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Sammendrag 

Labyrinten som konsept bærer med seg mange umiddelbare konnotasjoner, som fangenskap, 

desorientering og uvisshet. Disse følelsene er også svært tilstedeværende i skrekkfilmer, som 

er denne oppgavens fokus. Labyrinten er en unik type bygningsstruktur: ornamental, men 

tilsynelatende uten praktisk hensikt. Den kan fremstå som en ondsinnet og intrikat felle og 

samtidig en forførende gåte å løse – uansett er den alltid gåtefull. Disse aspektene ved den 

gjør labyrinten til et svært ladet motiv, med stort symbolsk og metaforisk potensiale. 

 Analysen av skrekkfilmene viser at labyrinten i stor grad påvirker filmfortellingene 

den opptrer i. Den benyttes blant annet som en metafor over psykologiske tilstander og 

anvendes som arena for hvor fare og fortvilelse kan legemliggjøres. Den er en flertydig 

struktur, og bringer denne flertydigheten inn i filmene. Dessuten opptrer labyrintmotivet 

gjerne sammen med beslektede motiver, som understreker flertydigheten den uttrykker.  
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Abstract 

The labyrint as a concept carries with it several immediate connotations, such as captivity, 

disorientation and uncertainty. Such emotions are also highly present in horror film, which are 

the focus of this thesis. The labyrinth is a unique kind of building structure: ornamental, but 

without an apparent practical purpose. It can appear as a malicious and intricate trap, and at 

the same time, a seductive riddle – nevertheless, it is always enigmatic. These aspects make 

the labyrint a highly charged motive, containing great symbolic and metaphorial potential. 

 This analysis of horror films show that the labyrint influence the filmatic narratives it 

appears in to a large degree. It is utilized, among other things, as a metaphor for psycholigical 

conditions, and is presented as an arena where danger and despair can be embodied. It is an 

ambiguous structure, and it carries this ambiguity into the films. Furthermore, the labyrinth 

motive often appears alongside related motives, that emphasize the ambiguity it expresses.  
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Forord 

Jeg vil rette en takk til min veileder Jon Inge Faldalen for god veiledning gjennom denne 

labyrintiske prosessen, og gjengen på lesesalen for de hyggelige og utstrakte lunsjpausene.  
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1 Innledning 

Labyrinten som motiv bærer med seg stort symbolsk og metaforisk potensiale. Jeg ønsker 

derfor å undersøke hvordan labyrintmotivet fremstår og fungerer på film; hvordan det 

anvendes og influerer fortellingen det er en del av. Jeg har valgt å fokusere spesifikt på 

skrekkfilm, en sjanger som har for tradisjon å spille på de samme følelsene som labyrinten 

konnoterer. Sentrale spørsmål vil være hvordan labyrintens tilstedeværelse påvirker filmens 

uttrykk og hvilke fellestrekk er å finne blant filmene som benytter seg av motivet. 

Labyrintmotivet har blitt undersøkt av akademikere tidligere, hvis tekster utgjør en stor del av 

mitt teorigrunnlag. Penelope Reed Doob foretar i sin bok The Idea of the Labyrinth from 

Classical Antiquity through the Middle Ages (1990) en grundig gjennomgang av hvordan 

labyrintmotivet historisk sett har figurert i kunst, med hovedvekt på kunst, litteratur og 

mytologi. Ilana Shiloh bygger videre på Doobs arbeid i boken The Double, the Labyrinth and 

the Locked Room (2011), hvor hun utforsker labyrinten og andre relaterte motiv i krimfiksjon 

(en sjanger som i likhet med skrekkfilmen i stor grad preges av mystikk, skjulte trusler og 

dødelige farer). I filmsammenheng drøfter hun imidlertid kun det metaforisk labyrintiske.  

Det jeg ønsker å vende fokuset mot er labyrintens kraft som et visuelt motiv og en 

håndgripelig struktur innenfor diegesen, og på hvilke måter symbolsk, metaforisk og narrativt 

innhold oppstår fra og påvirkes av denne tilstedeværelsen. Mye har blitt skrevet om The 

Shining (Kubrick, 1980) og dens fremtredende bruk av motivet. The Shining kan kanskje sies 

å være det mest kjente eksempelet på labyrintmotivet i skrekkfilm. Men jeg ønsker altså å 

sammenligne flere filmatiske tekster – The Shining inkludert – for å se hvilke konvensjoner 

og fellestrekk trer frem blant disse fremstillingene av labyrinten. De andre tekstene er filmen 

Hellbound: Hellraiser II (Randel, 1988) og «Closer than sisters» (Giedroyc & Logan, 2014), 

en episode av tv-serien Penny Dreadful (Flynn, O'Sullivan & Hockin, 2014-2016). I alle disse 

finner vi en faktisk labyrint, i tillegg til ikonografi og arketyper som er tradisjonelt har vært 

tett knyttet til labyrintskildringer.  

Problemstillinger 

Den overhengende spørsmålet jeg vil forsøke å besvare er: «Hvordan fremstilles og fungerer 

labyrintmotivet på film?». Jeg vil i forlengelse av det undersøke følgende:  
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- Hvordan fungerer labyrintene som fremstilles?  

- Hvordan utnytter filmene labyrintens metaforiske og symbolske potensiale?  

- Hvordan kommer arketyper knyttet til labyrinten til uttrykk? 

Et fellestrekk blant mine analyseobjekter er de ganske konsekvente forekomstene av speil. Jeg 

vil derfor vie spesiell oppmerksomhet til speilmotivet, og gjøre rede for hvilke funksjoner det 

har i disse filmene og hvilken relasjon det har til labyrintmotivet. 

 

1.1 Metode og utvalg 

Jeg vil foreta en tekstanalyse av de tre filmatiske tekstene nevnt ovenfor – The Shining, 

Hellbound: Hellraiser II og «Closer than sisters» – for å undersøke hvordan labyrintmotivet 

opptrer i disse tekstene og hvilke funksjoner det har.  

Jeg har valgt å begrense meg til skrekkfilmer. For det første er dette fordi følelsene som  

labyrintmotivet konnoterer, som desorientering, fortvilelse og fangenskap, er følelser man 

forbinder med skrekkfilmen. Det fremstår derfor som en svært relevant sjanger å vurdere 

labyrintmotivet innenfor. For det andre finner jeg det nødvendig å spisse perspektivet – å 

kunne identifisere egenskaper som er sjangerspesifikke, og å kunne vurdere labyrintmotivet i 

et utvalg tekster hvor fremstillingene av det kan antas å ha noen fellestrekk. 

De tre tekstene har jeg valgt basert på utformingen av labyrintene som opptrer i dem. For å ha 

et omtrent likt utgangspunkt i møte med hver tekst har jeg derfor valgt tre tekster hvor den 

mest fremtredende, og formodentlig mest betydningsfulle, labyrinten i hver av dem minner 

om hverandre. I «Closer than sisters» og The Shining dreier det seg om klassiske 

hekkelabyrinter. Labyrinten i Hellbound: Hellraiser II skiller seg noe fra disse, men har en 

tilsvarende fremtoning og struktur.  

For å identifisere arketyper knyttet til labyrinten tar jeg utgangspunkt i Doobs undersøkelse 

og de figurene som historisk sett synes å være mest fremtredende: minotauren, og den såkalte 

Daedalus, «labyrintens herre».  

The Shining har vist seg å være et omfattende analyseobjekt, med svært mange relevante 

elementer som krever oppmerksomhet. Jeg har derfor viet noe mer plass til den enn de andre 

tekstene, og foretar dessuten tre analyser av enkeltscener som fremstår spesielt 

betydningsfulle eller inneholder elementer som har generell betydning for resten av analysen. 
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«Closer than sisters» og Hellbound: Hellraiser II foretar jeg derimot generelle analyser av. 

Jeg starter hvert analysekapittel med et synopsis av verket. Disse kan til tider virke veldig 

omfattende, men jeg har forsøkt å gjøre disse så detaljerte som nødvendig for å kunne drøfte 

verkene i detalj. 

Jeg vil til sist bemerke at jeg heretter vil omtale Hellbound: Hellraiser II som Hellbound, for 

enkelhets skyld. Når jeg refererer til alle de tre analyseobjektene samtidig vil jeg omtale de 

som «filmene» til tross for at «Closer than sisters» er en tv-episode. 

 

 1.2 Relevante begreper 

Jeg vil, før vi beveger oss videre, gjøre rede for enkelte begreper som vil gå igjen i 

undersøkelsen.  

Jeg vil ved flere tilfeller omtale personer som befinner seg i en labyrint som labyrintgjengere. 

Dette er et begrep jeg har lånt fra Doob, som bruker det tilsvarende «maze walker» (1990). 

Med labyrintgjenger sikter jeg til personen som befinner seg i en labyrint, når det er relevant 

å diskutere denne i relasjon til labyrinten.  

Jeg vil dessuten skille mellom labyrinter som er in bono og in malo. Også disse uttrykkene er 

hentet fra Doob. Hun gir ingen definisjon på disse begrepene, men jeg oppfatter det slik at de 

sikter til labyrinter som henholdsvis er god- og ondsinnede – labyrinter som kort sagt er 

ufarlige eller farlige for en labyrintgjenger, henholdsvis. 

Labyrinten har to ulike betegnelser på engelsk: «labyrinth» og «maze». Ilana Shiloh tar opp 

forholdet mellom «labyrinth» og «maze»: «Etymology […] seems to suggest that the two 

words are synonyms descending from different language families» (2011, s. 91). Jeg vil med 

utgangspunkt i dette behandle disse begrepene som synonymer. 

I filmene jeg vil analysere i denne oppgaven anvendes labyrinten tidvis som et symbol eller 

metafor blant annet over rollefigurenes omstendigheter, deres psykologiske tilstand eller deres 

subjektive opplevelse av sin situasjon. I den sammenheng vil jeg benytte meg av boken 

«Filmfortelling og subjektivitet» (1984), hvor Lars Thomas Braaten blant annet drøfter 

hvordan en film kan skape nærhet til og identifikasjon med sine rollefigurer.  

«Med basis i filmbildet forstått som en spesiell representasjonsform og ved hjelp av filmens mange 

muligheter til diskursiv manipulering av tids- og romfaktorer, kan en i den filmatiske fortelling 
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bevege seg fra en registrering av den synlige og hørbare ytre virkelighet, over mot indre, 

subjektive opplevelser. Filmen både portretterer og kommenterer den gitte fenomenvirkeligheten. 

Den filmatiske «virkeligheten» utvides slik at den også kan innfange menneskets subjektive 

opplevelser og visjoner.» (1984, s. 28) 

Et slikt perspektiv vil være nyttig for å identifisere hvordan labyrintmotivet influerer 

filmfortellingene, også når rollefigurene ikke faktisk befinner seg i en konkret labyrint. I 

mange tilfeller vil slik innflytelse gjøre seg bemerket i form av psykofysiske ekvivalenter, som 

Braaten omtaler som et nærhetsskapende virkemiddel. Han nevner blant annet farge og 

belysning, i tillegg til værforhold og årstider, som eksempler på hvordan indre tilstander kan 

formidles visuelt. Interessant nok trekker han frem Henning Carlsens Sult (1966), og hvordan 

byen Kristiania fremstilles som nettopp en labyrint «som avspeiler den fremmedgjorte 

hovedpersonens psykologiske irrganger» (Braaten 1984, s. 32). Et mer umiddelbart tydelig 

eksempel på dette finner vi i et av mine analyseobjekter, «Closer than sisters», hvor en 

begravelsesscene er satt under mørke, tunge skyer for å formidle dysterhet og sorg (figur 1).  

 

Figur 1: Psykofysiske ekvivalenter i "Closer than sisters" 

 

Å anvende psykofysiske ekvivalenter vil altså si «å bruke naturen og fenomenvirkeligheten 

som korrelert referansepunkt for den psykologiske beskrivelse» (ibid). Jeg vil i analysedelen 

forsøke å argumentere for hvordan filmene benytter seg av dette for å formidle følelser som 

oppstår i møte med labyrinten, som desorientering og fortvilelse, men også hvordan 
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rollefigurene opplever omgivelsene som labyrintiske. 
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2 Teoretiske perspektiver 

2.1 Labyrintteori 

Denne undersøkelsens objekt er «idéen om labyrinten». Med utgangspunkt i tilstedeværelsen 

av konkrete labyrintstrukturer i analyseobjektene, vil jeg undersøke hvordan disse strukturene 

introduserer idéen om labyrinten, og hvordan denne idéen kommer til uttrykk. Dette 

innebærer blant annet å identifisere metaforiske og symbolske virkemidler som kan knyttes til 

de konkrete labyrintene.  

Penelope Reed Doob beskriver idéen om labyrinten på følgende vis i boken The Idea of the 

Labyrinth from Classical Antiquity through the Middle Ages (1990): «the general governing 

concept of the labyrinth as a visual and verbal sign, its ruling principles, the theoretical set of 

characteristics abstracted from and manifested in the specific labyrinths of art and literature» 

(s. 2). I denne boken undersøker hun hvordan idéen om labyrinten kommer til uttrykk i tekster 

fra antikken til middelalderen, og hvordan denne forestillinger endrer seg gjennom tidene. 

Hun tar sikte på å:  

«(…) reconstruct the idea of the labyrinth in the western Middle Ages by extrapolation from a 

wide variety of sources, both literary and visual, and to see how that idea informs an array of 

important literary texts.» (s. 2) 

Min undersøkelse er altså nært beslektet med Doobs, men er selvfølgelig i langt mindre 

omfang. Uansett vil jeg lene meg tungt på hennes funn og metode. Hennes bok er det mest 

omfattende verket jeg har klart å finne om dette temaet, og dessuten det mest relevante, 

ettersom våre mål er så like.  

Doob kartlegger en rekke begreper og konsepter som jeg benytter i mine analyser. Det mest 

grunnleggende av disse er kanskje labyrintisitet. Doob fremholder at idéen om labyrinten 

innebærer at visse egenskaper og assosiasjoner konsekvent har blitt knyttet til den, selv om 

det varierer hvordan disse kommer til uttrykk. Som eksempler nevner hun blant annet 

desorientering, kompleksitet og ugjennomtrengelighet – egenskaper som er de samme som, 

eller er nært beslektet med de egenskapene jeg selv har trukket frem ovenfor med hensyn til 

labyrinten i skrekkfilm. Begrepet labyrintisitet benyttes for å beskrive de objekter som 

innehar disse egenskapene, og således er å regne som labyrintiske i form eller innhold (ibid). 
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Begrepet er nyttig når fokus skal trekkes fra de konkrete labyrintstrukturene som figurerer i 

mine analyseobjekter, til deres metaforiske og symbolske potensial.  

Selv både jeg og Doob har som hensikt å undersøke labyrintmotivets påvirkning på et utvalg 

tekster, er det i tillegg et mål for Doob å utvide motivet utover den moderne oppfatningen av 

det, som hun omtaler som «underlig begrenset»; dominert av forestillingen om en multikursal 

labyrint, fylt av blindgater, designet for å villede og forvirre. I og med at jeg begrenser meg til 

analyseobjekter bestående av moderne sjangerfilmer, med den hensikt å undersøke hvordan 

labyrinten kommer til uttrykk i disse tekstene, vil den moderne labyrintfremstillingen trolig 

være fremtredende og derfor av særlig betydning. Denne er imidlertid ikke entydig, og er på 

ingen måte løsrevet fra tidligere forestillinger. Som vi vil se, er de moderne tekstene i stor 

grad preget av arketyper med opphav i antikken, og jeg vil derfor vie betydelig 

oppmerksomhet til den såkalte kretiske myten. Doob benytter også denne myten som et 

grunnlag for sin undersøkelse, og inkluderer et synopsis av den allerede i bokens 

introduksjon. Den kretiske myten etablerer forestillingen om labyrinten som habitat for 

minotaur-skikkelsen.  

Moderne, eller rettere sagt postmoderne, fremstillinger av labyrinter kompliserer imidlertid 

konvensjonelle trekk ved den. Labyrinter er teleologiske, ifølge Doob – de er konstruert rundt 

et bestemt mål, som gjerne består av et sentralt rom i den labyrintiske strukturen (1990, s. 54). 

I postmoderne labyrinter har frykten for minotauren blitt erstattet av frykten for tomrommet, 

skriver Shiloh, og henviser til den franske filosofen Jacques Derridas forestilling om en 

teleologisk konstruksjon uten et telos (s. 94). Det dreier seg altså, slik jeg forstår det, om det 

uforståelige og uhåndgripelige ved en prosess uten et klart endepunkt. Når uvissheten rundt 

hva som befinner seg ved veis ende erstattes av uvissheten rundt hvorvidt det faktisk er en 

ende, tillegges frykten et eksistensielt aspekt. 

 

2.1.1 To modeller 

Den unikursale modellen består kun av én, om enn ofte intrikat strukturert, sti, mens den 

multikursale har flere ruter. I den multikursale kan det være flere veier til «målet». Den kan 

potensielt ha flere innganger eller utganger, og kan inneholde blindveier.   

2.1.2 Den multikursale modellen 

Denne modellen kjennetegnes av at dens sti brytes opp i bivia (entall: bivium) – som kan 
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oversettes til veiskille, og praktisk sett innebærer at labyrintgjengeren stilles overfor 

alternativer å velge mellom. I denne modellen avgjøres vedkommendes skjebne både av 

labyrintens design og labyrintgjengerens evne til å manøvrere seg. Uansett fremhever den 

individets ansvar for dets egen skjebne (Doob 1990, s. 47-48). Den multikursale modellen 

vektlegger altså labyrintens funksjon som en gåte som må løses, hvor målet blir å nå frem til 

et visst punkt (det være seg inne i labyrinten eller friheten på utsiden), unngå fangenskap i den 

forvirrende strukturen eller en iboende trussel (som for eksempel den mytologiske 

minotauren, som jeg kommer tilbake til under drøftingen av den kretiske myten senere i dette 

kapittelet).  

2.1.3 Den unikursale modellen 

Denne modellen består kun av én sti, som er riktignok er kronglete og strukket så langt som 

labyrintens areal tillater. Også denne modellen vekker usikkerhet i labyrintgjengeren – ikke 

på grunn av valgets kval, men snarere mangelen på valg: Vedkommende må holde ut helt til 

de når utgangen eller målet, som ikke nødvendigvis er attraktivt. Der man i en multikursal 

labyrint kan, i teorien, unngå en iboende trussel ved å foreta korrekte veivalg, er den 

unikursale modellens rute og endepunkt forutbestemt. Per definisjon er det ingen mulighet til 

å gå seg vill, men man kan være usikker på hvor langt man er nødt til å gå for å komme seg 

ut. «Although deceptively simple, the unicursal model is even more sinister than the 

multicursal type, for it deprives the individual of freedom of choice», påpeker Shiloh (s. 92) – 

labyrintgjengeren må altså underkaste seg labyrintens struktur, samt det uunngåelige som 

venter ved veis ende. Begge modeller konnoterer dermed fangenskap og maktesløshet.  

Den unikursale modellen innebærer kun ett veivalg, i stedet for en serie av dem. Valget tas 

når man avgjør hvorvidt man skal entre labyrinten (Doob, s. 50-51). (I utgangspunktet står 

man under vandringen også kontinuerlig overfor valget om å fortsette eller å snu.) Ingen av 

mine analyseobjekter inneholder tydelige forekomster av en unikursal labyrint, og dette kan 

man se i sammenheng med Doobs påstand om at den moderne idéen om labyrinten favoriserer 

den multikursale modellen. Den unikursale understreker imidlertid det grunnleggende valget 

en labyrintgjenger foretar i møte med en labyrint, altså hvorvidt hen skal interagere med den 

eller ikke. Dette er et aspekt som kan være av stor betydning selv når vedkommende står 

overfor en multikursal labyrint. Jeg vil komme tilbake til dette i min analyse av «Closer than 

sisters». Der vandrer protagonisten i en multikursal hekkelabyrint som hun kjenner godt, og 

hennes evne til å finne veien ut av den stilles aldri i tvil. Derimot har hennes valg om å entre 
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labyrinten i utgangspunktet betydning. Dette valget fører henne inn i en situasjon som i 

metaforisk forstand kan karakteriseres som labyrintisk.  

2.1.4 Modellenes fellestrekk 

Et grunnleggende aspekt ved opplevelsen av labyrinten er dens paradoks: Den konnoterer 

samtidig orden og kaos, men i gjerne i ulik grad, avhengig av ens perspektiv (Doob 1990, s. 

19). Det å se labyrinten ovenfra gir for eksempel full oversikt, og den fortoner seg da som et 

kunstnerisk mønster, mens å befinne seg inne i den kan innebære full forvirring. 

Maktforholdet som illustreres av den perspektivavhengige opplevelsen av labyrinten, viser 

altså til en avgjørende betydning av kunnskap. Labyrintgjengeren gjøres sårbar for strukturens 

(bokstavelige talt) fengslende utforming og eventuelle farer som skjuler seg i den fordi 

vedkommende ikke har kunnskap om hvordan hen skal unnslippe dem. For et individ med 

denne kunnskapen vil det å forsere labyrinten teoretisk sett ikke utgjøre en risiko, og 

vedkommende vil potensielt kunne utøve denne makten overfor en uvitende labyrintgjenger. 

Jeg vil vende tilbake til dette maktforholdet i forbindelse med en arketype jeg har valgt å kalle 

«labyrintens herre», som forekommer i ulik grad i mine analyseobjekter. Denne arketypen har 

sitt opphav i Daedalus, skaperen av minotaurens labyrint i den kretiske myten, som Doob 

presenterer i sin bok (ibid, s. 11).  

