyrtype.

VAMPYRGUF MED GLITTER PÅ
Siden romantikken har der været noget dragende, po-
tentielt erotisk ved vampyren. Hos Stoker er det kun de 
kvindelige vampyrer, der er erotisk tiltrækkende, men i 
adskillige historier fra midten og slutningen af  det tyvende 
århundrede begynder de sexede vampyrer at finde sig til 
rette. Det går helt over gevind i 90’erne. I Den skjulte vam-
pyr er Poppy – den nyslåede vampyr, jeg tidligere nævnte 
– forelsket i vampyren James, og det er ikke kun, fordi han 
er skolens lækreste fyr:
 
Det var noget inden i ham, noget mystisk og dragende, noget der 
altid var lige uden for rækkevidde. Det fik hendes hjerte til at 
banke hurtigere og hendes hud til at snurre.

Alene tanken om James får Poppys hud til at snurre, og 
hun bliver formentlig også varm indeni. I Stokers roman 
lå den erotiske subtekst og boblede lige under overfla-
den, men i disse nye historier bliver blodudveksling en 
utvetydig substitut for seksuelt samkvem. De romantiske 
vampyrhistorier, som er blevet endnu mere populære i det 
nye årtusind, handler om at finde den rette kæreste, og de 
handler om fyre så lækre, at vi andre dødelige må give op 
på forhånd.
 Det gælder for Laurell K. Hamiltons romaner om 
vampyrjægeren Anita Blake, for L.J. Smiths romaner, for 
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Charlaine Harris’ bøger om Sookie Stackhouse, og for 
Stephenie Meyers Tusmørke-serie. Genren er vendt hjem til 
sine gotiske rødder, til det melodramatiske og romantiske. 
I disse nye bøger er vampyren ikke en rædselsvækkende 
outsider, der trænger sig på; ofte lever vampyrer mere eller 
mindre skjult i parallelsamfund, som har egne regler og 
politiske institutioner. Af  en eller anden grund er disse pa-
rallelsamfund næsten altid struktureret efter middelalder-
lige, feudale politiske modeller, måske for at understrege 
det primitive ved vampyren.
 Et fællestræk er, at historierne handler om en menne-
skelig kvinde, som forelsker sig i et eller flere overnaturlige 
væsener. Det er det svære partnervalg, der dramatiseres: 
Hvem skal hun dog vælge? Ja, det lyder unægtelig som 
Jane Austen med hugtænder. I Meyers romaner står valget 
mellem vampyren Edward og varulven Jacob, og mange af  
bøgernes millioner af  dedikerede fans identificerer sig selv 
som tilhørende enten ’Team Edward’ eller ’Team Jacob’. 
I sidste ende bliver det Edward, som har alt det, en rigtig 
mand bør have: loyalitet, penge, en garage fuld af  lækre 
biler, masser af  kræfter, ekstremt godt udseende og udøde-
lighed som krymmel på kagen. Det er altså svært at leve 
op til. Som en fan skrev på en hjemmeside, i dybeste alvor: 
”Ih tak, Stephenie Meyer, nu finder jeg mig aldrig en fyr”.

VAMPYRENS LANGE REJSE
Vampyrfiguren har ændret sig radikalt på sin rejse gen-
nem århundrederne. Dog er ikke alle vampyrer tandløse 
tudeprinser i det nye årtusind; der kommer stadig nye 
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historier om væmmelige, glubske blodsugere, og heldigvis 
for det. Men fælles for alle disse forskellige variationer 
over vampyrtemaet er, at de fascinerer os. Som symboler 
på det ene og andet, men så sandelig også som kontraintu-
itive monstre, der bryder vores opfattelse af  fundamentale 
kategorier som liv og død, menneske og dyr, og som truer 
med at fratage os vores menneskelighed. 
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RÅDNE 
MENNESKEÆDERE 
I FOLKLORE 
OG FIKTION

