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Jeg tror, jeg kan sige, næsten uden at fornærme nogen, at gyset og den frydefulde rædsel kan spores helt 

tilbage til dengang, de allerførste mennesker satte sig ned, og begyndte at fortælle historier rundt om 

lejrbålet. Jeg kan selvfølgelig ikke vide det, der fandtes jo hverken optagelsesudstyr eller skriftkultur, så 

intet fra urtidens fortællinger er overleveret til i dag. Ikke desto mindre er det umuligt at forestille sig, at 

bålets flakkende lys, den kulsorte nat og den konstante frygt for naturens vildskab ikke skulle have 

inspirereret vores forfædre til at skræmme hinanden en lille smule. 

Kigger man på gamle mytologier fra det antikke Grækenland, vikingetiden og på naturreligionerne fra 

Grønland og de amerikanske prærieindianere, ser man også klart et element af gys. Guderne og de store 

ånder er klar til at straffe menneskene for den mindste fejl, og sender fluks monstre eller andre rædsler ned 

til menneskene for at vise dem, hvad der sker, når man ikke overholder reglerne. Lige netop det tror jeg er 

meget vigtigt for at forstå den rolle, som gyset havde for de tidlige mennesker; det var en måde at fortælle 

folk, hvad der sker når man ikke overholder reglerne. Hvad sker der, når man ikke holder sig på skovstien? 

Den store stykke ulv kommer, og æder én og ens gamle bedstemor!  

Gyset havde en klar adfærdsregulerende funktion, og det at fortælle uhyggelige historier var en måde 

kollektivt at afskrække specielt børn fra at overtræde samfundets regler. Alle kulturer har deres monstre og 

uhyggelige skabninger, der straffer og slår ned på de umoralske og uærlige. På den måde er gyserhistorien 

en fundamental del af den menneskelige civilisations historie, og selve formålet med at fortælle uhyggelige 

historier bliver at afgrænse og definere samfundet og dets regler og normer. 

Selvom man kan spore gyserhistorien helt tilbage til civilisationens vugge, er der også en mere moderne og 

mindre diffus begyndelse på gysergenren, som vi kender den i dag. Gysergenren begynder at udvikle sig til 

en egentlig selvstændig genre i sidste halvdel af 1700-tallet, hvor den gotiske litteratur opstod som et 

modsvar til tidens forherligelse af fornuften og intellektet. Selve ordet ”gotisk” er værd at bide mærke i, for 

det forklarer en del om genren og dens karaktertræk. I 1700-tallet blev ordet ”gotisk” brugt til at kritisere 

og latterliggøre alt, hvad der var middelalderligt, gammeldags og barbarisk. For oplysningstidens 

mennesker stod middelalderen for alt, hvad der var ufornuftigt, dogmatisk, hyklerisk og brutalt. Det er også 

i den periode, at begrebet ”den mørke middelalder” opstod. Middelalderen blev set som en periode af 

forfald mellem den antikke verdens fornuftige orden og den moderne oplysningstids videnskab og lys. 

Specielt brugte man begrebet til at kritisere den meget ornamenterede og bombastiske arkitektur fra 

middelalderen, i særdeleshed katedraler og slotte. Her skal man forestille sig Notre Dame katedralen i Paris 

(vel at mærke før den brændte) med dens spir, gargoyler og krummelurer. Oplysningstidens arkitekter 

hyldede en meget mere minimalistisk stil baseret på den antikke verdens simple søjlegange, symmetri og 

geometriske former. Tænk med fordel på Kongresbygningen i Washington eller The White House, der 

begge er bygget efter antikke forbilleder. På samme måde ønskede man i oplysningstiden en litteratur, der 

var enkel, fornuftig og opbyggelig. Et stjerneeksempel er Daniel Defoes roman Robinson Crusoe fra 1722, 

der handler om en mand, der med sin fornuft tæmmer den vilde natur med dens dyr og indfødte indianere. 

Den franske filosof Jean-Jacques Rossau var endda så begejstret, at han anbefalede forældre udelukkende 

at lade deres børn læse Robinson Crusoe.  