Begrepene «inextricabilis» og «inexplicabilis» er gjerne knyttet til idéen om labyrinten (ibid, 

s.24), som kan forstås som henholdsvis «ugjennomtrengelig» og «uforklarlig». Disse kan 

enkelt benyttes for å beskrive en multikursal labyrint, hvor veien til målet må oppdages 

underveis. Men de kan også brukes om den unikursale modellen: En trussel, i form av for 

eksempel en minotaur, vil potensielt gjøre den ugjennomtrengelig. Hvor uforklarlig den er 

avhenger av perspektiv. Den uvitende labyrintgjengeren, som opplever labyrinten innenfra, 

har ikke nødvendigvis noen forutsetning for å forstå dens utforming og vite hvor veien leder. 

Vedkommende behøver ikke en gang være klar over at hen befinner i en labyrint, spesielt hvis 

det dreier seg om en metaforisk en (s. 55). Dette er for eksempel tilfellet i «Closer than 

sisters», hvor protagonisten ender opp «fanget» etter å ha tatt gale livsvalg. Disse valgene er å 

regne som veivalg i den metaforiske labyrinten hun befinner seg i.  

Labyrintene i alle mine analyseobjekter er multikursale. Forklaringen på fraværet av 

unikursale labyrinter kan muligens ligge i den historisk sett segregerte bruken av de to 

modellene, noe Doob vier en hel del oppmerksomhet. Fra renessansen og fremover har den 

multikursale labyrinten vært den dominerende modellen innenfor den poetiske tradisjonen, 
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mens visuelle fremstillinger har typisk gjengitt unikursale labyrinter (Doob, s.41). (Den 

multikursale modellen gjorde imidlertid et inntog i visuell kunst fra det 16. og 17. århundre. 

Doob spekulerer at dette til en viss grad kan ha kommet av at man ønsket å tydeligere 

reflektere labyrintene beskrevet i klassiske tekster [ibid, s. 59]).  

Det kan være at det ganske enkelt ikke var behov for multikursale labyrinter i visuell kunst: 

«the unicursal design found in mosaics, fields, churches and manusscripts conveyed the 

labyrinth’s essential qualities so effectively that there was no real pressure to modify the time-

honored design» (ibid, s. 59). Årsaken til at den multikursale labyrinten har vært dominerende 

i litteraturen kan muligens skyldes at denne modellen i større grad innbyr til konflikt og 

drama. Modellens bivia stiller labyrintgjengeren overfor en rekke valg, og innbyr til et 

narrativ med flere vendinger. Å forsere en unikursal labyrint innebærer ikke disse valgene, 

men krever derimot tålmodighet og pågangsmot av labyrintgjengeren, og kan medføre en 

ensformig vandring. Begge modellene har stort metaforisk potensiale som kan aktiveres i 

litterære fremstillinger. Men vandring i en unikursal labyrint er i all hovedsak en 

transportetappe, som rent grunnleggende sett slår meg som et utgangspunkt for et mer 

ensformig narrativ – mindre spennende, rett og slett – enn hva den multikursale tilbyr.  

2.1.5 En tredje modell: Den dynamiske labyrinten 

Når Doob redegjør for den unikursale og den multikursale modellen, tar hun høyde for at 

labyrintstrukturene er statiske. I mine analyseobjekter finnes imidlertid eksempler på 

labyrinter som endrer form, hvor nye bivia åpenbarer seg, eller hvor labyrintens struktur ikke 

ser ut til å være konsekvent eller gi logisk mening. Jeg vil blant annet vise hvordan hotellet i 

The Shining tilsynelatende har en umulig arkitektur. I Hellbound er labyrinten i stand til å 

enten endre form øyeblikkelig, eller transportere labyrintgjengerne fra et sted til et annet. 

Årsaken til at Doob kun befatter seg med statiske modeller kan komme av at hun tar for seg 

media som rett og slett egner seg dårlig til å skildre en dynamisk labyrint – malerier og 

diagrammer egner seg først og fremst til å gjengi todimensjonale labyrinter. Ettersom de 

heller ikke er temporale medier, ville det være vanskelig å skildre en labyrint som endrer seg 

over tid. Hun drøfter labyrinter i litteraturen, som er en temporale fortellerform, men som må 

nøye seg med å beskrive strukturene. Det er naturlig å anta at mer komplekse labyrintformer 

enklere kan skildres på film, ettersom film er både et romlig og temporalt medium, og har 

dermed det fortrinnet det kan vise oss labyrinten og umiddelbart orientere oss i strukturen, 

selv om den endrer seg underveis. Dette kan være årsaken til at dynamiske labyrinter opptrer i 
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mine analyseobjekter. Jeg føler det i alle fall nødvendig å innføre denne tredje kategorien, 

siden det preger disse filmenes labyrinter i en viss grad.  

2.1.6 Sentrum  

I de fleste tilfeller hvor labyrinten opptrer i kunsten, inneholder de et sentrum. Også her 

trenger ikke labyrintgjengeren være klar over dens eksistens, men labyrinter er telelogiske og 

deres utforming på vegne av dette sentrale rommet (s.54-55). Hva som skjuler seg i 

labyrintens sentrum kan avhenge av hvorvidt den er utformet in bono eller in malo – kort 

forklart, om den skapt i god eller ond hensikt. Labyrinten in malo vil gjerne inneholde for 

eksempel en minotaur eller ha som hensikt å fange en labyrintgjengeren som ikke velger den 

riktige veien.  

Doob peker på et tidlig eksempel på labyrinten in malo finnes i den romerske poeten Virgils 

(år 70 f.Kr – 19 f.Kr) Æneiden, om den trojanske helten Æneas. Virgil omtaler labyrinten som 

huset Minotauren, kjent fra den kretiske myten (denne vil jeg gå nærmere inn på i neste 

avsnitt). Med jevne mellomrom ble unge mennesker sendt inn i labyrinten som ofringer – de 

ville bli fanget inne i det intrikate gangsystemet og til slutt bli drept av Minotauren, som 

oppholdt seg i labyrintens sentrum. «Inextricable error, deceptive windings, and dead end are 

no longer mere aspects of artistic design but rather necessary impediments in a building 

whose multicursal form follows a sinister function» (s. 30-31). Det er ingen belønning for 

labyrintgjengeren som klarer å finne veien inn til sentrum. Snarere er labyrinten utformet for å 

fengsle den som befinner seg i den, for hvem det å finne veien ut av den vil være eneste 

positive utfall.  

I filmene jeg analyserer i denne oppgaven er labyrinten, og kanskje spesielt sentrum, tett 

knyttet til rollefigurenes psykologiske tilstand. Å finne sentrum kan innebære et vendepunkt 

eller en oppdagelse som har psykologiske implikasjoner.  

«This connects to Focault’s claim that ‘the entrance of the labyrinth is unseen because it is located 

paradoxically at the centre’ (2004: 40). The terrible secrets of the labyrinth are the terrors of 

personal subjectivity and these connect intimately to both the disorienting space of the maze itself 

and that which it holds in its centre as monstrous double» (Beville 2014, s. 27) 

Det overstående sitatet refererer, slik jeg ser det, til dette vendepunktet. Et slikt vendepunkt 

forutsetter imidlertid at den aktuelle labyrinten er noe mer enn en struktur – at den på et eller 

annet vis står metaforisk eller symbolsk for labyrintgjengerens psykologiske tilstand. Alle 
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mine analyseobjekter anvender labyrinten på denne måten, i ulik grad. Jeg har funnet klare 

eksempler på at det å finne sentrum kan ha betydelige implikasjoner for labyrintgjengeren, 

men det er ikke dermed sagt at labyrintenes innganger er ubetydelige. Derimot har jeg funnet 

at øyeblikket når labyrintgjengeren entrer labyrinten gjerne er en tydelig markert hendelse, 

som kan ha vesentlige konsekvenser for deres psykologiske tilstand. Å nå sentrum innebærer 

imidlertid gjerne en konfrontasjon med labyrintens, og labyrintgjengerens personlige, 

hemmeligheter. Dette kan, i sin tur, føre til at labyrintgjengeren «synker dypere» i labyrinten, 

og at denne knyttes tettere til labyrintgjengerens subjektive opplevelse av sin situasjon. Et 

eksempel, som jeg vil analysere nærmere senere i oppgaven, finner vi i The Shining, og har å 

gjøre med rollefiguren Wendy: Etter å ha blitt konfrontert med den grusomme sannheten om 

hotellet hun bor på, og hennes ektemann Jacks galskap, begynner henne subjektive opplevelse 

av situasjonen å prege hvordan labyrinten fremstilles. I en sekvens hvor hun forsøker å finne 

veien ut av hotellet for å unnslippe farene der, gis vi inntrykk av at hun går i sirkel, selv om 

dette ikke er tilfelle – dette understreker imidlertid hennes følelser av fangenskap og 

fortvilelse. 

 

2.2 Arketyper knyttet til labyrinten  

«In many ways, the labyrinth as a cultural concept cannot be seperated from the myth of 

Theseus», skriver Maria Beville i The Unnameable Monster in Literature and Film (s. 159), 

med henvisningen til den såkalte «kretiske myten», hvor krigeren Thesevs fanges inne i 

labyrinten og må bekjempe den monstrøse Minotauren. Denne myten utgjør en del av gresk 

mytologi, og er kanskje mest berømte forekomsten av labyrintmotivet i historiske verk. 

Enkelte har sådd tvil om hvorvidt myten viser til en labyrint som faktisk eksisterte (s. 25), 

men den har inspirert og blitt gjengitt i ulike former av flere forfatter og fortellere, i tillegg til 

å tilsynelatende ha blitt til noe av et kulturelt referansepunkt (s. 17; 40).  

Doob gjengir den romerske poeten Ovids (år 43 f.Kr. – 17) versjon av historien. Filmene jeg 

analyserer inneholder en rekke referanser til den kretiske myten, i form av arketyper og 

konvensjoner. Jeg gir derfor en oppsummering av Doobs gjengivelse nedenfor, ettersom jeg 

vil henvise til konkrete figurer og hendelser fra myten i mine analyser. 
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2.2.1 Den kretiske myten 

Denne oppsummeringen baserer seg på Doobs gjengivelse i forordet i The Idea of the 

Labyrinth from Classical Antiquity through the Middle Ages (1990, s. 11-13). 

Mens Kong Minos av Kreta kjemper i Athen, blir hans kone Pasiphae forelsket i en okse, og 

unnfanger med den Minotauren, et monster med menneskekropp og oksehode. Ydmyket av 

dette beviset på sin kones utroskap, ber Minos den athenske oppfinneren Daedalus om å 

konstruere en labyrint for å fengsle og skjule Minotauren. Labyrinten er så intrikat at 

Daedalus selv kan knapt finne veien ut av den.  

Med jevne mellomrom ofrer Minos athenske ungdommer til Minotauren som bot for sin sønn 

Androgeos’ dødsfall – det var hans død som hadde utløst krigen mot Athen. Et år er Thesevs, 

prins av Athen, blant gruppen som skal ofres, men Minos’ datter Ariadne forelsker seg i ham 

og bestemmer for å redde ham fra labyrinten og Minotauren. Hun gir Thesevs et knippe garn 

(etter råd fra Daedalus, ifølge noen), som han binder fast i labyrintens inngang og nøster opp 

mens han vandrer gjennom gangene mot labyrintens sentrum, hvor Minotauren skjuler seg. 

Der tar han fram en ball av kvae, som han også har fått av Ariadne og kaster den inn i 

Minotaurens gap; den kveles av den og Thesevs kan enkelt overvinne den med sverdet sitt. 

Han følger deretter sporet av garn ut av labyrinten, og rømmer Kreta sammen med Ariadne.  

Daedalus blir så selv fengslet inne i labyrinten sammen med sin sønn Ikaros. Ulike versjoner 

av fortellingen gir forskjellige årsaker til dette: Ifølge noen var det som straff for å ha hjulpet 

Pasiphae å pare seg med oksen eller Ariadne med å redde Thesevs, mens ifølge andre nektet 

Minos å la en så genial oppfinner returnere til Athen. Daedalus planlegger uansett å unnslippe 

labyrinten ved hjelp av vinger han har laget av fjær og voks, så han og Ikaros kan fly ut av 

den. Men Ikaros flyr for nærme solen, så voksen smelter og han faller til sin død. Daedalus 

klarer imidlertid å rømme, først til den italienske øyen Cumae, hvor han bygger et tempel til 

ære for den greske guden Apollo, og støper historien om den kretiske labyrinten inn i dets 

dører. Han ender til slutt opp på Sicilia. Når Minos får vite hvor Daedalus befinner seg, reiser 

han for å finne ham. Sicilianerne ønsker imidlertid ikke å overgi Daedalus, og dreper Minos 

(Doob 1990, s. 11-13).  

2.2.2 Daedalus 

Jeg kommer i denne oppgaven til bruke Daedalus-figuren og det beslektede begrepet 

daedalisk i en smule utvidet forstand. Daedalus er fra den kretiske myten kjent som skaperen 
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av labyrinten. Rollefigurene som i mine analyseobjekter har et makt- eller skaperforhold til 

labyrintene som fremstilles, har ofte en mer mangefasettert rolle i fortellingene, og jeg anser 

det derfor som nødvendig å bruke begrepene på et måte som omfatter disse egenskapene. 

Daedalus/daedalisk vil ikke kun betegne den som har konstruert labyrinten, men i tillegg den 

som i en eller annen grad er i stand til å bruke den som et verktøy. Om labyrintgjengeren selv 

er i stand til dette, føler jeg likevel at det er nødvendig å skille mellom denne og Daedalus-

figuren.  

Daedalus er først og fremst en kjent skikkelse i gresk mytologi. Han fremstilles i den kretiske 

myten som en genial og rådsnar oppfinner, og utfører langt flere bragder enn kun de som er 

nevnt i oppsummeringen ovenfor. Men andre fortellinger knytter denne skikkelsen også til 

labyrinten – det vil si andre labyrinter enn den som huset Minotauren. Virgil skildrer i likhet 

med Ovid Daedalus’ konstruksjon av Apollo-tempelet og hvordan han illustrerte tempelets 

dører med historien om den kretiske labyrinten i Æneiden. Æneas studerer tempeldørene, og 

må senere finne veien gjennom labyrintiske ganger i en hule, og deretter for å finne sin far 

Anchises i Hades, den greske mytologiens underverden (Doob 1990, s. 30-31).  

Daedalus som skikkelse synes altså å alltid ha vært tett forbundet med labyrinten og 

tilsvarende strukturer (poetene bak gresk mytologi brukte ikke nødvendigvis ordet labyrint 

selv om de skildret intrikate, labyrintiske strukturer) at navnet hans har oppstått i 

adjektivsform, daedalisk: kunstig, dyktig, «intrikat utformet» (s. 32). (Daedalisk er min 

oversettelse – det er ganske enkelt daedalus i Doobs engelskspråklige omtale.) Som nevnt 

ovenfor vil jeg bruke dette begrepet i forbindelse med rollefigurer som har et makt- eller 

skaperforhold til labyrintene. 

Daedalus fungerer også som en arketype i ulike myter og fortellinger, ofte som en 

gudeskikkelse, eller Gud selv, som har utformet og kontrollerer labyrinten. Daedalus 

forbindes med en overmenneskelig kunstner- og skapelsesevne, blant annet i verkene til den 

kristne biskopen Gregor av Nazianz (år 329 – 389) (s. 67), og middelalderforfatteren Pierre 

Bersuire (år 1290 – 1362), som fremstiller Daedalus som en skikkelse som symboliserer 

skaperen av Himmel og Helvete, og hans flukt på vinger fra den kretiske labyrinten som et 

symbol på menneskets mulige inngang til Himmelen (s. 153-154).  

«There is a grand maze-maker, a Daedalus, be he divine, diabolical, or human, and that maze-maker has so 

structured the work of art that its circuitous toils lead to a goal, good or ill, enlightening or destructive» (Doob s. 

54). 
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Om en labyrint er et arkitektonisk verk og et kunstverk, impliserer dette at det er en hensikt 

bak konstruksjonen av den – at den skal fylle en eller annen funksjon. Daedalus blir stående 

som arketypen på arkitekten bak og, i mer guddommelige inkarnasjoner, den som er i stand til 

å manipulere labyrinten, og kontinuerlig har makt over en uvitende labyrintgjenger.  

Protagonistene i filmene jeg vil analysere, som på et eller annet tidspunkt inntar rollen som 

labyrintgjengere, gjør dette konsekvent i møte med en labyrint de ikke kjenner fra før og 

således har begrenset makt over. Denne avmakten tydeliggjøres i møter med krefter som disse 

står i antagonistisk forhold til, og som relativt sett har større evne til å manipulere og anvende 

labyrinten. Vi har i alle tilfeller å gjøre med en Daedalus- og en Thesevs-skikkelse, som jeg 

altså ønsker å skille mellom. Daedalus-skikkelsen kan imidlertid ha elementer av Minos, som 

i den kretiske myten kontrollerer labyrinten etter at den er konstruert. Antagonistene i mine 

analyseobjekter råder alltid over labyrinten i noen forstand, og kan minne om både Daedalus 

og Minos i en eller annen grad.   

Filmene Cube Zero (Barbarash, 2004) og Saw III (Bousman, 2006) er gode eksempler på 

makten Daedalus-figuren besitter og utøver. I Cube Zero, må en gruppe mennesker finne 

veien ut av et kubesystem som stadig endrer form, og bevege seg gjennom ulike rom som i de 

fleste tilfeller inneholder dødelige feller. Det avsløres etter hvert at kubesystemet er et 

omstendelig henrettelseskammer bygget på vegne av en militærmakt, og styrer av 

funksjonærer som overvåker fangene som er plassert i kuben, og har mulighet til å gi systemet 

kommandoer. I Saw III har morderen Jigsaw kidnappet mennesker han mener fortjener å 

straffes, og tvinger de til å gå gjennom et gangsystem innholdende dødelige feller og gåter. 

Også han overvåker de som vandrer i gangene. Både Jigsaw og militærfunksjonærene fyller 

her Daedalus-arketypen, som følge av deres oversikt over de labyrintiske strukturene og det 

som befinner seg i dem (de innehar «ovenfra-perspektivet», og er i den forstand allvitende – i 

det minste relativt sett, satt opp mot de som er fanget inne i strukturene), og evnen til å 

manipulere disse konstruksjonene. Dette er tydeligere i Saw III, ettersom Jigsaw både er den 

som har skapt og den som kontrollerer labyrinten, men de enkelte funksjonærene vi 

presenteres for Cube Zero inntar uansett en daedalisk posisjon når de gis makt til å overvåke 

og kontrollere kubesystemet.  

I og med at filmene jeg vil analysere i denne oppgaven i en eller annen grad kan kategoriseres 

som overnaturlig skrekk, er det ikke overraskende at det er overnaturlige krefter som 

kontrollerer labyrintene i hver film. Der de daedaliske kreftene i Saw III og Cube Zero først 
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og fremst er allvitende og allmektige i relasjon til labyrintgjengerne, kan makthaverne i 

analyseobjektene vise seg å bokstavelig talt inneha disse egenskapene, dersom deres 

overnaturlighet i mindre grad gjør de bundet til tid og rom. I så fall kan det dreie seg om 

Daedalus-figurer som nærmer seg det guddommelige, og hvis makt ikke begrenser seg til 

labyrinten. 

2.2.3 Minotauren  

Minotauren, i sin opprinnelige form, var et forferdelig hybrid av dyr og menneske. Den kan 

imidlertid stå for mer abstrakte trusler som venter en labyrintgjenger. 

«Sometimes the minotaur within these mazes is death», skriver Doob (1990, s.73) med 

hensyn til metaforiske labyrinter. Hun antyder med dette to ting: at ikke alle labyrinter 

inneholder en fatal trussel, og at minotauren ikke alltid er en monstrøs hybrid av menneske og 

okse, men at den arketypiske figuren kan symbolisere en mer abstrakt trussel.  

 

Figur 2: «Thésée et le Minotaure» (1826) – en statue av den franske skulptøren Étienne-Jules Ramey 

(Thesupermat/Wikimedia Commons, 2011) 

Minotaur-figuren har gjennom tidene blitt tillagt ulike betydninger – blant annet har dens 

hybriditet blitt brukt som et symbol på menneskets dualitet – det gode og det onde (ibid, s. 

150). Mine analyseobjekter opererer imidlertid ikke med så konkrete fremstillinger av 
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minotauren; ingen av de inneholder noen okselignende skikkelse. De inneholder imidlertid 

farer som truer labyrintgjengerne, og minotaur-arketypen står for disse farene.  

I tillegg til symbolske betydninger lik eksempelet ovenfor, uttrykker minotauren på en og 

samme tid makt og avmakt. Den kretiske minotauren overvant og drepte de som ble fanget i 

labyrinten, men den forlot aldri labyrinten selv. Enkelte inkarnasjoner av figuren har 

bokstavelig talt fremstilt den som fengslet (ibid, s. 135), og i Dante Alighieris Den 

guddommelige komedie – sannsynligvis den mest kjente fremstillingen av minotauren ved 

siden av den kretiske myten – har minotauren funnet sin rolle i Helvetes labyrint etter å 

forgjeves ha forsøkt finne veien ut av den (ibid, s. 295-296).  

Minotauren er, i likhet med labyrintgjengeren, underlagt labyrintens makt. Om den da 

representerer samme ondskap som Daedalus-figuren, er de to ikke likeverdige. Minotauren 

står for farene i labyrinten, men opererer sannsynligvis på vegne av labyrintens herre. 

Tilstedeværelsen av et minotaurisk element vil nødvendigvis gjøre at en labyrint bør betegnes 

som in malo.  

Labyrintgjengerne i mine analyseobjekter møter altså ingen faktisk minotaur, men de støter på 

utfordringer som i noen tilfeller er personifisert og som i ytterste konsekvens er dødelige. Det 

vi vil se er at disse antagonistiske skikkelsene aldri besitter full autonomi, men handler på 

vegne av en daedalisk overmakt. Mer abstrakte trusler eksisterer heller ikke uavhengig av 

labyrintherrens design.  