FRA HAITI TIL HOLLYWOOD
Hvis man skræller alt det menneskelige af  en vampyr, står 
man tilbage med en zombie … og det er næsten endnu 
værre. Zombien begyndte sit indtog i populærkulturen i 
den vestlige verden i slutningen af  1920’erne, da kulørte 
historier om zombier på Haiti nåede vestlige læsere, men 
der skulle gå adskillige årtier, før figuren blev hvermands-
eje. I dag er zombien et af  de mest populære horrormon-
stre.
 Den moderne zombie har sine rødder i haitiansk 
folkeovertro. På Haiti dyrker man stadig voodoo som en 
folkereligion, og ifølge religionen kan en voodoopræst 
genoplive de døde som viljesløse slaver. Det er traditionelt 
blevet gjort ved hjælp af  en særdeles effektiv nervegift 
udvundet af  tropiske kuglefisk. En voodoopræst kunne 
ved hjælp af  giftstoffet hensætte sit offer i en dødslignende 
tilstand, lade vedkommende blive begravet, og senere 
grave sit offer op som zombieslave. Voodoo-zombien er 
ikke uhyggelig, fordi den vil æde din hjerne, og heller ikke 
fordi den er et halvråddent lig, der stavrer omkring, men 
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fordi den er fuldstændig underlagt en andens kontrol. Den 
er en krop uden sjæl, spøgelsets diametrale modsætning.

DE LEVENDE DØDE
Den amerikanske filminstruktør George A. Romeros film 
De levende døde fra 1968 er en milepæl i zombiegenren. 
Den blev indspillet på et ganske lille budget i sort/hvid, 
men chokerede en hel generation af  biografgængere, og i 
dag er filmen en del af  den permanente samling på det be-
rømte kunstmuseum Museum of  Modern Art i New York. 
 Filmen handler i al sin grusomme enkelhed om 
verdens undergang. Et rumfartøj har bragt noget mystisk 
radioaktiv stråling med sig hjem til Jorden, og besyn-
derligvis forårsager strålingen en zombieepidemi. Folk 
overalt bliver forvandlet til levende døde og går amok i en 
blodrus. En lille gruppe mennesker forskanser sig i et hus 
og forsøger at overleve angrebene fra de sløve, stavrende 
zombier, der kun har ét mål: at æde levende mennesker. 
 Mange kritikere var ikke så imponerede over den 
brutale film. En anmelder beskrev ligefrem filmen som et 
”sadistisk orgie”. Men den ramte en desillusioneret nation 
midt i solar plexus med sit bogstavelige billede på et land 
og et folk i forfald. 60’ernes optimisme og håb for fremti-
den havde slået alvorlige revner i kølvandet på mordene på 
præsident John F. Kennedy og borgerrettighedsforkæmpe-
ren Martin Luther King. Den folkelige modstand mod det 
amerikanske militærs katastrofale engagement i Vietnam 
var voksende, og filmens billeder af  lemlæstede menne-
skekroppe må have givet ubehagelige mindelser om vold-
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somme nyhedsreportager fra krigens frontlinjer. Desuden 
bragte Romero rædslen direkte ind i hjertet af  Amerika: 
Her var ikke tale om faldefærdige slotte i Sydeuropa eller 
obskure middelalderlige spøgerier.
 Romero var i øvrigt inspireret af  den amerikanske 
forfatter Richard Mathesons vampyrhistorie Jeg er den 
sidste fra 1954, som handler om Robert Neville, den eneste 
overlevende efter at en mystisk virus har forvandlet resten 
af  verdens befolkning til zombieagtige vampyrer. Vi følger 
Nevilles kamp for at holde sig i live, og hans desperate 
forsøg på at finde andre overlevende. Romanen er en 
stærk skildring af, at fysisk sikkerhed, kærlighed og social 
tilknytning er primære og fundamentale menneskelige 
behov. Matheson beskriver i forklædning af  en kulørt 
science fiction-historie, hvad der sker, når disse behov 
bliver trådt under fode. Hans geni bestod i at kombinere 
en minimalistisk skrivestil, en subtil psykologisk realisme 
og en naturalistisk, videnskabelig tilgang til vampyrmyten: 
hvor vampyrjægeren Van Helsing hos Stoker bladrer i 
støvede, okkulte bøger, kigger Neville på vampyrceller i et 
mikroskop. Romero har efterfølgende indrømmet at være 
inspireret af  Matheson, men fik ikke lige nævnt for forfat-
teren, hvad han havde i sinde. Da Matheson så filmen, 
tænkte han: ”Hvad pokker, endnu en filmatisering af  min 
roman!”.Romanen var på daværende tidspunkt blevet fil-
matiseret én gang, og der kom efterfølgende to versioner 
mere.
 Romeros banebrydende film inspirerede et utal af  bø-
ger og film om de smitsomme, menneskeædende levende 
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døde. Hans zombier var langtfra de fredelige afsjælede 
legemer, der sled i sukkerplantagerne på Haiti, og den 
romeroske zombie er særligt effektiv, fordi den på én gang 
sætter tænderne i sociokulturelt betingede ængsteligheder 
og dybtliggende, biologiske forsvarsmekanismer.