Som altid er der forfattere, der nægter at efterleve tidens smag, og i 1764 udgiver den engelske forfatter 

Horace Walpole romanen The Castle of Otranto, der ofte anses for at være den første egentlige gotiske 



roman. Værket blev rakket ned af samtlige anmeldere for at dyrke alle de ting, man som oplyst menneske 

burde forsage. The Castle of Otranto foregår i den mørke middelalders Italien, den er fuld af vold, sex, 

intriger og en familieforbandelse, der hærger Otranto-slægten. Romanen, og den bevægelse den satte i 

gang, blev af anmelderne kaldt ”gotisk” på grund af dens temaer og setting; romanen foregår helt 

bogstaveligt på et gotisk slot med mørke tårne og dybe kældre. Gotisk litteraturer således grundlæggende 

forbundet med gamle slotte, spøgelser og det middelalderlige, og på trods af kulturelitens foragt var den 

gotiske genre kommet for at blive. Snart sprang gyselige romaner op over alt. Mest bemærkelsesværdig er 

Matthew Levis´ roman The Monk fra 1796, der igen foregår i middelalderens Europa, og blandt andet 

indeholder satanisme, incest, vold og uartige munke, der sælger deres sjæle, og horer med ungmøer i 

klostrenes kældre. Karakteristisk for de klassiske gotiske romaner er, at de alle foregår i middelalderen, og 

dyrker den middelalderlige overtro, hykleri og barbari i stedet for at tage afstand fra det. 

Op igennem 1800-tallet udviklede den gotiske roman sig, og tog nye former. Mest berømt er nok Mary 

Shelleys roman Frankenstein fra 1818. Modsat de klassiske gotiske romaner foregår Frankenstein i Shelleys 

umiddelbare samtid, og Viktor Frankenstein giver sig skabning liv i en lille taglejlighed Tyskland og ikke på et 

gotisk slot. Shelley forandrede den gotiske genre markant, og gjorde den mere moderne. Væk var den 

middelalderlige kulisse, og i stedet er det byen og moderniteten, der er centrum for uhyggen. I 1820 

udgiver amerikaneren Washington Irving klassikeren The Legend of Sleepy Hollow, historien om Ichabod 

Crane og den hovedløse rytter. Novellen er blevet en klassiker i den amerikanske litteraturhistorie, fordi 

den for det første konstruerer den unge amerikanske republik som et land med dets egen mytologi og egne 

legender (spøgelset er direkte forbundet med USA's fødsel, idet den hovedløse rytter døde under 

revolutionskrigen, og nu hjemsøger egnen i jagt efter sit afskudte hoved), og for det andet fordi den 

grundlægger et klassisk tema i amerikansk gyserlitteratur; rædslen, der lurer i de små, glemte og indspiste 

landsbyer.  

Op igennem første halvdel af 1800-tallet udgiver Irvings landsmand Edgar Allan Poe en lang række gotiske 

noveller og digte, der ofte fandt sted i samtidens USA, og afviste ideen om, at Amerika er et fornuftens og 

oplysningens land. Også her, synes Poe at sige, er mennesket underlagt kræfter, der er ude af vores kontrol. 

Det er med Poe også tydeligt, at der ud af den gotiske roman opstod en anden genre; krimigenre. Poes tre 

noveller om detektiven August Dupin anses ofte for at være de første krimifortællinger. Det tætte forhold 

mellem krimien og det gotiske ses også i Robert Louis Stevensons roman The Strange Case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde fra 1886, der er skrevet som en krimi, og først til sidst afslører, at Jekyll kan forvandle sig til Hyde 

ved hjælp af en eliksir. Her er de gotiske slotte for alvor udskiftet med Londons tågefyldte gader.  

Middelalderen får dog et indirekte besøg i Bram Stokers berømte roman Dracula fra 1897, hvor karakteren 

Dracula repræsenterer middelalderens vold og barbari. Romanen fremstiller en modsætning mellem et 

moderne, fornuftigt London og et endnu feudalt, middelalderligt og tågeindhyllet Østeuropa, hvor myter og 

overtro stadig har magten over folk. I sidste ende vinder det moderne og fornuftige over overtroen og 

mørket, men ikke uden tab.  