2.3 Labyrinten i relasjon til skrekkfilm 

Slik beskriver Beville den antarktiske forskningsbasen i The Thing (Carpenter, 1982), hvor et 

hamskiftende monster terroriserer mannskapet: «This space is a Gothic labyrinthine complex 

of narrow hallways and doors» (s. 136). Basen fremstår altså labyrintisk, og Beville legger 

vekt på strukturens mange bivia og klaustrofobiske ganger. Hun fortsetter:  

«This space functions, as it does in manys horror and science-fiction narrative as a heterotopia of 

sorts in which the encounter with otherness can be appropriately handled. Notably, the labyrinth, 

with its standard central chamber, functions as a unique site for the generation of fear of the 

Other» (Beville 2014, s. 136). 
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Slik jeg ser det, er «the Other» – Det Andre – og labyrintens heterotopiske natur helt sentrale 

faktorer om man skal se på motivet i relasjon til skrekkfilm. Begrepet heterotopi viser 

grunnleggende sett til noe flertydig, og flertydighet er et grunnleggende aspekt ved labyrinten. 

Jeg har tidligere nevnt hvordan labyrinten paradoksalt nok på en og samme tid konnoterer 

orden og kaos. Labyrintgjengerens opplevelse av labyrinten som kaotisk beror dessuten på 

strukturens flertydighet: dens mange bivia (i den multikursale modellen) og tilsynelatende 

ugjennomtrengelighet. I mine analyseobjekter fremstår labyrintene høyst flertydige – de er 

fysiske strukturer situert i filmenes virkelighet, men også «portaler» til det overnaturlige, i 

tillegg til at de fungerer som metaforer for rollefigurenes psykologiske tilstand og subjektive 

virkelighetsoppfatning.  

Det heterotopiske aspektet ved labyrinten gjør den – som jeg vil gå nærmere inn på nedenfor 

– til et alternativ til eller et brudd med, den hegemoniske tilstand. Det samme gjør Det Andre, 

slik begrepet tydelig tilsier. I sin drøfting av monsteret er Beville opptatt av «the Otherness of 

the monster: the difference that at various points sets the monster apart from the human and 

that assigns its negativity» (2014, s. 6).  

Monsteret, om begrepet forstås i vid forstand, omfatter det uhyggelige, umenneskelige og det 

uforklarlige. Det er i tillegg en faktor at det vanskelig lar seg representere. Når monsteret blir 

forståelig – når det kan kategoriseres som for eksempel «en varulv» – blir dets Annerledeshet 

kontrollerbar, og monsteret mister sin effekt (ibid, s. 5-6). Der Beville søker å blant annet 

utfordre det utbredte monster-begrepet, vil jeg være mer opptatt av elementer som 

representerer Det Andre i det hele tatt. Jeg vil imidlertid drøfte filmenes antagonistiske krefter 

i henhold til Daedalus- og minotaur-begrepene.  

Ordet negativitet i sitatet ovenfor viser til monsterets rolle som en motsetning til det 

menneskelige, det normale i henhold til den rådende hegemoni. Det Andre bærer med andre 

ord med seg et heterotopisk aspekt, og en nær tilknytning til en heterotopisk struktur som 

labyrinten fremstår således i utgangspunktet naturlig.  

Ettersom alle mine analyseobjekter kan kategoriseres under sjangeren overnaturlig skrekk, 

anser jeg Bevilles beskrivelse nedenfor som en nyttig sammenfatning av hva som konstituerer 

Det Andre i de filmene: 
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«Supernatural horror (…) is essentially horror dealing with that which is outside or beyond reality 

and the moments at which outsidedness encroaches upon the insidedness of our physical reality». 

(2014, s. 153) 

I alle filmene utgjør overnaturlige krefter en trussel idet de inntar det rollefigurene anser som 

sin «naturlige virkelighet». Når jeg referer til Det Andre, sikter jeg generelt til disse 

overnaturlige kreftene, eller elementer som på annet vis bryter med rollefigurenes 

grunnleggende virkelighetsoppfatning (eller tilskuerens – rollefigurene er selv ikke alltid i 

stand til å skjelne mellom det naturlige og det overnaturlige). 

Det Andre – og heterotopien, slik jeg anvender begrepet – er knyttet til konseptet som 

Sigmund Freud omtalte som «unheimlich», eller uncanny (som er begrepet jeg vil benytte). 

Dette konseptet dreier seg kort sagt om fenomener som er familiære, men på en og samme tid 

fremstår fremmede og skremmende (Freeland 2000, s. 235). I sammenhengene jeg vil 

anvende dette konseptet i mine analyser dreier det seg om elementer som ser ut til å høre til i 

filmenes naturlige virkelighet, men på et eller annet vis er knyttet til Det Andre. Beville 

beskriver hvordan det uncanny figurerer i The Shining: 

«We see this in the character doubling that occurs in Jack and Danny; in the time slip that is 

created inside the hotel; and in the use of the labyrinth as a motif in the film, which operates as a 

doubled space and as a site for the containment of Otherness». (2014, s. 156) 

Med tanke på labyrintmotivets tvetydighet og den frekvente bruken av avspeilinger i mine 

analyseobjekter, åpner dette for at Det Andre figurerer i den naturlige virkeligheten, og 

således kan oppfattes som uncanny. 

 

2.4 Heterotopi 

Ordet heterotopi betegner noe som ikke bare er annerledes, men noe som i tillegg står i 

motsetning til omgivelsene det befinner seg i i eller annen forstand. Kevin Hetherington gir en 

presis beskrivelse av fenomenet heterotopi (her gjengitt i Topinka 2010):  

«Hetherington defines ‘heterotopia as spaces of alternate ordering. Heterotopia organize a bit of 

the social world in a way different to that which surrounds them’. Hetherington argues that 

heterotopias make possible new ways of ordering and can thus be seen as ‘counter-hegemonic 

spaces that exist apart from ‘central’ spaces that are seen to represent the social order’» (s. 59).  
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Konseptet heterotopi knyttes gjerne til Michel Foucault, og nærmere bestemt boken The 

Order of Things (1967). Focaults forståelse av begrepet omfatter fenomener, institusjoner o.l. 

i samfunnet som kan oppfattes som enheter, men som denoterer noe annet enn konteksten de 

befinner seg i. De utgjør en del av den rådende orden, men innehar samtidig egne betydninger 

som skiller seg fra denne ordenen. Eksempler på dette er «steder ‘for avvik’», som gamlehjem 

og fengsler – disse er befolket av mennesker som i henhold til den rådende orden blir ansett 

som dysfunksjonelle, relativt til samfunnet ellers. Et annet heterotopisk aspekt ved slike steder 

er at de styres etter regler og koder som er særegne for dem, og således skiller dem fra 

samfunnet for øvrig. Museer er på sitt vis heterotopiske ettersom de søker å «samle all tid på 

ett sted», og representerer en temporal diskontinuitet. (De står dessuten ikke bare i motsetning 

til nåtidssamfunnet, men er flertydige i seg selv.)  

Kort sagt: Heterotopien står i motsetning til utopien. Mens utopien kjennetegnes av en 

fullstendig orden, består heterotopien av elementer som bryter med den rådende ordenen 

(Johnson 2012). 

Beslektet er begrepet heterokroni, som beskriver enheter som uttrykker temporal 

diskontinuitet. Jeg trekker frem dette begrepet fordi det spiller en stor rolle i min analyse av 

The Shining – i dens filmunivers sammenføyes flere temporale dimensjoner på en måte som 

slår med som klart heterokronisk. Heterokroni omfatter fenomener som blant annet festivaler 

som arrangeres én gang i året – altså noe som, i mangel på bedre ord, har en tidsbestemt 

eksistens og samtidig representerer et avvik. Et annet eksempel vil være høytider som 

forsøker å gjenskape en primitiv kultur for en viss periode (Johnson 2012, s. 9). Jul og andre 

høytider som innebærer utdaterte ritualer og skikker omfattes formodentlig av denne 

beskrivelsen.  

Det er flere årsaker til at jeg vier så mye plass til å liste opp eksempler på heterotopiske 

fenomener. For det første gir ikke Focault selv en fullstendig tilfredsstillende definisjon av 

hva heterotopi er. Etter å ha presentert det han anser som den mest konsise av Foucaults 

beskrivelser, skriver Topinka: «in fact, it is less a definition of heterotopias than a description 

of what they do» (2010, s. 57). Hetheringtons beskrivelse fremstår for meg som den mest 

nyttige, og er den jeg tar i utgangspunkt i i videre drøfting.  

For det andre har Focault vært opptatt av kategorisere ulike heterotopiske fenomener, og jeg 

synes det er viktig å demonstrere, ved hjelp av eksemplene ovenfor, hvor flertydig begrepet i 

seg selv er, og at det omfatter både spatiale og temporale forekomster.  



21 

 

Det heterotopiske er et sentralt aspekt ved labyrinten, og vil spille en betydelig rolle i 

analysedelen. Det er interessant at det ikke bare er den konkrete labyrintstrukturen som kan 

forstås som en heterotopi, både i seg selv og i relasjon til sine omgivelser, men at begrepet 

også kan anvendes i forbindelse med mer abstrakte forekomster av motivet. Det vi vil se er at 

heterotopiske trekk kommer til syne blant annet i metaforiske former av motivet, samt 

rollefigurenes subjektive (og ofte forvirrede) opplevelse av sine labyrintiske omgivelser.  

Disse oppstår for eksempel når labyrintens kaos og brudd med konvensjonell logikk influerer 

andre elementer i filmene, som når fortidens spøkelser gir seg til kjenne i nåtiden i The 

Shining – et klart eksempel på heterokroni.  

Heterotopi-begrepet forbinder dessuten labyrinten med andre, beslektede motiver, som 

speilet. Focault er opptatt av speilets heterotopiske natur, og påpeker hvordan et speilbilde 

står separat fra sine omgivelser samtidig som det er avhengig av dem, samt hvordan det på en 

og samme tid er en uekte og likevel tro gjengivelse av det det avspeiler (ibid, s. 60-61). 

Speilet spiller en viktig rolle i flere av mine analyseobjekter, og bør ikke overses – spesielt 

ikke i The Shining, hvor det nærmest er et like dominerende motiv som labyrinten. I det hele 

tatt kan speilet ofte sies å fungere i forlengelse av labyrintmotivet, og velger å vie det en del 

oppmerksomhet ettersom det figurerer i filmene i overraskende stor grad, til tider prominent.  

Jeg har nå etablert arketypene og de teoretiske innfallsvinklene jeg vil ta utgangspunkt i når 

jeg undersøker de tre filmene. Herfra vil jeg foreta dybdeanalyser av filmene separat, før jeg 

ser de nærmere opp mot hverandre og forsøker å identifisere tendenser eller betydelige 

ulikheter i oppsummeringskapittelet.  
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3 Analyse: «Closer than sisters» 

Penny Dreadful – «Closer than sisters» (Episode 5, sesong 1) 

Penny Dreadful utspiller seg i 1800-tallets London, og leker seg med velkjente, gotiske 

skrekkonvensjoner og -rollefigurer. Sir Malcolm Murrays datter Mina har blitt kidnappet, og 

vampyraktige vesener (og tilsynelatende Djevelen selv) står bak. Murray forsøker å finne 

henne med Minas barndomsvenninne Vanessas hjelp. 

3.1 Synopsis 

«Closer than sisters» er en flashback-episode, og den femte av til sammen åtte episoder i 

seriens første sesong. Det har blitt etablert at Vanessa bærer på noe dystert, noe djevelsk, som 

er tett knyttet til hennes seksualitet. Når hun gir etter for seksuelle drifter mister hun også 

kontrollen over seg selv. Den voksne Vanessas fortellerstemme ligger over episoden. Hun 

forfatter et brev til Mina, og i sin monolog henvender Vanessa seg derfor til henne.  

Episoden forteller om de to kvinnenes oppvekst sammen. De har vokst opp i naboliggende 

herskapshus, og på Murray-tomten står en klassisk hekkelabyrint. En natt begir Vanessa seg 

inn i labyrinten, hvor hun oppdager sin mor og Malcolm ha sex i dens sentrum. Vanessas 

fortellerstemme antyder at mørket vekkes i henne fra dette øyeblikket:  

«More than the shock – the sinfulness, the forbidden act – there was this: I enjoyed it. Something 

whispered; I listened. Perhaps it has always been there, this thing, this demon inside me.» 

Senere i episoden har Vanessa og Mina blitt voksne, og sistnevnte er forlovet med 

militærkapteinen Charles Branson. Vanessa forfører Charles natten før bryllupet – 

tilsynelatende drevet av mørke drifter – og Mina oppdager dem under akten. Bryllupet 

avlyses, og vennskapet mellom Vanessa og Mina, samt deres respektive familier, er ødelagt. 

Vanessa er knust av anger og blir syk som følge av det, og samtidig får de mørke kreftene 

stadig sterkere grep om henne. Hun blir sengeliggende og plaget av voldsomme anfall, og 

utviser bisarr oppførsel. Hun legges inn på mentalsykehus, og er stort sett katatonisk etter 

behandlingen. En kveld besøker Djevelen henne på soverommet, i Sir Malcolms skikkelse. 

Kort etter kommer Vanessas mor inn på rommet, og ser henne ligge naken på sengen, uten 

pupiller i øynene, mens hun tilsynelatende har sex med en usynlig skikkelse. Besettelsen er 

fullbyrdet.  
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3.2 En labyrintisk følelse  

Måten labyrintene skildres på har gjerne en sammenheng med labyrintgjengerens opplevelse 

av den. Vi vil se dette også i analysene av The Shining og Hellbound. Labyrintens utseende og 

hvordan visuelle fremstillinger av den komponeres kommuniserer labyrintgjengerens følelser 

av for eksempel klaustrofobi eller desorientering. 

«Den fortellermessige identifikasjon som slik skapes med en konsekvent sentralisert hovedperson, 

vil fungere som en diskursiv styring og prege vår oppfatning av filmens historie. I tillegg til hele 

tiden å være med i det aktuelle filmbildet eller å stå i direkte forhold til det, kan hovedpersonen 

oftere enn andre personer bli fotografert i nærbilder, slik at følelsen av nærvær styrkes ytterligere.» 

(Braaten 1984, s. 31).  

Slik forklarer Lars Thomas Braaten hvordan en kan få tilskueren til å identifisere seg med en 

films hovedperson. Han fokuserer på det å gjøre vedkommende til fortellingens sentrum ved å 

konsekvent benytte visuelle grep og komposisjoner som inkluderer denne eller viser noe som 

korresponderer med dennes opplevelser.  

En tilsvarende form for identifikasjon skapes i «Closer than sisters» ved hjelp av 

labyrintmotivet, også ved hjelp av en regelmessighet i den visuelle fremstillingen. Når 

personer vises i en labyrintisk gang, er det et gjennomgående trekk at disse filmes rett forfra 

eller bakfra – kamera er på høyde med dem. Dette har to effekter.  

For det første kommuniserer det opplevelsen av å befinne seg i en slik gang: Man kan 

utelukkende bevege seg enten forover eller bakover, og disse komposisjonene viser oss alltid 

hvor personene er på vei. I «Closer than sisters» vises personene aldri fra siden når de beveger 

seg i disse gangene. Derimot komponeres innstillingene ut fra et dybdeperspektiv hvor 

labyrintgjengeren og veien vedkommende har foran seg/tilbakelagt utgjør forgrunn og 

bakgrunn. 

For det andre understreker disse komposisjonene følelsen av klaustrofobi og uvitenhet. 

Gangveggene når så å si alltid opp til toppen av bildet – kun unntaksvis får vi et glimt av tak 

eller himmel. Labyrintgjengerne vises aldri i froskeperspektiv, som ville ha avslørt hva som 

befinner seg over gangveggene, og potensielt tonet ned følelsen av innestengthet.  

Det er kun et par tilfeller av fugleperspektiv. Det første forekommer idet den unge Vanessa 

entrer hekkelabyrinten for første gang (se figur 3). Dette er også første gang vi tilskuere ser 
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labyrinten, og det virker åpenbart at hensikten med innstillingen er å vise oss strukturen som 

skal spille en viktig rolle i fortellingen. Det andre tilfellet minner om det første, og finner sted 

når vi for første gang i løpet av tilbakeblikket møter den voksne Vanessa. Dette bildet (figur 

4) fungerer hovedsakelig som et etableringsbilde, men viser oss også labyrinten i dagslys for 

første gang. Men dette er altså de eneste tilfellene. Å se labyrinten ovenfra har en oppklarende 

funksjon, ettersom det gir oss oversikt over en struktur som labyrintgjengeren vanligvis vil 

oppfatte som kaotisk. Man kan anta at slike oversiktsbilder ville ha vært utelatt eller begrenset 

dersom vi tilskuere var ment å dele labyrintgjengernes følelse av uvisshet. Vanessa kjenner 

imidlertid denne labyrinten godt, og det er ingen fare for at hun går seg vill i den, i konkret 

forstand. Hekkelabyrinten er imidlertid stedet hvor de mørke kreftene får grep om henne, og 

dermed igangsetter hennes metaforiske labyrintvandring. Jeg antar derfor disse 

oversiktsbildene til dels er ment å etablere selve labyrintmotivet – labyrinten som en visuell 

metafor for Vanessas situasjon.    

 

Figur 3: Vanessa entrer labyrinten for første gang 
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Figur 4: Det andre eksempelet på labyrinten sett ovenfra 

3.3 Labyrintiske motiver  

På samme måte som i The Shining – som benytter dette grepet i langt større grad – fremstilles 

huset ved labyrinten som en slags avspeiling av denne. Også Hellbound inneholder 

fremstillinger av vandringer gjennom trange ganger, med flere bivia, som gjenkaller filmens 

konkrete labyrint. Alle de tre filmene jeg analyserer har det til felles at disse labyrintlignende 

strukturene befinner seg i nærheten av labyrintens inngang, som om de representerer en slags 

metaforisk forgård.  

I dette tilfellet er det først og fremst snakk om Murray-familiens hus. Den unge Vanessa, i en 

av episodens tidlige scener, besøker Murray-huset, og kameraet følger henne, hovedsakelig 

bakfra mens hun vandrer gjennom husets ganger. På et tidspunkt forsvinner Vanessa bak en 

vegg, mens kameraet glir gjennom en parallell gang til hun kommer tilbake inn i bildet i 

rommet ved siden av. Dette fremstår som et forsøk på gi et inntrykk av husets forvirrende 

arkitektur (i alle fall for en tilskuer på bakkenivå) – at huset deler labyrintens intrikate 

struktur. Vanessa går så videre inn huset, og kamerakjøringen, som har pågått uten klipp siden 

hun entret huset, ender med at Vanessa går gjennom en gang. Den er, i likhet med labyrintens 

ganger, trang med høye vegger (figur 5).  
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Figur 5: En av Murray-husets ganger som minner om labyrintgangene 

Vanessa har nå ankommet sitt mål: et relativt stort og åpent rom, med store vinduer langs den 

ene veggen. Det inneholder få møbler utover en lang arbeidsbenk, hvor Mina og hennes bror, 

Peter, stopper ut dyr. Rommet er for øvrig fylt av utstoppede dyr. 

Om huset skildres som en labyrint, er dyrerommet dets sentrum. Det er her Mina oppdager 

Vanessa og Charles sammen, på samme måte som den unge Vanessa oppdager sin mor og 

Malcolm i labyrinten. Sistnevnte scene utspiller seg faktisk på kvelden samme dag som 

scenen hvor Vanessa entrer dyrerommet for første gang. Begge disse scenene viser Vanessa 

på vei mot sin destinasjon, uten å forklare hennes motivasjon for å gå dit. Når hun treffer 

Murray-søsknene i dyrerommet er motivasjonen åpenbar: Hun er der for å besøke dem. Når 

hun derimot går inn i labyrinten, gis hun ingen tydelig motivasjon. Det er bekmørkt ute, hun 

er alene, og hun vet ikke (ifølge fortellerstemmen) hva hun kan vente seg der inne. Det eneste 

man kan slå fast er at hun av en eller annen grunn trekkes mot labyrinten, og, nærmere 

bestemt, dens sentrum.  

Det Vanessa til syvende og sist oppdager i labyrinten er sitt eget indre mørke. Det er som om 

Djevelen har lokket henne inn dit, og hekkelabyrinten er definitivt in malo – altså en 

ondsinnet labyrint. Den står i klar kontrast til Murray-huset-som-labyrint, som på sin side er 

in bono – i dens sentrum venter et lykkelig møte med Murray-søsknene i dagslys. Dette er et 

eksempel på hvordan «Closer than sisters» gjentatte ganger benytter seg av avspeilinger som 
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uttrykker det diametralt motsatte. Vanessas vandring i hekkelabyrinten foregår i nattemørke 

og fører til en sjokkerende oppdagelse, og er startskuddet for hennes nedadgående spiral.  

Når hun så ligger med Charles på dyrerommet, skjer det midt på natten, og det er Mina som 

får en uhyggelig oppdagelse. Vanessa har brakt malaisen – den ondsinnede labyrintens kraft – 

inn i huset, som tidligere var in bono. Selv om dyrerommet og hendelsene der gjenkaller 

hekkelabyrintens sentrum, er dette imidlertid ikke enden på Vanessas metaforiske 

labyrintvandring, men representerer kun et av hennes veivalg på veien dit. Hun er først ved 

vandringens ende når hun møter Djevelen ansikt til ansikt – en scene jeg går nærmere inn på 

nedenfor. 