SMITTEFARE
Den moderne zombie er grundlæggende skræmmende. 
Det er naturligvis ikke, fordi der på den østafrikanske 
savanne var zombier, som evolutionen har udrustet os til 
instinktivt at undgå. Ikke desto mindre kan evolutions-
psykologien hjælpe os med at forstå, hvorfor figuren er så 
væmmelig.
 En af  de trusler, vores forfædre stod over for, var usyn-
lig og dødbringende: truslen fra mikroskopiske patogener. 
Hvis man sætter tænderne i et råt stykke fordærvet kød, 
kan man være ret sikker på at tilbringe en rum tid på 
porcelænstronen. Og det var ikke en god strategi i vores 
forhistoriske miljø, hvor der hverken fandtes skadestuer 
eller medicinsk videnskab. Faktisk ville eventuelle geneti-
ske mutationer, som førte til en forkærlighed for fordærvet 
kød, ret hurtigt forsvinde fra den samlede genmasse. 
 Det er altså ikke, fordi råddent kød pr. definition er 
ulækkert, at vi rynker på næsen af  det: For fluer er det 
topmålet af  haute cuisine. Men vi mennesker er skruet 
sammen på en sådan måde, at vi finder lugten utiltalende, 
og vi har den naturlige selektion at takke. Væmmelse er en 
almenmenneskelig reaktion på smittefarlige substanser, og 
den opstår i et samspil mellem genetisk programmering 
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og læring. Små børn er notorisk upåvirket af  væmmelse, 
men det skyldes formentlig, at de ikke er så udsat for pato-
gener, så længe de hænger op og ned ad forældrene. Små 
børn har heller ingen tænder, men det betyder ikke, at de 
’lærer’ at få tænder. På samme måde udvikler de væmmel-
se ganske naturligt. Og de ting, som folk synes er klamme, 
er stort set de samme verden over. Det er typisk afføring, 
forskellige kropsvæsker, en række dyr, åbne sår og døde 
mennesker. Dertil kommer moralsk afsky, der kobler sig 
på denne medfødte væmmelsesmekanisme. 
 Væmmelse er altså en evolutionær tilpasning, som 
beskytter os mod smittefare, og zombien pirker nådesløst 
til mekanismen. Ikke alene ser den ulækker og smittefarlig 
ud, den smitter rent faktisk også med sine zombiebakterier 
ved det mindste bid.

BIBELSKE ZOMBIER
Døde mennesker er væmmelige og smittefarlige, og de 
lugter ikke ret godt. Det er en af  grundene til, at vi begra-
ver dem. Tænk blot på Bibelens historie om Lazarus. Han 
døde, men Jesus drog frejdigt til hans grav for at genoplive 
ham. Lazarus’ søster, der stod og passede på graven, adva-
rede betænksomt Jesus mod at gå derind. Som hun sagde: 
”Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde 
dag”. Det holdt ikke Jesus tilbage, og snart efter stavrede 
Lazarus ud. Historien melder desværre ikke noget om 
hans kropslugt. Jesus selv genopstod som bekendt også, 
men modsat Romeros zombier var han ved sine fulde fem, 
da han vendte tilbage fra de døde.
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 Den moderne zombie er således et væsen, som selv 
den mest usofistikerede hulemand instinktivt ville holde 
sig på afstand af. Den ser væmmelig ud, den lugter grimt, 
og den har tydeligvis ikke til hensigt at sælge julemærker. 
Det er ikke så underligt, at horrorentusiaster har taget 
figuren til sig.
 