Hvad der generelt kendetegner de gotiske romaner fra 1700 og 1800´tallet er et fokus på forholdet mellem 

fornuft og følelse. I både oplysningstiden og viktoriatiden var det normen at undertrykke voldsomme 

følelser og seksualitet, og derfor fremstiller de gotiske romaner ofte karakterer med voldsom seksualitet, 

vrede og brutalitet. Alle de ophobede og fortrængte følelser kommer op til overfladen for at hjemsøge os. 

Viktor Frankenstein skaber liv ud fra et rent videnskabeligt perspektiv, og derfor tager han ikke hensyn til 

sin skabnings følelsesliv, han viser det ikke andet end foragt og kulde, og derfor udvikler skabningen sig til 

en morder (igen en parallel mellem gotik og krimi). Dronning Viktoria sagde meget berømt om sex, at du 

som kvinde skal ”close your eyes and think of Britain”. Denne tilknappede seksualmoral førte til, at den 



ultimative victorianer Dr. Henry Jekyll kan få lov at give slip på hæmningerne, når han forvandler sig til Mr. 

Edward Hyde. Også Dracula repræsenterer den undertrykte seksualdrift i victoriatiden. Vampyrerne er dybt 

seksuelle væsner, til stor rædsel for de tilknappede mandlige hovedkarakterer, og Dracula kan i høj grad 

læses som en problematisering af victoriatidens seksualmoral. 

Op igennem 1900´tallet bevæger gyserlitteraturen sig mere og mere væk fra det gotiske, og får et 

fundamentalt anderledes udtryk. Der er specielt to forfattere, begge amerikanere, der er grundlæggende 

for gyserlitteraturens udvikling; Herbert Phillips Lovecraft og Stephen King. Langt de fleste har hørt om 

King, men det er nok ikke helt tilfældet med Lovecraft, og det er en skam. Lovecraft døde i 1937 som en 

fattig eneboer i Providence, Rhode Island, næsten fuldstændig ukendt nær af en lille loyal læserskare af 

obskure pulpmagasiner. Lovecrafts noveller er præget af filosofisk pessimisme og en holdning af, at 

menneskeheden er grundlæggende ligegyldige i det store kosmos. Overalt hos Lovecraft konfronteres 

mennesker, ofte nysgerrige forskere eller journalister, med ubeskrivelige aliens med slimede tentakler (der 

bliver dyrket som guder af okkulte selskaber), monstrøse kroppe i forfald, degenererede og indavlede 

landsbyer,  og den konstante vished om, at mennesker ikke er noget som helst værd. Hos Lovecraft er det 

altid ensbetydende med at blive drevet til vanvid, for mennesker kan ikke begribe de bagvedlæggende 

kræfter i universet. Lovecrafts gysernoveller skriver sig på den måde ind i samtidens eksistentielle filosofi, 

hvor mennesker må lære at leve i en verden uden Gud. I modsætning til gotikken vinder mennesker aldrig 

over det onde, og modsat gotikken er der ingen morale hos Lovecraft; der findes ikke godt og ond, kun 

kosmisk rædsel. Lovecrafts indflydelse kan ses overalt i gysergenren; tænk bare på Ridley Scotts 

filmmesterværk Alien fra 1979 eller John Carpenters The Thing fra 1982. Han har endda fået en særlig 

subgenre af gyserlitteratur opkaldt efter sig; Lovecraftian horror eller Cosmic horror. En forfatter der i høj 

grad bygger videre på Lovecrafts ideer er Stephen King, der har givet os den kosmiske rædsel Pennywise i 

IT. King har også begivet sig ud i den psykologiske gyser med f.eks. The Shining. Generelt udvikler der sig i 

1900-tallet et hav af forskellige former for gys indenfor alle medier. Tv-serier som American Horror Story og 

computerspil som Slenderman videreudvikler på gysergenren, holder den i live og sørger for, at vi altid kan 

nyde et frydefuldt gys. 