Et annet eksempel på en slik avspeiling ser vi i forholdet mellom Mina og Vanessa. De er 

«som søstre», men representerer noe vidt forskjellig: Mina er blond og uskyldig, mens den 

mørkhårede Vanessa legemliggjør ondskapen som bryter opp idyllen. Denne kontrasten 

understrekes i en av episodens siste scener, hvor de to stilles overfor hverandre: Mina kledd i 

hvitt, Vanessa i helsvart (figur 6). 

 

Figur 6: Den tydelige kontrasten mellom Vanessa og Mina 

Andre forekomster som er verdt å merke seg er når Vanessa passerer porter eller portlignende 

passasjer på vei til eller fra Murray-huset. Disse portene kan man forstå på samme måte som 

Murray-husets labyrintlignende ganger, og de er således på tilsvarende vis en forlengelse av 

hekkelabyrinten. Vi ser den unge Vanessa passere dem når hun for første gang går mot 
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Murray-huset (sekvensen forsetter altså med den overnevnte vandringen gjennom husets 

ganger). Hun går mellom to store trær, før hun så passerer porten til Murray-familiens 

eiendom (figur 7-9).  

 

Figur 7: Den unge Vanessa på vei til Murray-eiendommen - portmotivet etableres 

 

 

Figur 8: To trær inkluderes i portmotivet 
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Figur 9: Portmotivet fortsetter idet Vanessa kommer inn på Murray-eiendommen 

Etter at Vanessa har havnet i unåde hos Murray-familien, vandrer hun igjen gjennom disse 

portene, i en langt mindre lystig versjon av den tidligere sekvensen. Hun passerer de to 

trærne, men stanser ved porten til eiendommen. Malcolm står der, og stenger porten 

demonstrativt foran henne. Opprørt går Vanessa tilbake og kollapser mellom de to trærne 

(figur 10-11).  

 

Figur 10: Den voksne Vanessa stenges ute fra Murray-eiendommen 
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Figur 11: Vanessa kollapser mellom de to trærne 

Denne scenen viser en tydelig innskrenkelse av Vanessas frihet – hun er stengt ute fra tomten 

hun tidligere kunne bevege seg fritt på, og emosjonelt avskåret. I lys av labyrintmetaforen kan 

man si at hennes valgmuligheter begrenses, og håpet om en utvei blir betydelig mindre. 

Denne scenen er dessuten en utløsende faktor for hennes sykdom, som til syvende og sist 

fører til at hun faller fullstendig under labyrintens makt.    

 

3.4 Ondskap, trussel og makt i labyrinten 

Det gis ingen indikasjon om hvem som har utformet labyrinten på Murray-tomten. Men det er 

en maktskikkelse knyttet til den. Det er i labyrinten Vanessas mørke vekkes, og det driver 

henne til slutt inn i Djevelens grep.  

Det er flere eksempler på besittelse og utøvelse av makt i «Closer than sisters». Vanessa er, i 

kraft av sine valg og handlinger, den utløsende faktor for konflikt, og er i så måte en 

maktaktør. Hun er imidlertid offer for makt gjentatte ganger: De klareste eksemplene finner 

man når hennes foreldre tvangsinnlegger henne på mentalsykehus, og hun blir utsatt for en 

rekke overgrep i form av påtvungne behandlingsmetoder. Dette forekommer altså etter 

kollapsen ved de portlignende trærne, hvor Vanessa har opplevd å få sin frihet innskrenket – 

her er blir den fullstendig fratatt henne. Men der foreldrene og sykehuspersonalet er i stand til 

å utøve fysisk og institusjonell makt, klarer de likevel ikke å kurere henne eller forstå hva som 
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feiler henne. De har, ikke minst, ikke noe begrep om den overnaturlige makten som Vanessa 

blir utsatt for. Djevelen er på sin side ikke bundet av tid eller rom (og kan anta hvilken form 

han ønsker), han har kunnskap om Vanessa som ville vært umulig for andre å ha, og besitter i 

tillegg overbevisningsevnen til å få henne til å gi seg hen til ham. 

Djevelen er sånn sett den avgjørende maktfiguren her, og den som kan sies å i noen grad ha 

makt over labyrinten. Men i hvilken grad er han en daedalisk skikkelse? Han er ikke 

arkitekten bak labyrinten, og viser seg ikke i den – han har ingen åpenbar tilknytning til den. 

«Closer than sisters» er det av mine analyseobjekter som i vagest grad knytter labyrinten til en 

overmakt, men Djevelens tilknytning til labyrintmotivet blir tydeligere om man ser det i 

metaforisk forstand. I og med at Vanessas mørke vekkes første gang hun entrer den virkelige 

labyrinten, kan man si at hun her påbegynner sin metaforiske labyrintvandring. Når Djevelen 

besøker henne på soverommet, er hun på sitt laveste punkt, i en uløselig situasjon – 

fullstendig fanget i labyrinten.  

Om den skal forstås metaforisk, er det av stor betydning at Murray-tomtens labyrint er 

multikursal. Denne modellen stiller labyrintgjengeren overfor gjentatte valg, og vektlegger 

vedkommendes evne til å manøvrere seg. Og, som tidligere nevnt, fremhever den individets 

ansvar for egen skjebne. Det viser seg at Vanessa har befunnet seg i en moralsk labyrint, og 

tatt gale veivalg. Som Djevelen forteller henne: «You always had a choice. You allowed all 

this to happen». Han fortsetter, som for å understreke at det er hennes som har brakt henne inn 

denne situasjonen: «You sought it out and fucked it». Vanessa er dermed selv å klandre for 

sin situasjon, og kan på et vis anses for selv å være skaperen av den metaforiske labyrinten 

hun nå ikke kan unnslippe. 

«(…) most labyrinth metaphors stressing inextricability involve a subjective or psychological 

component; some labyrinths – those of sin, for example – are woven by the mazewalker himself, 

either directly or because he has rendered himself prey to Satan or his own free will.» (Doob, s. 

56) 

Men dette gir likevel ikke Vanessa noen daedalisk status. Om hun er skaperen av sin egen 

labyrint, er hun det ubevisst – snarere enn å være en arkitekt er hun den som maler seg inne i 

et hjørne. Doobs formulering om at en slik syndens labyrint er skapt av labyrintgjengeren selv 

blir i Vanessas tilfelle noe misvisende. Hun har «gjort seg til et bytte for Satan», men det er 

Djevelen som lokker henne ut på vandringen, med hensikt om å få henne til et sted hvor han 

kan overvinne henne. Vanessa tar agnet, og idet hun entrer den faktiske labyrinten entrer hun 
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også den metaforiske. Som Vanessas fortellerstemme sier, idet vi ser den unge Vanessa 

overvære begivenhetene i hekkelabyrintens sentrum: «Something whispered, I listened». Kort 

sagt presenterer Djevelen henne for en prøvelse: Hvis Vanessa velger riktig, finner hun veien 

ut til frihet; velger hun feil, ender hun opp i dets sentrum, hvor den fatale trusselen venter. 

Denne ankomsten finner etter mitt syn sted i soveromsscenen. Det er ikke en minotaur som 

møter henne, men selve labyrintens herre, som har viklet henne inn i sin felle. 

Djevelen er daedalisk i den forstand som jeg beskrev i Daedalus-avsnittet: han er «den som er 

i stand til å manipulere labyrinten, og kontinuerlig har makt over en uvitende 

labyrintgjenger». Det ujevne maktforholdet mellom ham og Vanessa kommer frem i deres 

ulike perspektiv – i forskjellen mellom besittelsen av og mangel på kunnskap. Der Vanessa 

opplever kaos – hun vet ikke hva som venter henne bak hvert hjørne, hva konsekvensene av 

hennes handlinger vil være – ser Djevelen en struktur. Han vet hvordan han skal lokke henne, 

og til slutt føre henne dit han ønsker. 

Et mer konkret eksempel er også verdt å nevne, ettersom det understreker Vanessas posisjon 

som relativt maktesløs og uvitende: Når vi først ser henne entre labyrinten, kan vi gå ut fra at 

hun kjenner den godt og har vandret gjennom den før – i alle fall er hun tilsynelatende godt 

kjent med Murray-tomten. Men selv om hun kjenner strukturen, er hun ikke forberedt på hva 

hun vil finne i den, og den er, når alt kommer til alt, uforutsigbar.  

 

3.5 Heterotopi og flertydighet i «Closer than sisters» 

Dersom vi bruker heterotopi-begrepet i svært forenklet forstand, kan vi si at alle filmene 

foregår i heterotopiske sfærer. De dreier seg alle om en overnaturlig trussel som rokker ved en 

til sammenlikning naturlig virkelighet, og kan alle klassifiseres under sjangeren overnaturlig 

skrekk. «Supernatural horror presents an encounter with Otherness that is inexplicable, 

unknown, and not of this world» (Beville 2014, s. 153). De overvirkelige elementene er 

imidlertid eksterne trusler inntil de har infiltrert den «sanne» virkeligheten, og ikke en del av 

den rådende orden – som er en forutsetning for at de kan kalles heterotopiske innenfor 

universet filmene skildrer.  

I The Shining er det heterotopiske aspektet tydelig når Jack for eksempel vandrer inn i et rom 

hvor fortidens hendelser utspiller seg, og han på logisk sett umulig vis interagerer med 

skygger fra fortiden som om de var levende, samtidige mennesker. I dette tilfellet har Jack 
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entret en i utgangspunktet heterotopisk sfære. I «Closer than sisters» oppstår heterotopiske 

fenomener først når det overnaturlige invaderer den naturlige sfæren. I møtet mellom 

Djevelen og Vanessa på hennes soverom stilles Vanessa overfor et heterotopisk element, som 

åpenbarer seg som en forvrengning av virkeligheten.  

Vi ser Vanessa sovende i sin seng, før hun hører Djevelens stemme og åpner øynene. Da ser 

hun rett inn i speilet på sminkebordet ved siden av sengen, og i det speilbildet av Djevelen, 

som sitter midt i rommet, men ser tilbake på henne via speilet (figur 12). Som tidligere nevnt 

har et speilbilde, ifølge Focault, i seg selv heterotopiske implikasjoner, og jeg vil gå dypere 

inn på speilmotivet nedenfor, ettersom det figurerer så hyppig i «Closer than sisters». Men jeg 

vil inntil videre bemerke at denne forekomsten av motivet har en tilsvarende funksjon som det 

i langt mer omfattende grad har i The Shining: å avsløre elementer som tilhører en sfære 

alternativ til den naturlige – Det Andre.  

 

Figur 12: Djevelen, i Malcolms skikkelse, åpenbarer seg i speilet 
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Figur 13: Djevelen med sorte øyne 

Det som gjør synet av Djevelen så forstyrrende, er at han er umiddelbart gjenkjennelig. Han 

har antatt Malcolm Murrays skikkelse, men det er like fullt åpenbart at dette ikke er Malcolm. 

Denne skikkelsen er på en og samme tid det familiære og Det Andre – han er uncanny, og et 

urovekkende syn som følge av det. Han er en legemliggjøring av speilbildet, «both different 

and the same, both unreal and real» (Johnson 2012, s. 6). Han kan, i lys av denne 

flertydigheten, også forstås som et symptom på Vanessas stadig mer kaotiske virkelighet. 

Denne dobbeltheten minner dessuten om et konkret aspekt ved det å manøvrere en labyrint, 

nemlig det å stå overføre et veiskille og vite at det ene valget vil være riktig og det andre feil, 

selv om det ikke er noe som indikerer denne forskjellen for labyrintgjengeren. Denne 

sammensmeltingen av det virkelige og uvirkelige, det korrekte og ukorrekte, og usikkerheten 

det medfører, er fremtredende i også i de andre analyseobjektene – især The Shining.  

I analysen av The Shining, som i større grad tar i bruke slike virkemidler, vil jeg gå nærmere 

inn på hvilke grep som benyttes for å uttrykke rollefigurenes subjektive opplevelse av sin 

situasjon. Inntil videre vil jeg påpeke at scenen hvor Djevelen åpenbarer seg for Vanessa har 

en beslektet effekt. Det overnaturliges eksistens og innflytelse antydes gjennom hele «Closer 

than sisters», men denne scenen er den første eksplisitte fremstillingen av det overnaturlige. 

Det virker ikke tilfeldig at dette forekommer når Vanessa er på sitt laveste punkt. Det gir 

selvsagt mening at Djevelen forsøker å ta kontroll over henne når hun er på sitt mest 

forsvarsløse. Men Vanessa opplever i denne scenen ting som helt klart skyldes overnaturlige 
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krefter: Djevelen som har tatt Malcolms form, og gjør øyene helt svarte for et øyeblikk (figur 

13). Det stilles ikke spørsmålstegn ved det overnaturliges eksistens i dette filmuniverset, så 

det Vanessa ser er sannsynligvis å regne som en objektiv virkelighet. Men det sier også noe 

om hennes subjektive tilstand. Hun er i en situasjon hun ikke lenger forstår eller kan håndtere, 

og forekomsten av «umulige» hendelser signaliserer at heller ikke virkeligheten hun kjenner 

er til å stole på. 

Både «Closer than sisters» og Hellbound er delvis satt til mentalsykehus, en type institusjon 

som Michel Focault nevner som et spesifikt eksempel på heterotopi (Johnson 2012, s. 7). Jeg 

vil imidlertid ikke overvurdere betydningen av dette, ettersom Focaults heterotopibegrep 

favner så bredt, og omfatter så mange av de sfærene som finnes i samfunnet. (Blant hans 

eksempler finnes også hvilehjem, «because even rest deviates from the norm of working» 

[Topinka 2010, s. 57]). Det vil ikke være spesielt nyttig å fokusere enhver sfære som på et 

eller annet vis utfordrer den dominerende orden, om de ikke gjør det i betydelig grad.  

Mentalsykehusene vi presenteres for i disse to filmene er imidlertid interessante, fordi de står 

i så klar kontrast til samfunnene de befinner seg i. De er for det første «steder for avvik», og 

styres dessuten av ritualer og regler som er særegne for dem. Men der mentalsykehus er ment 

å være steder for pleie og forvaring, opplever pasientene i disse filmene tortur og fangenskap. 

Der overgrepene på mentalsykehuset i Hellbound synes motivert av ondskap og likegyldighet 

overfor pasientenes autonomi, fremstår de i «Closer than sisters» som resultat av uvitenhet og 

utdaterte behandlingsmetoder – handlingen utspiller seg tross alt på 1800-tallet. Vanessas 

tilstand feildiagnostiseres som epilepsi, og hun blir utsatt for isbad og, til sist, trepanasjon.  

De gale veivalgene i hennes metaforiske labyrintvandring har brakt henne til et punkt hvor 

hun har mistet all kontroll og etterlatt henne i en kaotisk tilstand. Hun legges inn på 

mentalsykehuset fordi hun er et avvik, men sykehuset representerer også et avvik fra hennes 

virkelighet, hvor hun ikke bare mister sin frihet, men aktivt utsettes for handlinger hun ikke 

kan motsette seg. Mentalsykehuset-som-avvik understrekes av interiøret: De kliniske, sterile 

omgivelsene, med hvite fliser på gulv og vegger, og opplyst av kaldt sollys gjennom små 

vinduer står i sterk kontrast til herskapshuset hun er oppvokst i, hvor omgivelsene består av 

mørkt tre og det varme skinnet fra stearinlys.  

På sykehuset ser vi noe som være nok en visuell henvisning til labyrintmetaforen: Mønsteret 

på gulvet i et av rommene minner om labyrintens ganger (figur 14): 
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Figur 14: Et labyrintaktig mønster på mentalsykehusets gulv 

Tilstedeværelsen av mentalsykehus i «Closer than sisters» og Hellbound bidrar også til å 

forsterke forvirringen og underligheten protagonistene opplever. I likhet med Vanessa er 

Kirsty, hovedpersonen i Hellbound, innlagt fordi omverdenen ikke forstår de overnaturlige 

kreftene de blir utsatt for. Kirstys historie er ikke metaforisk labyrintisk i samme grad som 

Vanessas, men i begge tilfeller knyttes tilstedeværelsen av labyrintmotivet til opplevelsen av 

fangenskap og forvirring, også når protagonistene ikke befinner seg i selve labyrinten.  

 

3.6 Speilet 

Speil figurerer hyppig i «Closer than sisters», og det er nærliggende å anta at motivasjonen 

bak dette motivets tilstedeværelse i alle fall delvis kommer av et ønske om å referere til The 

Shining. Serien er full av referanser til gotiske litteraturklassikere, og blant annet Frankenstein 

og hans monster opptrer som rollefigurer i løpet av seriens første sesong. Med tanke på hvor 

kjent The Shining og dens bruk av labyrintmotivet er, har serieskaperne formodentlig vært 

bevisste på parallellene til den filmen, om ikke inkludering av labyrintmotivet i «Closer than 

sisters» var inspirert av The Shining i utgangspunktet.  

Uavhengig av intertekstuelle referanser har speilmotivet en tydelig funksjon i «Closer than 

sisters». I den kommende analysen av The Shining vil vi se at speilet der har lignende 

funksjon: å avsløre mørke sannheter og den overnaturlige sfæren som eksisterer bak 
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overflaten – en slags parallell dimensjon til den i utgangspunktet realistiske virkeligheten. Når 

den unge Vanessa stjeler en kam, vel vitende om at hun gjør noe galt, ser hun seg i speilet, 

som for å se en versjon av seg selv som handler ut fra ondskapen som forsøker å besette 

henne. Et enda tydeligere eksempel, som jeg allerede har diskutert i heterotopi-avsnittet, får vi 

når Vanessa, sengeliggende som følge av sorg og skyldfølelse og/eller av ondskapen som 

stadig får et fastere grep om henne, ser opp mot speilet på sminkebordet ved siden av sengen. 

Der ser hun speilbildet av Djevelen, i Malcolm Murrays skikkelse, som stirrer tilbake på 

henne via speilet.  

Speilet er altså tett knyttet til Det Andre, de overnaturlige kreftene som truer. Det har som 

funksjon å avdekke det som ikke er umiddelbart synlig, eller det som egentlig ikke ønsker å 

se. Som vi også vil se i de andre analysene, har speilet vanligvis noe urovekkende å vise oss. 

 

3.7 Oppsummering 

I «Closer than sisters» gjør labyrintmotivet i hovedsak gjeldende som metafor for Vanessas 

situasjon. Hun entrer labyrinten idet hun først får fornemmelsen for de mørke kreftene, og 

fanges i den som følge av sine gale livsvalg. 

Den fysiske labyrinten er kjent for rollefigurene, og utgjør derfor ingen utfordring i seg selv. 

Derimot benyttes labyrintens tilstedeværelse for å etablere den metaforiske koblingen til 

Vanessas labyrintiske situasjon. Dette gjøres ved blant annet ved hjelp av oversiktsbilder som 

viser labyrinten som et tydelig visuelt motiv. Den visuelle fremstillingen av labyrinten 

innenfra skaper en oppfatning av den som trang, klaustrofobisk og lukket, noe som bidrar til å 

knytte den til Vanessas følelser av rådvillhet og fangenskap. Murray-tomten fremstilles som 

en avspeiling av hekkelabyrinten, med porter, ganger og et sentralt rom. Dette bidrar til 

understreke det labyrintiske ved Vanessas tilstand – at hennes situasjon er labyrintisk i 

metaforisk forstand, og at hennes labyrintiske tilstand altså ikke er begrenset til 

hekkelabyrinten. Andre omgivelser, som mentalsykehuset, bygger opp under metaforen ved å 

sette Vanessa i situasjoner hvor hun blir utsatt for hinder, fangenskap og klaustrofobi, likt det 

hun ville opplevd i som labyrintgjenger i en konkret labyrint (som hun altså ikke kjenner fra 

før).  

Hekkelabyrinten er multikursal, i likhet med labyrintene i de andre filmene. Ettersom det aldri 

er noen fare for at Vanessa går seg vill i denne labyrinten, har denne utformingen først og 
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fremst metaforisk betydning. Labyrintens utforming, som inkluderer flere bivia og tilhørende 

veivalg, kan leses som et bilde på livsvalgene Vanessa stilles overfor i løpet av sin 

metaforiske labyrintvandring. De tidligere nevnte oversiktsbildene viser ikke bare labyrinten i 

seg selv, men også dens utforming, og fremhever dermed også dette aspektet ved 

labyrintmetaforen. 

Det er ingen Daedalus-skikkelse knyttet til hekkelabyrinten. Derimot kan Djevelen anses som 

skaperen av Vanessas metaforiske labyrint. Han har evnen til å påvirke henne, og kontrollerer 

således denne labyrinten. Verken den fysiske eller metaforiske labyrinten inneholder 

imidlertid noen klar minotaur-skikkelse.  

Vi finner derimot forekomster av speilmotivet, hvis funksjon ser ut til å være å avsløre og 

betegne de mørke kreftene som skjuler seg under overflaten. Speilene i «Closer than sisters» 

forvrenger ikke virkeligheten – det vil si, de gjengir det som stilles foran dem og ikke noe 

annet. Deres tilstedeværelse fremstår heller som et signal om at mørke krefter er aktive.  

Det klareste heterotopiske elementet er Djevelen i Malcolms skikkelse. Dette er dessuten et 

klart eksempel på noe uncanny – familiært og fremmed på en og samme tid. I tillegg er dette 

et eksempel på dobbeltgjengermotivet, som på ulike vis dukker opp i alle analyseobjektene. 

Mentalsykehuset, en sfære som i seg selv er heterotopisk, opptrer også i Hellbound. 
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4 Analyse: The Shining 

The Shining, som er regissert av Stanley Kubrick og utkom i 1980, inneholder det som trolig 

er filmhistoriens mest kjente eksempel på bruk av labyrintmotivet. Av mine analyseobjekter 

er det i The Shining at motivet på mest åpenbart vis anvendes som et symbol på rollefigurenes 

opplevelse av å befinne seg i en desorienterende, uløselig situasjon. Dette understrekes av den 

tydelige avspeilingen mellom hotellbygget de bor i og hekkelabyrinten utenfor. Denne 

labyrinten får imidlertid også konkret betydning, da særlig i en av de avsluttende sekvensene, 

hvor Jack Nicholsons rollefigur fryser i hjel etter å ha gått seg vill i labyrinten.  