VERDEN I SORT/HVID
Historier om menneskeædende zombier krystalliserer de 
elementer, der gør Palle alene i verden så radikalt skræm-
mende og fascinerende for unge læsere. Tænk, hvis 
samfundets normer og lovhåndhævende institutioner brød 
sammen, og man kunne gøre, hvad man ville. Men tænk 
også på, hvordan det ville være at vandre ensom omkring i 
en tom og ødelagt verden. Tilsæt de levende døde, og den 
ambivalente fantasi bliver til et veritabelt mareridt. 
 Der er noget fascinerende ved zombiehistoriernes 
primitive univers, hvor moralske nuancer er udvisket, hvor 
jungleloven råder, og det er alles kamp mod alle. Samtidig 
er det en zombiekliché, at en af  hovedpersonerne kom-
mer til at stå over for et zombificeret familiemedlem. Der 
er tante Birte, rallende og halvrådden. Det eneste rigtige 
er selvfølgelig at skyde hende i bærret med automatriflen, 
men det er altså svært, når hun stadig ligner tante Birte en 
anelse, på trods af  den usunde, grønlige teint og øjet, der 
pendulerer for enden af  et bundt flossede synsnerver.
 Zombiefiktioner kan fungere som en slags simulator, 
hvor man kan afsøge sit indre landskab. Hvordan ville man 
klare sig under zombieapokalypsen? Ville man magte at 
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skyde tante Birte med koldt blod? Ville man sætte sit eget 
liv på spil for at redde en gruppe mennesker, der panisk 
hamrer på den barrikaderede hoveddør, mens zombieflok-
ken nærmer sig? Eller ville man først og fremmest sørge 
for at hytte sit eget skind? Zombiehistorier er altså ikke 
kun hjernetom underholdning, de kan også fungere som 
en slags moralsk boksering, hvor man afprøver og skærper 
sine egne overbevisninger og reaktioner.
 Faktisk kan der være et biologisk rationale i at bruge 
sin tid på zombiefiktion. Hvis zombieapokalypsen en 
dag skulle indtræde, ville Romero-fans garanteret klare 
sig bedre end højpandede kultursnobber. Forfattere som 
James Joyce og Marcel Proust skriver nemlig ikke meget 
om, hvordan man undgår at blive ædt af  de levende døde.

KULTUR OG NATUR
De bedste zombiehistorier pirker til to forskellige ømme 
punkter: kulturelt betingede ængsteligheder og genetisk 
programmerede forsvarsmekanismer. Zombien kan være 
billede på terrorister, kommunister, tøjlesløs konsume-
risme og så videre, altså en slags simplificeret, metaforisk 
repræsentation af  en gruppe, som et samfund frygter eller 
frygter at blive til. Samtidig er zombier helt bogstaveligt 
aggressive, rådne, smitsomme menneskeædere. Det kan 
man da kalde et effektivt monster.
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MONSTRE 
FOR 
EVIGT 

SKRÆKKELIG NYDELSE
Skræmmende monstre spiller en væsentlig rolle i nutidens 
populærkultur. Det er ironisk, hvis vi kigger tilbage på 
vores arts udviklingshistorie. For længe siden forlod vores 
abeagtige forfædre livet i træerne til fordel for et liv på sa-
vannen. Der var flere fødekilder, men også flere farer. For 
bedre at kunne forsvare sig mod farlige rovdyr fandt vores 
forfædre sammen i grupper, og i takt med at grupperne 
blev større og de sociale netværk mere komplekse, opstod 
et selektionspres for større og mere komplekse hjerner. 
Der er en direkte årsagssammenhæng mellem social kom-
pleksitet og hjernestørrelse blandt primater, som antropo-
logen Robin Dunbar har dokumenteret. 
 Det ironiske er, at vi kan bruge vores store, fleksible 
hjerner til at opdigte fiktive universer, hvor det myldrer 
med farlige væsener – når det netop var farlige væsener 
med skarpe tænder og kløer, der indirekte forårsagede 
vores store hjerner.

KUNSTENS BIOLOGISKE GÅDE
I alle verdens dokumenterede kulturer finder vi fiktive 
fortællinger. Og alle normaltudviklede børn begynder 

INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



57

uden instruktion at opdigte og indleve sig i fiktive verde-
ner befolket af  fiktive væsener. Selv som voksne bruger 
vi en væsentlig del af  vores tid med snuden i en roman 
eller foran et krimidrama på fjerneren. Det giver biologisk 
orienterede litteratur- og filmforskere grund til at klø sig 
i skægget, for i den evolutionære proces favoriseres træk, 
der bidrager til reproduktion af  ens gener. Hvis en orga-
nisme er indrettet til at spilde sin tid på tosserier og narre-
streger i stedet for at finde føde og kurtisere mager, falder 
Darwins hammer. Så hvorfor synes individer af  arten homo 
sapiens at finde så stor fornøjelse i opdigtede historier? 
 En fiffig evolutionspsykolog ved navn Geoffrey Miller 
mener at have fundet en løsning på gåden. Han hævder, 
at al kunst er et produkt af  seksuel selektion. Seksuel 
selektion er en proces, der favoriserer træk, som giver suc-
ces hos det modsatte køn. Påfuglehannens fine bagparti er 
det klassiske eksempel: Halen gør det ikke nemmere for 
påfuglehannen at flygte fra rovdyr, men hunnerne synes, 
at store haler er tiltrækkende – så de påfuglehanner, der 
har store haler, får i sidste ende lavet flere kopier af  deres 
gener. Kunstnere og kunstinteresserede kan på samme 
måde vise deres genetiske overskud, når de bruger værdi-
fulde ressourcer på vulgært tidsspilde som abstrakt kunst 
og performanceteater.
 Andre mener, at fiktion og de øvrige kunstarter funge-
rer som parasitter på vores kognitive arkitektur – ligesom 
porno og narko. Af  indlysende årsager er vi indrettet 
sådan, at vi nyder sex. Denne konstruktion gør nogle af  os 
sårbare over for porno, som simulerer seksuelle stimuli, 
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men egentlig blot er en teknologi, der snyder hjernen til at 
udløse behagelige biokemikalier. Kunst er på samme måde 
noget, vi er sårbare over for, ikke noget vi er konstrueret 
til at finde glæde ved. Vi har altså fundet ud af  at pirre for-
skellige psykologiske tilpasninger kunstigt; for eksempel 
er viden om vores medmenneskers motiver og intentioner 
yderst vigtig for os, og fiktion tilbyder os netop adgang til 
andre – ganske vist fiktive – menneskers tanker.
 Ikke alle er overbevist, og en gruppe forskere med 
litteraten Joseph Carroll i spidsen vurderer, at vores 
omgang med fiktion direkte fungerer som tilpasning. 
Dels fordi fiktion kan udvide vores erfaringshorisont og 
tillade os at leve tusind forskellige liv, hvilket gør os bedre 
rustet til tilværelsens genvordigheder. Det svarer lidt til at 
træne piloter i flysimulatorer: De tilegner sig nødvendige 
færdigheder, men uden væsentlige omkostninger og risici. 
Og dels fordi fiktion kan fungere som et medie for mere 
pragmatisk informationsoverførsel. For eksempel finder 
vi historier om rovdyr i alle verdens folkloretraditioner. 
Via sådanne historier kan børn lære om lokale farer. Den 
gamle historie om Rødhætte og ulven er i bund og grund 
en dramatiseret formaning: Bliv på stien, når du går gen-
nem skoven. Og pas på væsener med store tænder og gule 
øjne.

MONSTRE I SPEJLET
Monsteret er som et mangefacetteret spejl. Man bliver 
skidt tilpas af  at kigge for længe på det, men hvis man ser 
godt efter, kan man få øje på forskellige aspekter af  sig 
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selv: sin inderste frygt og sine dybeste ønsker, vores evo-
lutionære forhistorie og nutidige bekymringer. Sådan kan 
skrækhistorier gøre os klogere på os selv.
 Det kan dog også blive for meget af  det onde. Mange 
mennesker har et traumatisk minde om en film, de så 
som børn, og som skræmte dem fra vid og sans. En hel 
del badegæster var knap så kække ved tanken om at skulle 
til stranden efter at have set Dødens gab! Og skuespilleren 
Janet Leigh har nævnt i flere interviews, at hun i årevis var 
nervøs for at tage bad, efter at hun havde set sig selv blive 
myrdet i Hitchcocks Psycho, hvor morderen dolker hende 
ganske grundigt i badet.
 Skrækhistorier kan have negativ indvirkning på folks 
adfærd og psyke, men det gælder alle historier. Forskere 
har i årevis diskuteret, om man bliver voldelig af  at se 
voldelige film og spille voldelige computerspil, uden at 
nå til enighed. Et par økonomer blandede sig for nylig i 
diskussionen og pointerede, at alene den omstændighed, 
at potentielle voldsmænd sidder i biografen og hepper på 
motorsavspsykopaten i stedet for at gå ud og slå folk ned, 
forhindrer op mod 52.000 voldelige overfald om året i 
USA.
 Under alle omstændigheder er der selvsagt forskel 
på film i den såkaldte torturporno-genre, som primært 
handler om innovationer inden for lemlæstelsens æstetik, 
og så for eksempel en roman af  Stephen King, der med sin 
sympatiske forståelse for menneskelig lidelse kan gøre os 
klogere på ondskabens natur og konsekvenser, og måske i 
sidste ende mere empatiske.
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 Monstrene er kommet for at blive, og faktisk har de 
altid været her. Som lysende øjne i mørket, som figurer i 
fantasiens skyggesider, som virkelige trusler i omgivelser-
ne. Så længe vi er skruet sammen, som vi er, vil vi gyse af  
det skrækkelige og drages mod det uhyggelige. Måske kan 
vi endda blive lidt klogere undervejs.
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