Jeg vil først foreta analyser av tre enkeltsekvenser som jeg mener er av særlig betydning for 

hvordan labyrintmotivet anvendes i The Shining, for deretter å vurdere filmen som helhet. 

4.1 Synopsis 

Forfatteren Jack Torrance får jobb som vaktmester ved Overlook Hotel, et avsidesliggende 

fjellhotell. Hans ansvar er å vedlikeholdet hotellet mens det holder stengt i vintermånedene. 

Jack tar med seg kona Wendy og sønnen Danny for å bo der sammen med ham over vinteren, 

og ser frem til å bruke tiden til å skrive en bok. Ved ansettelsen advarer hotellsjefen, Ullman, 

Jack mot muligheten for å få hyttefeber som følge å være isolert på hotellet så lenge, og 

forteller ham om en tidligere vaktmester som drepte sin kone og to døtre under oppholdet. 

Jack tilbringer mesteparten av oppholdet i et stort, åpent rom i hotellets fellesareal, den 

såkalte Colorado-salongen («The Colorado Lounge»), hvor han har plassert en skrivemaskin 

og forsøker å komme i gang med forfattervirksomheten. 

Danny er følsom for det overnaturlige, og har før avreise sett urovekkende syner fra hotellet. 

Hotellkokken Hallorann har den samme evnen, som han kaller «shining», og ved familiens 

ankomst merker han umiddelbart at Danny også er i besittelse av den. Han advarer Danny mot 

å gå inn i rom 237. Utenfor hotellet står en diger hekkelabyrint, som Wendy og Danny 

utforsker tidlig i oppholdet. Danny har dessuten noe som kan synes å være en fantasivenn, 

som han kaller Tony og fører samtaler med (det er imidlertid Danny som fører begge sider av 

dialogen). Etter kort tid begynner Danny å se gjenferd på hotellet, deriblant identisk kledde 

tvillingssøstre – han har også visjoner hvor disse ligger døde i en hotellgangen, hvor veggene 

er dekket av blod og en øks ligger på gulvet foran dem. Også Jack begynner å se gjenferd, 

men har samtaler med dem og registrerer tilsynelatende ikke at de er døde. Blant disse 
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gjenferdene er en mann ved navn Grady, som viser seg å viser seg å være den tidligere 

vaktmesteren som drepte sin familie. Underveis får Hallorann, som er på ferie i Florida, en 

fornemmelse av at noe grusomt er på ferde på hotellet, og bestemmer seg for å reise dit. 

I løpet av oppholdet blir Jack stadig mer aggressiv og utålmodig overfor familien sin, spesielt 

Wendy, og utviser i det hele tatt underlig oppførsel. Blant annet saboterer han radioen som 

brukes til å kommunisere med de lokale myndighetene, samt snøbilen i hotellets garasje, og 

gjør dermed at de er fullstendig avkuttet fra omverdenen, ettersom hotellet er innesnødd. Kort 

tid etter møtet med Grady går Wendy inn i Colorado-salongen, og ser at alt Jack har skrevet er 

frasen «All work and no play makes Jack a dull boy», gjentatt utallige ganger. Idet hun gjør 

denne oppdagelsen, kommer Jack inn i rommet, konfronterer henne og forsøker å angripe 

henne. Wendy overmanner ham, men Jack forsetter å jage henne og Danny for å drepe dem, 

bevæpnet med en øks. Hallorann ankommer hotellet, men blir umiddelbart drept av Jack. Jack 

forfølger så Danny inn i hekkelabyrinten, men Danny villeder ham og finner veien ut av 

labyrinten igjen, rømmer hotellet sammen med Wendy i Halloranns snøbil. Jack fryser til 

døde inne i labyrinten. Filmen avslutningsbilde viser et fotografi på veggen i en av hotellets 

ganger. Det viser Jack en gruppe andre mennesker på en fest på hotellet, og er datert 1921. 

 

4.2 Analyser av enkeltscener 

4.2.1 Labyrinten sett innen- og ovenfra 

Den første sekvensen jeg vil trekke frem fremhever implikasjonene av å befinne seg 

henholdsvis inne i og over labyrinten. De ulike perspektivene tilfører en ulik mengde 

informasjon om labyrinten, og bidrar således til en skjevfordeling av makt. 

Denne sekvensen finner sted på et tidspunkt tidlig i oppholdet – Torrance-familien har 

tilsynelatende kun vært på hotellet i noen få dager, og holder stadig på å utforske hva tomten 

har å by på. I en av de umiddelbart foregående scenene ser vi Danny sykle gjennom hotellets 

ganger for første gang, slik vi vil se ham flere ganger i løpet av filmen. Sekvensen jeg vil 

fokusere på dreier seg i hovedsak om at Wendy og Danny gjør seg kjent med hekkelabyrinten. 

Wendy har i en foregående scene spurt Jack om han vil gå en tur på tomten, men han avslår 

og sier at han må komme i gang med skrivingen. Kort tid etter ser vi imidlertid at han bare 

prokrastinerer. I bildets forgrunn står en skrivemaskin med et blankt ark i, og når kamera 
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trekker bakover avsløres Jack som kaster en tennisball gjentatte ganger i veggen. Herfra 

klippes det til Wendy og Danny som løper ut til hekkelabyrinten og entrer den.  

Fra Wendy og Danny går inn i labyrinten ser vi den fra deres perspektiv. De vandrer rundt i 

den og støter nå og da på blindveier – alt utsyn hindres av de høye hekkene, og vi tilskuere er 

fra dette perspektivet ikke noe klokere på labyrintens struktur enn Wendy og Danny. Deretter 

klippes det til Jack i hotellets lobby, som tydeligvis har gitt opp på å prøve å skrive for en 

stund, vandrer heller rundt og kaster tennisballen på hotellets vegger. Han tar plass ved en 

miniatyrmodell av den hekkelabyrinten. Han ser ned på den, og det klippes til 

hekkelabyrinten i fugleperspektiv (figur 22). En gradvis innzooming viser Wendy og Danny i 

labyrintens sentrum. Her blir labyrintens kronglete, men symmetriske arkitektur tydelig for 

oss. Denne kryssklippingen mellom Jack og familien hans i labyrinten antyder i tillegg at han 

betrakter de ovenfra – at hans posisjon ved labyrintmodellen er et slags utsiktspunkt til 

hekkelabyrinten utenfor. Med fullstendig overblikk over labyrinten (i motsetning til Wendy 

og Dannys totale mangel på overblikk) indikeres et maktforhold hvor Jack har overtaket. 

Hans posisjon over labyrintet antyder nesten noe overnaturlig ved ham: «(…) they seem 

subject to Jack’s godlike og demonic agency» (Freeland 2000, s. 222). Denne scenen finner 

sted før Jacks møter med de overnaturlige elementene på hotellet, men han impliseres her som 

en del av overmakten som råder der.  

Først og fremst viser denne sekvensen, ved å sammenstille de to perspektivene, hvor håpløs 

og uløselig labyrinten kan fremstå for labyrintgjengerne som befinner seg i den. Til 

sammenlikning er fugleperspektivet en privilegert posisjon, som gir fullstendig oversikt. Men 

dette bidrar også til å etablere rollefigurenes respektive roller i fortellingen, og fungerer på 

sett og vis som et frampek til deres videre skjebne. I løpet av filmen mister Jack gradvis 

forstanden og bestemmer seg til slutt for å ta livet av familien sin. Wendy og Danny må 

dermed forsøke å unnslippe ham og hotellet. Det gir gjenklang i den gjeldende sekvensen. 

Maktforholdet som antydes her utspiller seg i praksis når Jack blir en utøver av makt, og 

Wendy og Danny blir ofre for dette.  

I tillegg etableres Wendy og Danny som arketypiske labyrintgjengere. Jeg vil komme tilbake 

til hvordan hotellet i betydelig grad fremstilles som en avspeiling av hekkelabyrinten, og 

hvordan hekkelabyrinten anvendes for å etablere hotellet som en struktur som rollefigurene 

opplever som labyrintisk. Men i denne sekvensen plasseres de altså i hekkelabyrinten, hvor de 

forsøker å finne frem til tross for utfordringene den multikursale modellen utsetter dem for. 
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På samme måte som den arketypiske labyrintgjengeren må unnslippe en labyrint in malo for å 

overleve, de senere er nødt til å unnslippe det labyrintiske hotellet for å unngå å bli drept av 

Jack. Med tanke på denne sekvensens etableringsfunksjon, er det interessant at Wendy og 

Danny befinner seg i labyrintens sentrum idet Jack kikker ned på dem. Etter å ha nådd en 

labyrints sentrum, vil det naturlige neste steg være å finne veien ut av den igjen. At de 

befinner seg helt i midten av labyrinten kan betegne at de er «fanget» – det er tross alt fra 

dette punktet i historien at hotellets krefter for alvor begynner å gi tegn til seg. (I scenen som 

kommer umiddelbart etter denne sekvensen forsøker å Danny å åpne døren til rom 237, men 

ombestemmer seg idet han får en visjon av Gradys tvillingdøtre.) Herfra må de altså 

unnslippe hotellabyrinten og truslene deri. 

Jack befinner seg på sin side inne på hotellet, som altså kan regnes som filmens egentlige 

labyrint – selv om hekkelabyrinten har en aktiv narrativ funksjon, særlig i sluttsekvensen, 

fremstår dens rolle først og fremst som symbolsk. Det gjelder særlig i denne sekvensen, hvor 

den altså har som primærfunksjon å etablere rammene for fortellingen. Plassert der han er i 

hotellabyrinten, ser vi for første gang hint om Jacks rolle som minotaur i denne fortellingen. 

Han betrakter labyrinten fra en Daedalus’ perspektiv, men han er ingen labyrintens herre. I 

likhet med Wendy og Danny er også han et offer for hotellets overnaturlige krefter. I den 

sammenheng kan man kanskje til og med si at han er det største offeret, ettersom han drives 

til vanvidd og mister sin autonomi, og ender opp som lakei for de ondsinnede overnaturlige 

kreftene – på samme måte som minotauren i den kretiske myten ble plassert i labyrinten for å 

drepe mennesker på vegne av Minos. Sekvensen jeg drøfter her finner sted før hotellet får 

overtaket på ham. Men det at han her gis Daedalus-perspektivet stiller ham i en motsetning til 

Wendy og Danny, og antyder den kommende alliansen med hotellets krefter. Rent ikonisk 

plasseres han uansett i en maktposisjon, som gjenkaller en lignende fremstilling i Hellbound, 

hvor labyrintens hersker (Leviathan, «Lord of the labyrinth») svever over den vidstrakte 

labyrintstrukturen – i åpenbar herskerposisjon og med optimalt overblikk. 

Maktforholdet snus imidlertid på hodet i sluttsekvensen, hvor Jack går seg vill i labyrinten. 

Til tross for at Jack har hatt det priviligerte ovenfra-og-ned-perspektivet, har han ikke kontroll 

over labyrinten. Her minner han nok en gang om den tragiske minotaur-figuren, som er dømt 

til å aldri finne veien ut. Danny bruker på sin side kløkt og følger sine egne fotspor for å 

komme til utgangen, men han har vært i labyrinten før, og denne praktiske erfaringen viser 
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seg å uansett være mer nyttig enn Jacks antydede kunnskap, som altså ikke redder han fra 

frysningsdøden. 

Utover dette er det et par ting som er verdt å merke seg vedrørende Wendy og Dannys 

labyrintvandring. For det første er det tydelig at deres mål var å finne frem til labyrintens 

sentrum. Idet det zoomes inn på dem, stående i sentrum, hører vi Wendys stemme: «We made 

it!». Dette bekrefter forestillingen om labyrinten som teleologisk, hvor dens sentrum er det 

naturlige målet. I henhold til tolkningen av hekkelabyrinten som en avspeiling av hotellet, er 

det verdt å merke seg hvordan filmen her vektlegger betydningen av labyrintens sentrum. Jeg 

vil senere i dette kapittelet argumentere for at hotellabyrinten også inneholder et tydelig 

sentrum, i form av Colorado-salongen. 

Som jeg har nevnt flere ganger anser jeg denne sekvensens primærfunksjon for å være å 

etablere rammene for fortellingen og etablere det arketypiske ved Torrance-familiens roller, i 

tillegg til å presentere hekkelabyrinten, som tross alt spiller en betydelig rolle i filmens 

klimaks. Selv om Wendy og Danny begir seg helt inn i labyrintens sentrum, er det derfor ennå 

ikke tidspunktet for at de må løse og unnslippe labyrinten. Jeg vil likevel ikke ignorere at de 

kommer seg helskinnet ut av hekkelabyrinten for denne gang. Sekvensen avsluttes før vi ser 

de forsøke å finne utgangen. Det er at de finner veien ut er altså implisitt, og at vi ikke får se 

dette ser jeg som et klart signal om det ennå ikke er av viktighet. Sekvensen avsluttes i stedet 

med et klipp fra Wendy og Danny i sentrum, til en tekstplakat med teksten «TUESDAY» – en 

forvirrende beskjed ettersom tidsangivingen på filmens tekstplakater virker fullstendig 

vilkårlig. Jeg vil vende tilbake til hvordan disse tilsynelatende meningsløse tekstplakatene 

bygger opp under en følelse av desorientering, en følelse nært knyttet til labyrinten. Men 

sekvensens etableringsfunksjon tatt i betraktning, er det nærliggende å tro at tekstplakaten er 

ment å igjen vekke denne følelsen av desorientering i tilskueren, og således gjenopprette 

balansen etter Wendy og Dannys relativt smertefrie labyrintvandring.    

 

4.2.2 En desorienterende hotellabyrint 

Hendelsene som finner sted i klippene jeg her vil fremheve finner sted samtidig som Jacks 

jakt på Danny i hekkelabyrinten. Sistnevnte sekvens vil jeg se nærmere på i neste avsnitt. De 

to klippene jeg vil fokusere på i dette avsnittet viser imidlertid Wendys situasjon, og jeg føler 

det er hensiktsmessig å foreta en isolert analyse av disse. De illustrerer godt hvordan The 
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Shining fremstiller hotellet som en uløselig labyrint, og hvordan den skaper desorientering i 

tilskuere og rollefigurer.  

I det første klippet vandrer Wendy gjennom hotellets ganger, og forsøker å finne Danny. I 

foregående scener har vi allerede sett henne vandre rundt på hotellet, hvor hun har støtt på 

grusomme og uforklarlige syn. Nå går hun langs en hvitmalt gang som hører til kjøkkenet, og 

tar så til høyre når gangen ender i en sving. (Den kan regnes som en U-sving, så rent praktisk 

tar hun to høyresvinger i en bevegelse.) Rett foran seg har hun en dør som minner veldig om 

hotellets heiser. Heisene står alltid parvis, og har røde dører omgitt av sorte panel. Døren hun 

nå står overfor er på sin side sort, med brede røde panel på hver side – altså en slags inversjon 

av heisdørenes utforming.  

Til venstre for henne er en gang som går til lobbyen, hvor hun ser Hallorann ligge død, et syn 

som tydelig sjokkerer henne. Men hun skriker og snur seg rundt: Bak henne, altså i den enden 

av hun nettopp kom fra, står en mann kledd i smoking, som sier «Great party, isn’ it?» og 

hever et glass. Han har et digert sår som strekker seg fra toppen av hodet og nedover ansiktet 

hans, som om hodet har blitt kløyvd. Skrikende løper Wendy vekk fra ham, og mot den sorte 

døren (figur 15).  

I neste klipp ser vi henne gå nedover en gang med en arkektonisk utforming som minner 

veldig om den forrige – denne er derimot malt blodrød – som også ender i en høyresving. 

(Denne gangen er det ikke en U-sving, men kun en vanlig, enkel sving. I og med at de to 

klippene åpner med nesten identiske kamerakjøringer er det imidlertid ikke lett å legge merke 

til denne forskjellen.) Visuelt er dette klippet også nærmest å regne som en kopi av det 

forrige. I begge klipp ser vi Wendy forfra. Hun kommer gående hurtig mot kamera, som 

kjører bakover – men så langsomt at Wendy tar det igjen og plasserer seg i et halvtotalt 

utsnitt. Deretter panorerer det til siden og følger henne idet hun runder svingen til høyre. 

Denne gangen er det et par heisdører i enden av gangen, som altså ligner svært mye på døren 

fra forrige klipp (figur 16). Wendy blir stående, nok en gang i sjokk og fortvilelse, når det 

begynner å fosse blod ut av den ene heisdøren.  
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Figur 15: Wendy løper mot den sorte døren 

 

Figur 16: Wendy ser mot heisene det snart vil fosse blod ut av 

Vi vet ikke hvor hun har gått mellom de to klippene, men formodentlig har hun beveget seg 

en etasje opp eller ned, og befinner direkte ovenfor eller nedenfor gangen hun var i i det første 

klippet, basert på likhetene i arkitekturen. Alle likhetene mellom disse to klippene, i både 

scenografi og filmatisk fremstilling, gir følelsen av at hun har gått i sirkel. Det er åpenbart at 

det ikke er den samme gangen i begge klippene, men det fremstår likevel som om Wendy er 
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tilbake der hun begynte. Likheten, blandet med vissheten om at dette ikke er den samme 

gangen, gjør den dessuten uncanny. Selv om hotellets arkitektur i praksis ikke skulle være 

ugjennomtrengelig, gir sammenstillingen av disse to klippene likevel inntrykk at dens 

uløselighet. At dette forekommer på et tidspunkt i filmen hvor det er avgjørende for Wendy å 

unnslippe labyrinten, bidrar det til å understreke at hotellet er en labyrint in malo, hvis 

funksjon er å holde labyrintgjengeren fanget. I og med at hotellabyrinten, i likhet med 

hekkelabyrinten utenfor, er multikursal, har Wendy imidlertid muligheten til å finne veien ut 

dersom hun gjør de riktige veivalgene. Synet av Halloranns kropp signaliserer at hun faktisk 

befinner seg ganske nærme utgangen, ettersom Hallorann ble drept i lobbyen, og nesten 

umiddelbart etter at han entret hotellet. Men det smokingkledde gjenferdet skremmer henne til 

å løpe i feil retning – dypere inn i labyrinten, noe som understrekes av den spiralformede 

ruten hun tilbakelegger i løpet av de to klippene. 

 

Figur 17: Wendy i den hvitmalte gangen 
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Figur 18: Wendy i den blodrøde gangen 

 

Jeg vil her ta opp tråden fra analysen av «Closer than sisters», hvor jeg nevnte hvordan 

rollefigurenes subjektive av virkeligheten kan komme til uttrykk. I The Shining må 

rollefigurene håndtere særdeles dramatiske og grusomme omstendigheter, og jeg vil rette 

fokuset mot noen virkemidler som anvendes for å formidles Wendys opplevelse av 

situasjonen, og i sin tur, følelsen av labyrintisitet.  

Jeg vil hevde at vi her finner minst ett tydelig eksempel på bruk av psykofysiske ekvivalenter. 

Til tross for likhetene mellom gangene i de to klippene, er det en slående kontrast mellom 

dem, i at den første er hvitmalt, mens den andre er blodrød (figur 17-18). I tillegg er den røde 

gangen dunkelt belyst av små lamper på veggene, mens den hvite er relativt godt opplyst. Den 

røde gangen fremstår altså mer urovekkende og dramatisk – rett og slett skumlere – enn den 

hvite, og dette kan leses som et uttrykk for den økende fortvilelsen skrekken som sitter i 

Wendy etter opplevelsene i den hvite gangen. (Hun har allerede hatt andre, traumatiserende 

opplevelser kort tid i forveien, men jeg vil påstå at likheten mellom de to klippene legger opp 

til at man leser de som en slags enhet.) Den røde gangens fremtoning bidrar selvsagt også til å 

forberede tilskueren på det som kanskje er Wendys hittil mest skrekkelige opplevelse, nemlig 

det uforklarlige synet av blodet som fosser ut av heisen.  
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På tilsvarende måte er likheten mellom de to gangene med på å formidle Wendys følelse av 

fangenskap og hotellet som uløselig, ved å antyde at hun går i sirkel. I forbindelse med dette 

vil jeg trekke frem bruken av nærbilder, nærmere bestemt av rollefigurenes ansikter. Dette 

grepet anvendes svært hyppig i The Shining, og nevnes av Braaten som et eksempel på 

virkemidler til å skape identifikasjon med en rollefigur. Nærbildene preger «filmseerens 

oppfatning av subjekt-objekt-relasjoner i det filmatiske rom», og «vil fungere som en 

diskursiv styring og prege vår oppfatning av filmens historie» (1984, s. 31). Wendy går 

konsekvent rundt med et fortvilet, redselsfullt uttrykk på ansiktet i de to klippene. Men når 

hun ser Halloranns lik og blodet fra heisen klippes det til et halvnært bilde av ansiktet hennes, 

som tydelig uttrykker sjokk og frykt (figur 19). Nærbildene lar oss effektivt identifisere oss 

med Wendys reaksjon på disse konkrete elementene, og jeg vil hevde at dette grepet bidrar til 

å også gi tilskueren holdepunkter for å sympatisere med hennes generelle følelse av fortvilelse 

og desorientering i hotellets ganger.  

 

Figur 19: Wendys uttrykk idet hun ser blodet fra heisen 

 

4.2.3 Jack går seg vill i labyrinten 

Denne sekvensen foregår parallelt med de to klippene jeg har analysert ovenfor. Wendy-

klippene kommer som innskudd inn i denne sekvensen, som dermed består av tre separate 

deler. I løpet av sekvensen jager Jack Danny inne i labyrinten til han mister sporet av ham i 

dens sentrum. 
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Mens Wendy vandrer rundt i hotellets ganger, gjemmer Danny seg utenfor. Jack oppdager 

ham etter å ha skrudd på lysene i hekkelabyrinten, og Danny løper inn i den. Jack følger etter. 

I en lang kamerakjøring, uten avbrudd, følger vi etter Danny, som løper gjennom labyrinten 

og tilsynelatende tar vilkårlige veivalg for å riste av seg Jack. Dette følges av en litt kortere 

kamerakjøring, hvor vi ser Jack forfra (Dette er, slik jeg tolker det, ment å understreke at han 

er på sporet av Danny – det fremstår som dette Danny ville sett dersom han kikket seg over 

skulderen.) Jack ser ned, og det klippes til nok en kjøring – denne gangen fra hans synspunkt 

– av Dannys fotspor. Det klippes deretter til et nært utsnitt av Dannys bein, som fortsetter å 

løpe.  

Det jeg har beskrevet ovenfor er kun i det første klippet, men jeg vil stoppe et øyeblikk for å 

fokusere på hvordan hekkelabyrinten fremstilles visuelt. Som i «Closer than sisters» er den 

filmet på et vis som bidrar til å skape en følelse av innestengthet. Gangveggene strekker seg, 

med få unntak, alltid opp til eller over toppen av bildet. Det skyldes i stor grad at en betydelig 

del av sekvensen består av nære utsnitt. Det er i tillegg en rekke lamper i labyrinten som avgir 

sterkt lys, og Jack har som nevnt skrudd de på. Lampene, som er plassert på bakken, opplyser 

klart det umiddelbare området rundt dem, og det sterke lyset skaper en klar kontrast til de 

områdene som ikke er opplyst. Den øverste delen av labyrintveggene, som altså er lengst unna 

lampene, forblir mørk, og går nærmest i ett med den svarte nattehimmelen. Så selv om man 

teoretisk sett kan se ut av labyrinten, blir man i stedet møtt av et mørke som nesten oppleves 

som et tak over den. Lampene står ofte plassert sentralt i bildet, og dette fører til at det oppstår 

en slags mørk ramme i utkantene av bildet. 

Denne sekvensen har også det til felles med «Closer than sisters» at rollefigurene konsekvent 

vises forfra eller bakfra når de beveger seg i labyrintgangene. (Et tilfelle av at Jack vises fra 

siden forekommer først når han har nådd sentrum, som ikke er like trangt som resten av 

labyrinten.) Som følge av dette er de i mange utsnitt rammet inn av veggene på hver side. 

Dette bidrar til understreke følelsen av trengsel i labyrintgangene, og denne effekten 

forsterkes av den mørke rammen som lampelyset skaper (figur 20), samt det tåkete været.  
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Figur 20: Danny jages av Jack i hekkelabyrinten 

Det andre klippet åpner med nok en kjøring som følger Danny bakfra mens han løper 

gjennom labyrinten. Kjøringen ender idet han kommer til det jeg antar må være labyrintens 

sentrum, ettersom det er videre mellom veggene der (som vi ser på figur 22 er alle gangene i 

labyrinten like brede, mens rommet i sentrum er noe bredere enn disse).  

I sentrum stopper Danny opp, og tråkker bakover i sine egne fotspor, så sporet av ham ender, 

før han gjemmer seg. Jack blir forvirret av dette, men tror tilsynelatende at han hører en lyd 

fra et annet sted i labyrinten, og følger etter den. Danny ser sitt snitt til å komme seg unna, og 

løper ut av labyrinten – han finner veien ut ved hjelp av fotsporene han etterlot seg på veien 

inn. Jack vandrer derimot rådvill rundt, og fryser til slutt til døde. 

Hvilken betydning har det at de befinner seg i labyrintens sentrum? Jeg vil i det kommende 

avsnittet argumentere for at Jack inntar rollen som minotauren i hotellabyrinten, og at hotellet 

inneholder et sentralt rom som er hans domene. Hekkelabyrintens sentrum har også betydning 

for forståelse av Jack som minotaur. 

 

4.3 Jack som Minotauren 

Som tidligere nevnt minner Jack på mange måter om minotauren. Den mest åpenbare likheten 

er at han er den morderiske aktøren i labyrinten (sett i lys av hotellet som labyrint), og filmen 
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tar i bruk flere virkemidler for å etablere ham som en minotaurisk skikkelse. Wendy og 

Dannys roller er også betydningsfulle for denne etableringen, og filmen ser dessuten ut til å på 

flere vis referere til den kretiske myten i den sammenheng.  

I den kretiske myten holder minotauren til i labyrintens senter (Doob 1990, s. 12). I sin 

drøfting av senteret i labyrinten, legger Doob frem to mulige funksjoner det kan ha i en 

labyrint. (I begge tilfeller er den aktuelle labyrinten sannsynligvis in malo.)  

«(…) The maze may be intended to imprison those who enter, either before they reach the center 

(the maze is impenetrable) or afterward (the maze is inextricable), by entrapping them in its coils, 

perhaps as prey for the Minotaur» (Doob 1990, s. 55).  

Av disse to måtene labyrinten kan fungere på, har hotellet i The Shining har mest til felles 

med den siste – den uløselige labyrinten som vandreren blir fanget i. Familien befinner seg 

nettopp i labyrinten nærmest fra starten av, og er nødt til å komme seg vekk fra farene deri.  

At de har blitt fanget i labyrinten tydeliggjøres blant annet av de praktiske omstendigheter 

(snøstormen vanskeliggjør ferdsel og kommunikasjon, og blir umulig etter at Jack har sabotert 

radioen og snøbilen) og visuell fremstilling: Når Wendy forsøker å rømme fra hotellet, etter at 

Jack virkelig har begynt å bli aggressiv, er det dårlig sikt på grunn av snøstormen – det er 

altså bokstavelig talt ingen utvei i sikte (figur 21). Dette står i sterk kontrast til det klare, fine 

været tidligere i filmen. Et åpent landskap har blitt til en klaustrofobisk, uunnslippelig rom. 

 

Figur 21: Dårlig vær og dårlig sikt utenfor hotellet 
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Minotauren holdt altså til i den kretiske labyrintens sentrum. Jack holder til i den store 

Colorado-salongen, hvor han sitter mye av tiden for å skrive, og det er flere årsaker til å anta 

at man er ment å oppfatte Colorado-salongen som hotellabyrintens sentrum. Den ligner veldig 

på hekkelabyrintens sentrum i og med at den er et stort, rektangulært rom med mange 

innganger på begge sider (figur 22-24).  

 

Figur 22: Hekkelabyrinten sett ovenfra 
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Figur 23: Colorado-salongen 

 

 

Figur 24: Colorado-salongen sett fra motsatt side 

Jack bidrar ytterligere til å etablere salongen som «monsterets» tilholdssted når han på et 

tidspunkt, i truende ordelag, formaner Wendy til å ikke komme inn dit. I den påfølgende 

scenen ser vi Wendy og Danny lekende ute i snøen, mens Jack stirrer på dem fra salongen, sin 
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hule i labyrintens sentrum, med et blikk som ser særdeles urovekkende ut – i alle fall ser han 

definitivt ikke særlig velvillig ut. Disse to scenene finner sted relativt tidlig, litt over en 

halvtime inn i filmen, og markerer de første tegnene til unormal og aggressiv oppførsel. 

(Imidlertid har han rukket å være nedlatende overfor Wendy ved flere tilfeller.) Dette er altså 

begynnelsen på hans utvikling mot å bli en mer «monstrøs» skikkelse, og det fremstår ikke 

uten betydning at han i begge tilfeller befinner seg i rommet som utgjør hotellabyrintens 

sentrum. At det er montert et okse- eller bøffelhode på veggen fremstår ikke minst som en 

tydelig indikasjon på at salongen er ment å forstås som «minotaurens rom», og at Jack er 

minotauren, ettersom det er hans tilholdssted. 

Jacks transformasjon til en aktiv trussel finner også sted i dette rommet. Jeg sikter da til 

scenen hvor Wendy oppdager at han ikke har skrevet annet enn frasen «All work and no play 

makes Jack a dull boy». Dette er en sterk antydning på Jacks galskap, som Wendy antakelig 

har hatt en mistanke om – ved deres siste møte før denne scenen oppfører han seg svært 

fiendtlig overfor henne. Hun får mistanken bekreftet når Jack et øyeblikk senere entrer 

rommet. Hun rygger skremt vekk fra ham, mens Jack følger etter henne og snakker til henne i 

en anklagende og truende tone. Han avslører til slutt sine morderiske hensikter: «I’m just 

gonna bash your brains in».  

Jack utvikler seg altså til å bli en aktiv trussel, men hvorvidt han er en autonom trussel er 

mindre åpenbart. Mye tider på at han handler etter hotellets kontroll – at det er de 

overnaturlige kreftene som driver ham til galskap og drap. Jack er den eneste i familien som 

interagerer med gjenferdene som om de var virkelige mennesker i stedet for å rømme fra dem 

(med unntak av ett tilfelle, hvor han i rom 237 sjokkeres av at en ung, vakker kvinne plutselig 

forvandles en gammel dame med råtnende kropp). Det virker til og med som om han kjenner 

dem: Når han i en scene setter seg ved baren i hotellets ballsal, The Gold Room, dukker 

bartenderen Lloyd opp fra intet, han og Jack adresserer hverandre ved navn. En svært 

interessant detalj i denne scenen finner for øvrig sted rett før Lloyd manifesterer seg. Jack sier 

til seg selv: «my goddamn soul for just a glass of beer», før Lloyd nesten umiddelbart dukker 

opp og serverer ham. Da ber Jack riktignok om et glass whisky, men denne scenen virker 

likevel å markere øyeblikket hvor han gir seg hen til hotellets krefter, eller rett og slett selger 

sjelen sin til det. 

Jacks fullstendige transformasjon til minotaur-skikkelse finner dessuten sted rett etter hans 

møte med Grady, som forteller Jack hvordan han drepte sin familie – eller i hans egne ord: 
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«irettesatte dem» – da de forsøkte å gjøre skade på hotellet. Han antyder at Jacks familie vil 

gjøre noe lignende, og at han som hotellets nåværende vaktmester har en plikt til å sette en 

stopper for det og straffe dem. Jacks ansvar er altså primært overfor hotellet, og hans ansvar 

som familiefar og -beskytter er sekundært. (Man kan i grunn si at han fraskriver seg dette 

ansvaret fullstendig når han forsøker å drepe Wendy og Danny.)  

At «beboerne» på hotellet ønsker Jack skal drepe sin familie, og at han handler etter deres 

ønsker blir tydelig i en påfølgende scene, hvor Wendy har låst Jack inne på hotellkjøkkenets 

matlager. Jack hører Gradys stemme utenfor døren, og Grady kritiserer ham: «I see you can 

hardly have taken care of the business we discussed». Jack ber om en sjanse til og forsikrer 

om at jobben vil bli gjennomført. Grady sier i tillegg at «han og andre» er bekymret over at 

Wendy har fått overtaket på Jack, formodentlig med henvisning til de andre gjenferdene på 

hotellet. Dette antyder at Grady ikke er en enslig, ondsinnet skikkelse, men en representant 

for hotellets samlede krefter. Denne scenen levner i det hele tatt liten tvil om disse kreftene 

ønsker Wendy og Danny døde, i og med at det uttrykkes så tydelig i dialogen. Når dialogen er 

avsluttet hører vi i tillegg en metallisk lyd som antyder at Grady er i ferd med å låse Jack ut av 

matlageret. Neste gang vi ser Jack er han fri, og forsøker å bryte seg inn på rommet hvor 

Wendy og Danny oppholder seg.  

Slik minotauren i den kretiske myten handlet på vegne av Kong Minos, handler altså Jack på 

vegne av hotellet. Men likhetene til myten er flere. I sekvensen hvor Danny jages gjennom 

hekkelabyrinten overlever han på en tilsvarende måte som Thesevs: Der Thesevs kom 

forberedt med en ball av kvae, som hjelper ham til å overvinne minotauren, slipper Danny 

unna Jack ved hjelp av kløkt og sin kjennskap til labyrinten (han har, i motsetning til Jack, 

vært i hekkelabyrinten før). Thesevs la bak seg en et spor av garn, som han så fulgte for å 

finne veien tilbake ut av labyrinten, mens Danny følger fotsporene i snøen. (Det er selvsagt 

også en parallell her til andre figurer fra myten, nemlig Daedalus og sønnen Ikaros, som også 

unnslipper minotauren og labyrinten ved hjelp av sin kløkt – de limer fjær til armene og flyr 

vekk. Parallellen til Thesevs fremstår imidlertid tydeligere.) Som tidligere nevnt, 

kjennetegnes den multikursale modellen blant annet ved at labyrintgjengerens skjebne kan 

avgjøres av vedkommendes evne til å manøvrere seg. I denne sammenhengen innebærer ikke 

det kun å finne riktig vei ut av labyrinten, men også å overvinne de hindre og trusler som 

skjuler seg i den.  
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Ikke bare mestres Jack på lignende vis som den kretiske minotauren, men i likhet med den, 

samt blant annet Dante Alighieris versjon av minotauren, er han fanget i labyrinten. I 

hotellabyrinten er han det i metaforisk forstand, ettersom kreftene der driver ham til galskap 

og overbeviser ham til å bli deres tjener (man kan på sett og vis si at han «går seg vill i eget 

hode»). I hekkelabyrinten fanges han i rent praktisk forstand, i og med at han ikke klarer å 

finne veien ut av den. Jack legemliggjør altså det som kan sies å være minotaur-figurens 

definerende trekk: Han er underlagt labyrintens overmakt, men har selv ingen makt over 

labyrinten.  

 

4.4 Er det en Daedalus? 

Det er vanskelig å overføre Daedalus-begrepet til The Shining, ettersom filmen mangler en 

tydelig maktskikkelse. Jack er den rollefiguren som i tydeligst grad utøver makt i labyrintene, 

men han har altså ikke makt over labyrintene, og maktbruken innebærer for ham en 

innskrenkelse av egen autonomi.  

Den mest nærliggende konklusjonen er at labyrintene i The Shining på sett og vis er selvstyrte 

og ikke har noen herre. Grady er en mulig kandidat, ettersom han er en pådriver for Jacks 

transformasjon, og således er den som ser ut til å ha makten over minotauren, slik Minos 

hadde i den kretiske myten. Men Grady var den forrige vaktmesteren, som ble drevet til 

galskap på samme måte som Jack, og ser nå ut til å ha blitt «absorbert» av hotellet. Grady 

formaner Jack til å drepe vegne av, ikke bare seg selv, men også de andre gjenferdene på 

hotellet. Det kan virke som om de samlet representerer hotellets ondskap, men ikke av eget 

valg – man kan tenke seg at de har lidd en lignende skjebne som Jack og Grady.  

Hotellsjefen Ullman sier på et tidspunkt at hotellet er bygget på en indianergravplass, og at og 

at bygningsarbeiderne måtte forsvare seg mot angrep fra indianere under konstruksjonen. 

Dette kan være et hint om hvor hotellets ondskap stammer fra. Hotellets eksistens fremstår på 

et vis som en metafor over hvordan hvite amerikanere stjal og besudlet urfolkets land. Her har 

de altså gjort krav på et stykke land hvor indianere ligger begravet, et formodentlig hellig 

sted, og utslettet dets opprinnelige betydning ved å reise et hotell på området. Hotellets 

ondsinnede krefter kan således stamme fra at det hviler en forbannelse over området det står 

på, og grusomhetene som Jack og familien opplever er uttrykk for urfolkets raseri og 

hevngjerrighet. De mange tilfellene av det som kan se ut som indianerkunst på hotellet virker 



57 

 

derfor noe morbid dersom det er hotellpersonalet som har ført de opp, så disse kan oppfattes 

som et uttrykk for urfolkets åndelige tilstedeværelse. Teppet som henger på veggen bak 

Wendy når hun ser Hallorann ligge død er et eksempel på dette (figur 25) – musikken man 

samtidig hører på lydsporet vekker dessuten assosiasjoner til indianere eller en slags 

stammedans.  

 

Figur 25: Et teppemønster som vekker assosiasjoner til indianere 

Dette kan tyde på at grusomhetene på hotellet, som Halloranns død, til syvende og sist er 

disse åndelige kreftenes verk. Et lignende teppe henger også på veggen i Colorado-salongen, 

og på matlageret ser man disse hermetikkbokser (figur 26) med indianermotiv på: 
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Figur 26: Hermetikkboks med indianermotiv stående bak Hallorann 

Første gang disse boksene opptrer står de bak Hallorann, idet han får telepatisk kontakt med 

Danny. I og med at Danny og Hallorann har en evnen til å klarere se hotellets egentlige natur, 

og at indianermotivet visuelt kobles til de i denne scenen, kan disse boksene forstås som en 

indikator på hvilke krefter som er i sving. 

Ondskapen har altså eksistert på hotellet fra øyeblikket det ble oppført, og før Grady jobbet 

der som vaktmester. Så Grady har blitt fanget på hotellet og opererer, i likhet med Jack, som 

en undersått av dets krefter. Gjenferdene Jack møter kan dermed vanskelig sies å ha noen 

Kong Minos-aktig funksjon. Snarere er det som om de atenske ungdommene skulle gå igjen i 

den kretiske labyrinten etter å ha blitt drept av minotauren.  

The Shining skiller seg dermed fra mine andre analyseobjekter ved at den ikke inneholder 

noen klar labyrintherre. I både «Closer than sisters» og Hellbound venter en maktskikkelse 

protagonisten ved veis ende: Djevelen fører Vanessa inn i en metaforisk labyrint for å til slutt 

kunne overvinne henne, mens i Hellbound svever labyrintherren Leviathan kontinuerlig over 

labyrinten. I The Shining ser labyrinten ut til å være autonom. Ingen styrer den, den styrer seg 

selv. 

4.5 Heterotopi i The Shining 

Den rådende orden, og i det hele tatt all konvensjonell virkelighetsforståelse, bryter sammen i 
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The Shining. Forholdet mellom det som er og ikke er viskes fullstendig ut, og det samme 

gjelder skillet mellom fortid og nåtid, og virkelighet og hallusinasjon. De overnaturlige 

skikkelsene og hendelsene på hotellet er klare representasjoner for noe fremmed, Det Andre, 

men er likevel utvilsomt en del av hotellet. Hotellet er en heterotopisk sfære som smelter 

sammen det naturlige og det overnaturlige til én enhet. Det er paradoksalt, men det er nettopp 

en type paradoks som kjennetegner heterotopien. 

«Indeed, the paradox of heterotopias is that they are both separate from yet connected to all other 

spaces. This connectedness is precisely what builds contestation into heterotopias» (Topinka 2010, 

s.60) 

Et av de mest tydelige eksempelene på denne tvetydigheten finner vi i scenen hvor Jack for 

første gang snakker med bartenderen Lloyd i The Gold Room. Når Jack setter seg ved baren 

er den tom, og han er alene i rommet. Vi ser Jacks ansikt forfra, og han snakker mot kamera, 

tilsynelatende med ingen, selv om han henvender seg til Lloyd ved navn. Når det så klippes til 

et bilde av baren, står Lloyd der og svarer ham, og hyllene bak ham er fylt av flasker. I den 

påfølgende scenen ser vi Wendy gående nedover gangen, før hun så entrer The Gold Room. 

Jack sitter stadig ved baren, men Lloyd er borte og barens hyller er igjen tomme. Da ser det ut 

som Lloyd aldri har vært der – men når han åpenbarte seg, var det som om han alltid hadde 

vært der. 

Det er som om fortid og nåtid eksisterer parallelt på hotellet – som om flere temporale 

dimensjoner utspiller seg samtidig. Ettersom The Shining kom ut i 1980 og filmen ikke gir 

noen indikasjoner på at Jack og familien sin virkelighet finner sted i en annen tid, kan man gå 

ut fra at filmens nåtidsplan finner sted i 1980. Filmen avslutningsbilde viser som nevnt et 

fotografi på veggen i en av hotellets ganger. Til tross for at Jack er til stede på bildet, er det 

datert 1921. Det at Jack ser ut til å eksistere på begge de parallelle temporale plan vil jeg 

vende tilbake til senere i dette avsnittet. Inntil videre vil jeg trekke oppmerksomheten til 

årstallet: I og med at Jack befinner seg på fotografiet, og ser ut til å kjenne Lloyd, er det 

naturlig å anta at Lloyd tilhører en temporal dimensjon som utspiller seg i 1921. Grady jobbet 

imidlertid som vaktmester på hotellet på et senere tidspunkt – i 1970, ifølge Ullman. Når Jack 

treffer Lloyd igjen ved en senere anledning, står han i baren under en fest i The Gold Room, 

hvor Grady ser ut til å fungere som servitør. Lloyd og Grady agerer altså her på samme plan. 

Det eksisterer altså ikke bare to eller tre temporale plan – faktisk virker det uviktig å forsøke å 

fastslå hvor mange det er, i og med at de tydeligvis er smeltet sammen. På hotellet ser hele 
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dets historie ut til å utspille seg på en og samme tid. Dette bryter ikke bare med den 

konvensjonelle forestillingen om at det kun er nåtiden som kan eksistere, og at alt som har 

kommet før den er borte og forbi. I tillegg undergraver det forestillingen om selvstendige 

temporale dimensjoner som eksisterer separat fra hverandre, som ligger til grunn i mange 

filmer om tidsreise. Når Jack trer inn i hendelser som fremstår fortidige, som for eksempel 

festen i The Gold Room, reiser han ikke tilbake i tid. Han trer derimot inn i en sfære hvor 

flere temporale dimensjoner er aktive på samme sted til en og samme tid.  

Man kunne si at de fortidige personene og hendelsene som viser seg for Jack og familien er å 

regne som «avtrykk» fra hotellets historie – begivenheter som har funnet sted der, brent seg 

fast og forblitt synlige. Hallorann beskriver de også som avtrykk, som bare mennesker med 

«shining»-evnen kan se. Men i og med at disse elementene agerer med mennesker som 

befinner nåtiden, kan de ikke regnes kun som «glimt fra fortiden». Jack og Wendy ser dem jo 

også, og ingenting tyder på at de har «the shining». 

Uansett vil jeg hevde at denne sameksistensen av flere temporale plan gjør at hotellet i The 

Shining ikke bare er en heterotopisk sfære, men også heterokronisk. Focault omtaler slike som 

enheter som uttrykker «temporal diskontinuitet», og som eksempel nevner han blant annet 

høytider som forsøker å gjenskape en primitiv kultur for en viss periode (Johnson 2012, s. 9). 

I tråd med det antar jeg at for eksempel en middelalderfestival ville regnes som heterokronisk, 

ettersom den iscenesetter middelalderen i det nåtidige, moderne samfunn. I The Shining 

iscenesettes ingenting, for fortiden eksisterer sammen med nåtiden, og som følge av det kan 

man påstå at filmens univers er heterokronisk i helt bokstavelig forstand. Fortidens 

tilstedeværelse skaper diskontinuitet på det nåtidige plan, men diskontinuitet finner sted i alle 

de fortidige dimensjonene også, siden de interagerer med hverandre. Således fremstår 

filmuniverset i The Shining nærmest som et ekstremt eksempel på heterokroni. De ulike 

tidsdimensjonenes sameksistens fremstår som et gigantisk paradoks: Elementer fra ulike 

historiske tidspunkt føyes sammen og gjøres samtidige.  

En ukonvensjonell fremstilling av tid kommer også frem i filmens tekstplakater, som til tider 

angir tilsynelatende vilkårlige tidspunkt, av vilkårlig spesifisitet.  

«Displayed at intervals as small white Helvetica all-cap letters, they seem unremarkable at the 

beginning, e.g., «THE INTERVIEW» and «OPENING DAY». But their function and impact 

gradually shift as they become more random. First we see «A MONTH LATER» and then 
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«TUESDAY» or «SATURDAY», until finally we are shown only dislocated times like «8. A.M.». 

(Freeland 2000, s. 223) 

Denne måten å angi tid på er ikke spesielt nyttig eller behjelpelig overfor tilskueren. Den er 

derimot forvirrende, noe som trolig er hensikten. At tidspunktene stadig blir mer vilkårlige 

gjenspeiler hvordan rollefigurene gradvis mister grepet om virkeligheten og hvordan deres 

situasjon gradvis blir mer uhåndgripelig for dem. Disse tekstplakatene synes derfor å skulle ha 

en tilsvarende effekt som psykofysiske ekvivalenter: å gjenspeile rollefigurenes følelser av 

desorientering og usikkerhet. De henviser dessuten til en situasjon hvor en ikke lenger kan 

stole på konvensjonell logikk.  

The Shining stiller oss overfor elementer som er uforklarlige og uforståelige. Et aspekt ved 

fortellingen fremstår i tillegg umulig, selv innenfor filmuniversets rammer. Jack har 

formodentlig aldri vært på hotellet før han møter opp til jobbintervju der. Likevel er han 

avbildet på et fotografi som må ha vært tatt før han ble født. «You have always been the 

caretaker», forteller Grady ham, til tross for at Grady selv var vaktmesteren der et tiår 

tidligere. Alt dette er som sagt umulig, og slik jeg ser det, er det ment å være det. Dette 

kjennetegner sjangeren filmen tilhører – overnaturlig skrekk – som presenterer oss for 

fenomener som er «inexplicable, unknown, and not of this world» (Beville, s. 153). Men 

denne typen umulighet skiller seg fra fenomener som fremstår uforklarlige for en rollefigur 

som får sitt første møte med det overnaturlige. Jacks tilstedeværelse i nåtid og fortid er i sin 

essens uforklarlig og umulig. Dette bidrar, i likhet med klippene hvor Wendy ser ut til å gå i 

sirkel, til å gi uttrykk for rollefigurenes følelse av å stå overfor en situasjon de ikke kan løse – 

en labyrint som for dem fremstår uforståelig og ugjennomtrengelig. Men det kan også ses som 

et eksempel på hvordan tilstedeværelsen av labyrintmotivet åpner for forekomsten av andre 

fenomener som på lignende vis konnoterer forvirring og desorientering.  

The Shining fremstår med dette som et godt eksempel på Derridas forestilling om en labyrint 

uten telos (Shiloh 2011, s. 94). Filmens fysiske labyrinter inneholder riktignok sentrale rom, 

og hekkelabyrintens sentrum utgjør et naturlig endepunkt i den strukturen. Det utgjør også 

endepunktet for Jacks tilstand som levende menneske. Men på Overlook Hotel betyr jo ikke 

døden nødvendigvis slutten, og det er nærliggende å anta at Jack vil fortsette å eksistere der, 

slik han alltid har gjort. Hans metaforiske labyrintvandring har altså ingen ende. Doob drøfter 

også Derridas forestilling, og skriver at «the notion of a structure lacking any center 

represents the unthinkable itself», ettersom senterets funksjon er å organisere den labyrintiske 
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strukturen, og en uorganisert (eller ustrukturert, om man vil) struktur er utenkelig (Doob 

1990, s. 55). Jacks multitemporale eksistens er umulig, uforklarlig og utenkelig, og 

representerer et fravær av telos. 

Som tidligere nevnt trekker Focault frem speilets heterotopiske natur. Speil og speilbilder 

opptrer hyppig i The Shining, ofte i heterotopisk sammenheng. Jeg vil gå nærmere inn på 

speilmotivet i neste avsnitt, men her vil jeg først trekke frem noen eksempler på hvordan det 

kan forstås som heterotopisk.  

Som i «Closer than sisters» brukes speilet i The Shining ofte for å indikere ondskapens 

tilstedeværelse i en antatt trygg virkelighet. Og som for å fortelle oss at hotellets onde krefter 

er i ferd med å få taket på Jack, får vi ofte se nettopp hans speilbilde, og noen ganger kun det. 

Den første scenen etter at familien har blitt etterlatt alene på hotellet åpner med et bilde av 

Jack som sover. Det zoomes ut, og det blir avslørt at det kameraet er rettet mot et speil, og at 

det bare er Jacks speilbilde vi ser. Jack selv befinner seg utenfor bildet, og hele scenen består 

kun av denne ene innstillingen – det klippes ikke vekk fra den på noe tidspunkt. Wendy 

kommer inn i soverommet og setter seg ned på sengen. Da zoomes det inn igjen, til speilets 

rammer ikke lenger er synlige, og dialogen mellom Jack og Wendy får utspille seg i speilet 

(figur 27-29).  

 

Figur 27: Vi ser Jack via hans speilbilde 
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Figur 28: Kamera trekker seg ut og avslører speilet 

 

Figur 29: Det zoomes inn og vi ser igjen bare speilbildet 

Utover å tydelig vise oss Wendys inntreden i rommet, virker denne innstillingen som en litt 

unødvendig komplisert måte å skildre en scene. Om det var de faktiske hendelsene på 

soverommet som var viktige her, skulle man tro at de kunne skildres mer effektivt ved bruk 

av montasje, samt flere kameravinkler og utsnitt, i stedet for å begrense seg til den ene 

kameravinkelen. I tillegg ville det være en mer sømløs fortellerstil enn ut- og innzoomingen, 
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som trekker oppmerksomheten veldig til seg selv, og fra det som foregår i rommet. Det kan 

virke som om hensikten kan være å vise oss selve speilet, og med det etablere det og Jacks 

speilbilde som motiv.  

Beville drøfter speilet i relasjon til Jack og hans personlighetsendring: 

«(…) the mirrors, all together, set up a mise en abyme effect in the film that implies a maze-like 

system of identity construction. As a labyrinthine and heterotopic space, it is a site for Otherness to 

be both contained and excluded. According to Foucault the mirror functions as a heterotopia: ‘[i]n 

the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that opens up behind the 

surface; however, it is also a heterotopia in so far as the mirror does exist in reality, where it exerts 

a sort of counteraction on the position that I occupy’ (Foucault 1967). (…) In this case, the very 

structures of identity are presented as heterotopic, a fearful zone of Otherness to be anxiously 

navigated by the subject» (Beville, s. 158) 

Denne beskrivelsen av speilet som heterotopisk legger vekt på speilbildets tvetydighet – det 

viser det som eksisterer i virkeligheten, men fremstår likevel som en motpol til dette. Når vi 

ser Jack i speilet, gjenkjenner vi ham, men hans avspeilning er en «alternativ versjon» av 

ham. Bruken av speilet ser ut til å antyde en splittet identitet – at Jack slites mellom sitt eget 

jeg og personen som hotellet forsøker å transformere ham til. Det er, som Beville skriver, «the 

very Otherness of identity that haunts Jack» (ibid), og det er nettopp galskapen som tvinger 

frem en personlighetsendring i ham som blir hans undergang.  

I en senere scene (figur 30), kort tid før vi for alvor begynner å se hotellets påvirkning på 

Jack, kommer Danny inn på soverommet, hvor Jack sitter på sengen. Her benyttes omtrent 

samme kameravinkel som i den overnevnte scenen, og vi ser ikke Jacks ansikt ettersom han 

sitter vendt bort fra kamera. Derimot ser vi ansiktet hans i speilet. Dette underbygger at Jack 

ikke er helt seg selv lenger, noe som understrekes på urovekkende vis når han forteller Danny 

at han skulle ønske at de kunne bli på hotellet «forever and ever and ever». Når Danny støter 

på gjenferdene av Gradys døtre i en tidligere scene, bruker de nøyaktig samme formulering: 

«Come play with us, Danny. Forever and ever and ever.» Speilet fungerer altså som et symbol 

på Jacks heterotopiske identitet. Men speilbildet i seg selv er også flertydig – det gir et 

speilvendt, og man kan kanskje si forvrengt, bilde av virkeligheten. Når man ser Jack og hans 

speilbilde samtidig, kan det hele forstås som et bilde på hans splittede identitet. Men isolert 

sett kan den Jack man ser i speilet oppfattes som en forvrengt utgave av den virkelige Jack. 

Som Cynthia Freeland påpeker: «(…) Jacks duality is hinted at because we see Danny 
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situated between the real Jack on the bed and a kind of evil twin image shown in the mirror» 

(2000, s. 221).  

Følelsen av Jack som uncanny, på en og samme tid gjenkjennelig og tydelig preget av 

hotellets krefter, oppstår også når vi ikke ser hans speilbilde samtidig. Doblingen som oppstår 

i speilet bidrar imidlertid til å understreke denne følelsen.  

 

Figur 30: Jack og hans speilbilde i samme utsnitt 

Speilet kan sies å avsløre den mørke siden ved hotellet, som ellers ikke alltid er umiddelbart 

synlig. Et veldig betegnende eksempel finner vi etter at Jack slippes ut fra matlageret: Wendy 

har lagt seg til å sove, og imens skriver Danny «REDRUM» på døren. Man trenger nok ikke 

tenke for lenge for å innse hva den frasen sier om man speilvender den, men det blir 

umiddelbart klart idet Wendy titter i speilet og ser ordet «MURDER» i store, røde bokstaver 

(figur 31). Sekunder etter hører hun Jack forsøke å slå inn soveromsdøren med en øks. Det 

overnaturlige og det farlige truer bak det som ved første øyekast fremstår trygt og normalt. 

Speilets funksjon er blant annet å synliggjøre denne tvetydigheten. 



66 

 

 

Figur 31: Ordet "MURDER" avsløres i speilet 

 

4.6 Speilet i The Shining 

Ovenfor har jeg altså pekt på hvordan speilet fungerer i sammenheng med filmens 

heterotopiske elementer. Speilmotivet opptrer imidlertid på langt flere måter i filmen, både i 

form av faktiske speil, og avspeilinger i mer abstrakt forstand, som kaster lys over 

betydningsfulle likheter mellom elementer i filmen.  

Den mest åpenbare avspeilingen har jeg allerede vært innom flere ganger, nemlig hotellet som 

en avspeiling av hekkelabyrinten utenfor. Når Ullmann viser familien rundt på hotellet, sier 

Wendy noe som fremstår som et ganske tydelig hint til at hotellet er ment å oppfattes som 

labyrintisk: «This place is such an enormous maze, I almost feel like I have to leave a trail of 

bread crumbs every time I come in». Denne replikken fremstår også som et slags frampek til 

hvordan Danny unnslipper hekkelabyrinten ved å følge fotsporene han har etterlatt seg. I en 

scene som forekommer kort etter omvisningen ser vi Danny for første gang sykle gjennom 

hotellets ganger på trehjulssykkel, som for å gi oss et inntrykk av byggets intrikate 

gangsystem og forsterke parallellen til hekkelabyrinten. Vi får se Danny sykle gjennom 

hotellet flere ganger i løpet av filmen, og dette blir alltid gjengitt på samme måte: kamera 

følger etter ham, på samme måte som i sluttsekvensen når han løper gjennom labyrinten.  
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De mange symmetriske bildene av hotellets og labyrintens ganger bidrar også til å forsterke 

denne parallellen (figur 32-35). Ikke bare på grunn av de lignende bildekomposisjonene, men 

også hvordan hotellgangene er utformet. Søyler er integrert i veggene, og stikker litt ut fra 

dem. Dørene i figur 33 fremstår som en tydelig parallell til labyrintens bivia, men selv når det 

ikke er noen dører, som vi ser langs den venstre veggen på figur 35, antyder avstanden 

mellom søylene muligheten for sideveier – spesielt når veggen mellom dem ikke er synlig. 

Speilet på veggen i figur 35 symboliserer også et bivium, noe jeg vil komme tilbake til senere 

i dette avsnittet.  

 

Figur 32: Hekkelabyrintens ganger 
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Figur 33: En hotellgang 

 

Figur 34: Hekkelabyrintens sentrum 
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Figur 35: En hotellgang som leder til The Gold Room 

Familiens labyrintvandring finner sted i hotellabyrinten, frem til punktet hvor Danny og Jack 

forlater hotellet og entrer hekkelabyrinten i sluttsekvensen. Når hekkelabyrinten da blir 

arenaen hvor Jack og Dannys skjebner blir avgjort, er det som om hotellets virkelige natur trer 

frem – det avslører seg som den labyrinten det er. Derfor er det ikke uten betydning at denne 

sekvensen kryssklippes med Wendys opplevelse av hotellgangene som sirkulære og 

labyrintiske. Dette bidrar igjen til å understreke likheten og sammenhengen mellom labyrinten 

og hotellet. 

Selve speilet fungerer ikke bare som en indikator på det overnaturlige eller fortidiges 

tilstedeværelse, men også som en slags portal. Før familien reiser sammen til hotellet står 

Danny foran baderomspeilet hjemme hos dem og fører en «samtale» med Tony, og får en 

visjon: Han ser blodet som fosser ut av heisene, samt de døde tvillingene. Man bør selvsagt 

ikke glemme at Danny har shining-evnen, og er på et vis synsk. I denne samme scenen 

forutser han (eller rettere sagt Tony) at Jack kommer til å få jobben, og at han er i ferd med å 

ringe hjem for å fortelle om det. Kort etter ringer telefonen. Danny trenger ikke nødvendigvis 

noen hjelpemidler for å se slike visjoner, men det er ikke tilfeldig at han er plassert foran 

speilet når han får sitt første innblikk inn i hotellets natur.  

Speilets avslørende effekt kommer tydelig til syne i scenen hvor Jack går inn på rom 237. 

Freeland benytter seg også av dette eksempelet når hun omtaler hvordan filmens speil ser ut 
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til å fremkalle en «second reality» (2000, s. 221).  En ung, naken kvinne stiger opp fra 

badekaret og går mot ham, og han omfavner og kysser henne. Så ser han mot baderomsspeilet 

– kameraet beveger seg i en hurtig panorering (selv om det er nødt til å være et klipp skjult i 

bevegelsen) mot speilet, hvor man ser at kvinnens kropp er råtnende og tilhører en langt eldre 

kvinne enn den vi opprinnelig så (figur 36-37).  

 

Figur 36: Jack kysser en ung kvinne 

 

Figur 37: Kvinnen viser seg å være gammel og råtnende 
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Speilet medvirker også ved andre tilfeller hvor Jack interagerer med de døde, selv om det da 

har en indikerende, i stedet for avslørende funksjon. Vi ser dette i den første scenen hvor Jack 

snakker med Lloyd. Før Lloyd åpenbarer seg, ser Jack ut til å snakke med seg selv, eller 

snarere sitt eget speilbilde, i og med at han er rettet mot speilet bak baren. Men så dukker 

Lloyd opp. Lampene rundt baren ser faktisk ut til å «ramme ham inn» i speilet (figur 38):  

 

Figur 38: Lloyd foran speilet i baren 

Vi ser noe lignende i scenen hvor Jack og Grady snakker sammen på toalettet ved The Gold 

Room. Når Grady vises i et nærbilde, er hodet hans plassert foran et speil på veggen. Også her 

er det lamper på hver side av speilet, som har den samme innrammende effekten (figur 39):  
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Figur 39: Grady foran speilet på herretoalettet 

Både i dette og tilfellet med Lloyd antydes det at Jack snakker med sitt eget speilbilde, noe 

som i forlengelse av det antyder hans tilhørighet til disse gjenferdene – at han er i ferd med å 

bli en av dem. Dette er av særlig betydning i samtalen med Grady, som var hans forgjenger – 

man kan til og med si en slags avspeiling av ham – både med tanke på at han er den tidligere 

vaktmesteren og hva han gjorde med sin familie. I scenen hvor de snakker sammen har Grady 

nettopp sølt et brett med drinker over Jack, og tørker nå væsken av klærne hans med en klut. 

På et tidspunkt snur Grady seg og lener seg over vasken under speilet, hvorpå Jack lener seg 

frem og stirrer inn i speilet (figur 40).  
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Figur 40: Jack lener seg inn og ser mot speilet 

Det er i denne scenen at Grady forteller Jack at han alltid har vaktmesteren, selv om Jack 

gjenkjenner Grady som den tidligere vaktmesteren. Det er som om Jack og Grady på et vis 

smelter sammen her. Ser man dette i tråd med Jacks pågående identitetskrise- og forandring, 

er det som om han forsøker å granske sitt eget speilbilde for å finne svar. Han ser 

formodentlig sitt eget ansikt, men som figur 39 viser, er det Grady som «bor» i speilet. 

Vissheten om at Grady både er gjenferd og ondsinnet overfor Wendy og Danny, samtidig som 

han fremstår høflig og «virkelig» overfor Jack, gjør ham forstyrrende og uncanny. Den 

følelsen oppstår i Jacks samtaler med Lloyd, som oppstår fra intet og snakker som om de 

kjenner hverandre.  

Et annet interessant aspekt ved denne scenen er hvordan toalettet fremstilles i totalutsnitt. Det 

vises på samme måte som labyrint- og hotellgangene, og urinalene og speilene på hver side 

gjenkaller labyrintens bivia (figur 41). 
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Figur 41: Herretoalettets likhet med labyrintgangene 

Når rommet vises fra motsatt side, kan man se at det har en slags T-form. Her er det altså 

faktiske bivia. Det har en sterk signaleffekt med tanke på hvor avgjørende denne scenen er – 

her overbeviser Grady Jack om at familien hans må ryddes av banen. Jack tar her et veivalg 

som fører ham dypt inn i den metaforiske labyrinten han befinner seg i (figur 42).  

 

Figur 42: Toalettet sett fra motsatt side 
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Nok et eksempel på speilet som en markør for det overnaturlige eller fortidige finner vi 

utenfor The Gold Room. Her henger et speilet på veggen, direkte vis-a-vis inngangen til 

rommet, som vi kan se på figur 35. Ettersom speilet gir oss innsyn i hotellets overnaturlige 

elementer, som består av det som til en viss grad er avtrykk fra dets historie, har det mye til 

felles med fotografier. Fotografier er, bortsett fra indianerinspirert kunst, det objektet som 

stort sett pryder gangene på hotellet. Fotografiene og speilene gjenkaller labyrintens bivia, 

som jeg har forsøkt å illustrere ovenfor, og kan symbolisere muligheten hotellet gir til å tre 

inn i fortiden, noe Jack gjør gjentatte ganger.  

Jeg vil også peke på noe som ikke er direkte knyttet til speilet, men som føyer seg inn i en 

tendens blant alle analyseobjektene. Alle filmene introduserer et dobbeltgjenger-element: I 

«Closer than sisters» kommer det i form av Djevelen som antar Malcolms skikkelse, og i 

Hellbound overbeviser Kirsty Channard om at hun er Julia ved å ikle seg hennes hud.  

The Shining inneholder både implisitte og eksplisitte dobbeltgjengere. For det første trer Jack 

inn i Gradys «rolle» idet han forsøker å gjenskape hans handlinger og drepe sin familie. Det 

understrekes av antydningen om at Grady på sett og vis er Jacks speilbilde, som jeg har 

diskutert ovenfor. Jacks personlighet kan også sies å bli «spaltet» underveis i filmen. Frem til 

hans første forsøk på å angripe Wendy, spiller han dessuten en slags dobbeltrolle: Til tross for 

at han fra tid til annen blir aggressiv, gir han ikke eksplisitt til kjenne hvilken påvirkning 

hotellet har på ham. Han holder til en viss grad fasaden. Danny har også skapt seg en slags 

dobbeltgjenger i Tony. Det ville være mer riktig å omtale ham som en fantasivenn eller et 

alter ego – uansett er det snakk om en lignende spalting av personlighet, sett bort fra at den er 

bevisst og at Danny ikke skjuler den for andre.  

Enda et eksempel er Gradys tvillingdøtre. De er de eneste av gjenferdene som vises i den 

samme symmetriske dybdekomposisjonen som labyrint- og hotellgangene fremstilles i. I 

eksempelet jeg vil vise til (se figur 43) er de nettopp plassert i en slik gang. I disse 

komposisjonene, nettopp fordi de er så symmetriske, fremstår gangveggene ofte som 

speilinger av hverandre. Tvillingene, plassert ved siden av hverandre i enden av gangen, 

skaper en lignende effekt.  
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Figur 43: Gradys tvillingdøtre 

4.7 En dynamisk labyrint 

Labyrintene i The Shining fremstår i utgangspunktet statiske. Selv om elementer opptrer og 

forsvinner i deres ganger og rom, ser strukturen ut til å beholde sin form. Det er likevel 

øyeblikk hvor filmen ser ut til å antyde at hotellets arkitektur er foranderlig. Dette er et 

virkemiddel som anvendes på en subtil og relativt umerkelig måte, men som virker både 

forvirrende og urovekkende dersom man legger merke til det. Det har i tillegg den effekten at 

det får hotellet til å fremstå som en uforståelig og ugjennomtrengelig labyrint som unndrar seg 

konvensjonell logikk.  

Klippene som får det til å virke som om Wendy går i sirkel har jeg allerede drøftet grundig i 

tidligere avsnitt. Her antydes en dynamikk i hotellet, at dens struktur endrer seg for å holde 

Wendy fanget. Jeg anser dette imidlertid mer som et utrykk for Wendys følelse av å være 

fanget i labyrinten, heller enn et signal om strukturen faktisk endrer seg.  

Men den ser ut til å gjøre nettopp det ved ett tilfelle. I en scene Hallorann viser Wendy og 

Danny rundt på hotellet, og de gå inn til en gang fra kjøkkenet. Hallorann åpner opp en dør til 

på veggen til venstre i bildet og tar de med inn i et fryserom. Legg merke til at døren vil 

svinge mot deres venstre (figur 44):  
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Figur 44: Hallorann åpner fryserommet 

Det klippes så til dette bildet – her svinger døren motsatt vei. Det er verdt å merke seg at de 

bare trer så vidt innenfor døren og helt tydelig går ut den samme veien de kom inn (figur 45):  

 

Figur 45: Hallorann viser frem fryserommet 

Når de kommer ut i gangen igjen ser man ikke lenger kjøkkenet i bakgrunnen, men derimot 

en utgangsdør. Det ser ut som de trer ut et helt annet sted på hotellet, eller at gangen har blitt 
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snudd 180 grader mens de var inne på fryserommet, selv om døren til fryserommet fortsatt er 

på veggen til venstre (figur 46).  

 

Figur 46: De kommer ut av fryserommet, men gangen har endret seg 

Dette kan gå en hus forbi hvis man ikke følger ordentlig med, men det er likevel for åpenbart 

og omstendelig til at det kan være snakk om en uheldig kontinuitetsfeil. Noen minutter 

tidligere, i starten av omvisningen, har Wendy påpekt at hotellet minner om en labyrint, og 

som min analyse viser er hotellet tydelig ment å oppfattes som labyrintisk. Hensikten med 

dette fryseroms-tilfellet kan være å ytterligere etablere hotellet som en labyrint, for det har 

ingen praktisk innvirkning på narrativet. Dette gjøres uansett ved å tilføre hotellabyrinten et 

dynamisk aspekt, og antyder at vi har å gjøre med en struktur som aktivt vil forsøke å holde 

labyrintgjengerne fanget.  

Hotellet inneholder også statiske, arkitektoniske elementer som rent logisk er umulige, og 

som understreker det uforklarlige og uforståelige ved hotellabyrinten. Når Jack går mot 

Ullmanns kontor i starten av filmen (figur 47), ser vi i bakgrunnen gangen hvor Wendy finner 

den sorte døren i filmens sluttsekvens (figur 15). Det skal altså være flere vegger bak 

Ullmanns kontor.  
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Figur 47: Jack på vei mot Ullmanns kontor 

Når Jack kommer inn på kontoret ser vi imidlertid at på veggen bak Ullmann er det et vindu 

mot utsiden (figur 48), noe som teknisk sett er umulig: 

 

Figur 48: Et umulig vindu mot utsiden avsløres på kontoret 

Disse arkitektoniske umulighetene er dessuten uncanny: De anerkjennes ikke av rollefigurene, 

som behandler de som normale – selv om de er åpenbart ulogiske. 
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4.8 Oppsummering 

I The Shining er det en klar sammenheng mellom hotellet og hekkelabyrinten. Disse fremstår 

som avspeilinger av hverandre, og frem til sluttsekvensen – hvor den spiller en aktiv rolle i 

historien – ser hekkelabyrintens funksjon hovedsakelig ut til å skulle stå som et symbol på 

hotellets labyrintiske natur. I analysen har jeg tatt utgangspunkt i at hotellet er ment å bli 

forstått som en labyrint, og at den oppleves slik for rollefigurene. Sammenhengen mellom 

dem understrekes visuelt, blant annet i måten hotellets ganger gjenkaller labyrintens, og i 

kamerakjøringene som følger Danny gjennom hotell- og labyrintgangene (i tillegg til for 

eksempel herretoalettet hvor Jacks samtale med Grady finner sted). Hotellets ulogiske 

arkitektur bidrar dessuten til fremstille det som en uforståelig og potensielt uunnslippelig 

struktur. Sekvensen hvor Wendy ser ut til å løpe i sirkel er et eksempel hvordan filmspråket 

anvendes for å skildre rollefigurenes opplevelse av hotellet som uforståelig og uunnslippelig. 

Både hotell og labyrint har dessuten store, sentrale rom som minner om hverandre. Colorado-

salongen fremstår som hotellabyrintens sentrum, at dette er Jacks tilholdssted bidrar til å 

etablere ham som en minotaurisk skikkelse. Han er underlagt labyrintens overmakt, men har 

selv ingen makt over labyrinten, og klarer ikke å finne veien ut av den (både i billedlig og 

bokstavelig forstand). Fremstillingen av Jack som minotaurisk ser således ut til å referere 

tydelig til den kretiske myten, også i måten han lar seg overvinne av Danny. Det som ser ut til 

å være et oksehode i Colorado-salongen fremstår ikke minst som et hint til dette. Det finnes 

imidlertid ingen legemliggjort skikkelse som kan regnes for å være daedalisk. De mange 

forekomstene av indianermotiver på hotellet kan antyde at grusomhetene der skyldes en kraft 

som hevner seg for hvordan de lokale indianerne ble behandlet i forbindelse med byggingen 

av hotellet. Sett bort fra dette kan hotellet se ut være en autonom, ond sfære. Uavhengig av 

overmaktens natur, handler Jack på vegne av hotellets krefter. Gjenferdene ser ut til å være i 

samme båt. De har makt, men den er begrenset, og de tjener overmakten.  

Filmuniverset er sterkt preget av heterotopiske elementer. Jeg har pekt på gjenferdene som 

kommer og går, men samtidig ser ut til å være evig tilstedeværende. I tillegg fører hotellets 

mange samtidige tidsplan til tilfeller av klar heterokroni, særlig ettersom personer som 

tilhører ulike tidsplan interagerer med hverandre. Jacks tilsynelatende eksistens på flere 

tidsplan er i sin essens umulig. Dette kan ses som et eksempel på hvordan tilstedeværelsen av 

labyrintmotivet åpner for forekomsten av andre fenomener som på lignende vis uttrykker 

forvirring og desorientering. Det underbygger dessuten følelsen av labyrinten som en 
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uforståelig sfære. Dette fraværet av logikk, som også innebærer en fraværet av et endepunkt 

for Jack, tyder på at han befinner seg i en metaforisk labyrint uten telos.  

Det overnaturlige og det onde truer bak det som ved første øyekast fremstår trygt og normalt. 

Speilmotivets funksjon er blant annet å synliggjøre denne tvetydigheten. Speil og speilbilder i 

The Shining fremstår som indikatorer på det overnaturlige. Jacks speilbilde fremstår som en 

indikator på hans splittede personlighet. Ettersom speilet andre ganger viser hotellets 

overnaturlige side – som i tilfellet med kvinnen i badekaret – kan Jacks speilbilde også antyde 

hans tilknytning til disse kreftene, selv om det ikke er åpenbart for familien hans. Lignende 

antydninger ser vi når gjenferdene han snakker med konsekvent er plassert foran speil, og det 

er som om han snakker med sitt eget speilbilde. Men speilet kan virke avslørende også når det 

ikke er dets speilbilde som avslører noe, som når Danny får visjoner om hotellets grusomheter 

mens han står foran speilet hjemme. 

Som tidligere nevnt opptrer speilmotivet også i form av avspeilinger mellom lignende 

elementer. Hotellet og hekkelabyrinten er det grunnleggende eksempelet på dette. Men i 

denne filmen, i likhet med de andre analyseobjektene, er det forekomster av dobbeltgjengere 

av ulike slag: Jack/Grady, Danny/Tony, samt tvillingsøstrene. 

Hotell- og hekkelabyrinten er begge multikursale. Det er også antydninger til at hotellet er en 

dynamisk labyrint, i og med at arkitekturen ikke gir logisk mening. Scenen i fryserommet 

antyder også en struktur i bevegelse. Det samme gjør sekvensen hvor Wendy ser ut å gå i 

sirkel, men jeg tolker dette som et uttrykk for hennes subjektive opplevelse. 
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5 Analyse: Hellbound 

Hellbound: Hellraiser II er regissert av Tony Randel og utkom i 1988. Den er oppfølgeren til 

Hellraiser (Barker, 1987), og ettersom historien i den er så tett knyttet til den forrige filmen 

gjengir jeg noe av handlingen i Hellraiser i synopsisavsnittet nedenfor. 

I de to forrige analyseobjektene, «Closer than sisters» og The Shining, kommer 

labyrintmotivet til stor grad til uttrykk i metaforisk form, og den konkrete labyrinten står som 

et symbol på rollefigurenes øvrige omstendigheter. Hellbound har en mer praktisk tilnærming 

til labyrinten. I begge disse filmene tilbringer rollefigurene store deler av spilletiden i en 

tydelig labyrintisk struktur, og deres mål består eksplisitt i å overvinne ondsinnede skikkelser 

i labyrinten, for så å finne en vei ut av den.  

5.1 Synopsis 

Historien i Hellbound tar opp tråden der Hellraiser sluttet. I den første filmen åpner en mann 

ved navn Frank opp en parallell dimensjon ved hjelp av en mystisk kube (man må vri på den, 

omtrent som en Rubiks kube). Der blir han torturert og drept av demoniske vesener med 

forbindelser til Helvete, såkalte Cenobites, som ledes av skikkelsen Pinhead. Franks bror, 

Larry, flytter inn i Franks hus noen år senere, sammen med kona Julia. Frank vekkes så til live 

igjen, men trenger blod for at kroppen hans skal blir fullstendig regenerert. Han allierer seg 

med Julia, som hadde en affære med Frank flere år tidligere, og hun lurer menn til huset som 

bytte for Frank. Larrys datter Kirsty fatter mistanke og spionerer på Julia. Frank ender opp 

med å drepe både Larry og Julia, men blir igjen drept av cenobitene. Kirsty klarer å unnslippe 

dem og sende dem tilbake til Helvete ved hjelp av kuben.  

I Hellbound er Kirsty den utvetydige protagonisten. Hun er traumatisert av det hun har 

opplevd og legges inn på mentalsykehus, og verken politiet eller sykehuspersonalet tror på 

hennes beskrivelse av hva som har skjedd. Det hun antar er Larry åpenbarer seg en dag på 

rommet hennes, med en beskjed om at han er i Helvete og trenger hennes hjelp. Hun allierer 

seg med en ung lege, Kyle, for å finne Larry. Psykiateren og kirurgen Philip Channard, som 

grunnla mentalsykehuset, fatter interesse for Kirsty. Han har selv lenge forsøkt å finne en vei 

inn i Helvete, og har eksperimentert på sine pasienter for å finne en løsning på gåten. Blant 

annet har han vært opptatt av Tiffany, en pasient som er plassert på rommet ved siden av 

Kirsty, som også har blitt traumatisert og bruker mye av tiden på å løse ulike former for 
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puslespill. Channard klarer å vekke Julia til live. De to innleder et forhold, og Channard 

forsyner henne med menneskeoffer så hennes kroppen kan regenerere seg. Kyle blir et av 

hennes ofre. 

Tiffany løser kuben og åpner opp portalen til Helvete. Hun går inn og Kirsty følger etter 

henne, og Julia og Channard går også inn sammen. Her blir de alle, bortsett fra Julia, vitne til 

groteske og surrealistiske syn, som på et eller annet vis resonnerer med dem personlig. Veien 

inn til Helvete består av labyrintiske ganger, og fører de til utsiktspunkt hvor de ser en 

gigantisk, kubeformet labyrint som strekker seg ut i horisonten. Over den svever en skikkelse 

formet som en avlang diamant, som Julia omtaler som «Leviathan, Lord of the labyrinth». 

Kuben har også antatt denne formen. Julia dytter så Channard inn i et slags torturkammer, og 

han stiger senere ut som en monstrøs skikkelse. Det viser seg at det ikke var Larry som 

påkalte Kirsty, men Frank. Kirsty klarer imidlertid å overvinne ham. Herfra må Kirsty og 

Tiffany finne veien ut av labyrinten, med Julia og Channard i hælene. Julia blir svelget av 

labyrinten, men Channard følger etter de ut av Helvete og inn på mentalsykehuset. Her treffer 

han cenobitene og dreper dem. Han følger så Kirsty og Tiffany inn i Helvete igjen. Her vrir 

Tiffany kuben tilbake til sin originale form, noe som fører til at Channard dør og 

helvetesportalen lukkes, rett etter at Kirsty og Tiffany har rukket å komme seg ut.  

 

5.2 Labyrinten i Hellbound 

Det er de labyrintiske gangene, mellom portalen på mentalsykehuset og Leviathans 

tilholdssted, som utgjør de mest fremtredende labyrintforekomstene i Hellbound.  

Rollefigurene befinner seg i eller i nærheten av disse gangene i godt over en tredjedel av 

filmens spilletid. Man bør også merke seg den gigantiske labyrinten som Leviathan svever 

over (og som de labyrintiske gangene muligens er en del av). Mentalsykehuset fremstår 

dessuten som en slags forlengelse av labyrinten når Channard, i monstrøs form, kommer ut fra 

Helvete og begynner å terrorisere pasientene der. Alle pasientene har dessuten blitt lenket til 

hver sin kube som de forsøker å løse – et tydelig tegn på at Helvetes makt har bredd seg til 

sykehuset. I tillegg er Channard besatt av den såkalte «labyrinth of the mind», som han 

forsøker å løse for å finne veien til Helvete.  

Labyrinten forekommer altså i både praktisk, ikonisk og symbolsk forstand. Hellbound har 

det til felles med filmene jeg hittil har analysert, spesielt The Shining, at omgivelsene rundt 
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gjenkaller labyrinten på ulike vis. Forskjellen her er at labyrinten som rollefigurene må 

forsere er konkret, i motsetning til «Closer than sisters» og The Shining, hvor rollefigurenes 

situasjon utgjør en metaforisk labyrint. I Hellbound er det ikke på noe tidspunkt noen tvil om 

at rollefigurene ved at de befinner seg i en labyrint. Dette er dessuten en dynamisk labyrint, 

noe jeg vil se nærmere på senere i dette kapittelet. 

Her er det et klart skille mellom labyrinten, som befinner seg i den overnaturlige sfæren, og 

den øvrige, naturlige virkeligheten. Labyrinten befinner seg i Helvete, som fremstår som en 

slags parallell dimensjon. De som havner i Helvete er fanget der, og den som ønsker å 

opprette en passasje mellom de to dimensjonene, er avhengig av hjelpemidler. Channard 

vekker Julia til live, og henter denne dermed til den naturlige dimensjonen, ved hjelp av 

madrassen hun døde på. Hun stiger opp fra den som hun bryter seg gjennom en dør. Det er 

kun ved hjelp av kuben at Tiffany åpner portalen til Helvete. 

Labyrinten er altså ikke noe rollefigurene uforskyldt blir trukket inn i. Channard har lengtet 

etter å åpne en port inn til Helvete, men uten å lykkes. Labyrinten må aktivt oppsøkes, og selv 

da er det ingen garanti om å finne den. Det er ikke dermed sagt at alle rollefigurene vet hva de 

går til. Flere havner i Helvete ved å løse kuben, uvitende om at de kommer til å bli fanget der. 

Hellraiser, den første filmen, åpner med at Frank forsøker å løse den, og blir drept av 

cenobitene. Det er kun tilfeldig at han igjen vekkes til live, etter at blod drypper på gulvet. I 

Hellbound søker han så Kirstys hjelp for å komme seg ut av Helvete igjen. Denne filmen 

åpner med en lignende scene som i den første. Vi får i løpet av filmen vite Pinheads 

opprinnelige identitet – han var en mann ved navn Elliot Spencer. I denne åpningsscenen 

forsøker også han å løse kuben, og når han lykkes blir han dratt ned til Helvete og blir til den 

ikoniske Pinhead-figuren, en slags Helvetes tjener. De som fanges i helveteslabyrinten er 

kanskje ikke klare over hvilken risiko de utsetter seg for, men fangenskapet er en konsekvens 

av at de aktivt har gått inn for å vekke krefter som ellers er uvirksomme. Dette kan ses i 

sammenheng med at labyrintgjengerens største sårbarhet er mangel på kunnskap. Kuben er 

her en forlengelse av labyrinten, og fungerer på sett og vis som inngangsporten til den.  

Det er ingen hekkelabyrint i Hellbound, men finner inneholder likevel noen elementer som ser 

ut til å skulle skape assosiasjoner til denne, mer ikoniske, typen labyrint. Som nevnt blir 

mentalsykehuset fremstilt som en slags forlengelse av labyrinten, og derfor er det interessant 

at stien som leder til inngangspartiet er omgitt av busker og relativt høye trær. Disse utgjør en 

slags vegg på hver side av stien, og minner således om en gang i en hekkelabyrint. Vi ser 
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dette første gang i en tidlig scene som viser Channard på vei inn til sykehuset. Så ser vi den 

igjen i filmens siste bilde av Kirsty og Tiffany, som forlater sykehuset og går bort fra kamera. 

De har overvunnet labyrinten, og er nå på vei ut av den for godt. At denne stien fremstilles 

som en labyrintlignende inngang/utgang bidrar også til understreke mentalsykehusets rolle 

som en forlengelse av labyrinten (figur 49).  

 

Figur 49: Kirsty og Tiffany forlater sykehuset 

Sykehuset fremstår som en tydelig forlengelse av labyrinten fra punktet hvor Kirsty og 

Tiffany kommer ut av portalen og oppdager at alle pasientene har blitt lenket til hver sin kube. 

Channard dukker så opp, og fremstår som en minotaurisk skikkelse, ettersom han fortsetter 

jakten på Kirsty og Tiffany gjennom sykehusets ganger. De forsøker da å gjemme seg på et 

rom, men der finner de cenobitene, og rommet ser ut som et torturkammer. Med andre ord er 

ikke bare sykehusgangene en forlengelse av labyrintens ganger, men sykehusets omgivelser 

har i det hele tatt begynt å anta en form som minner om helvetessfæren.  

 

5.3 Labyrintens utforming og visuell fremstilling 

Hellbound skiller seg fra den andre filmene ved at labyrinten – altså de labyrintiske gangene 

som fører til Leviathan – består av lukkede rom. Gangene, samt rommene som rollefigurene 

støter på underveis, har tak.  
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Dette kan komme av den spesielle rollen som labyrinten i Hellbound har. Der 

hekkelabyrintene i «Closer than sisters» og The Shining i stor grad fungerer som et veiledende 

symbol på utfordringene protagonistene vil møte, er labyrinten i Hellbound uløselig knyttet til 

det som protagonisten må overvinne. Selve labyrinten er de antagonistiske kreftenes arena – 

den befinner seg tross alt i Helvete. Den visuelle fremstillingen understreker dette, ved at 

labyrinten er lukket, noe som avgir en klaustrofobisk følelse. Gangene er i tillegg helt 

mørklagte, bortsett fra det lille lyset som slipper inn gjennom små åpninger i taket, og som 

dermed får det til å virke som om labyrinten er underjordisk. Umiddelbart fremstår den i det 

hele tatt langt dystrere og mer illevarslende enn labyrintene jeg har undersøkt i de foregående 

kapitlene. At strukturen her består av stein og ikke hekker bidrar også til å gjøre den ekstra 

ugjestmild (figur 50).  

 

Figur 50: Labyrintens ugjestmilde gannger 

Disse faktorene kommer også til uttrykk i bildekomposisjon og kameraplassering. 

Innestengtheten i «Closer than sisters» og The Shining blir stort sett kun antydet, ved at man 

kun unntaksvis får glimt av den åpne himmelen over labyrintveggen. I Hellbound er 

rollefigurene bokstavelig talt innestengt, i og med at det eksisterer et fysisk tak over 

labyrintgangene. Innestengtheten poengteres derfor ved å vise oss dette taket. Selv om 

kameraet stort sett befinner seg i øyehøyde med rollefigurene, ser det likevel ut til å være noe 

lavere plassert. Kameravinklene er altså litt nærmere froskeperspektiv enn de overnevnte 
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filmene. Det er ingen tvetydighet knyttet til rollefigurenes innestengthet, og dermed ikke det 

samme behovet for å fremstille labyrinten på en tvetydig måte.  

Protagonistenes vandring i denne labyrinten har en tydelig praktisk hensikt: å komme seg fra 

sted til sted. At labyrintens fremstilling derfor minner om sluttsekvensen i The Shining – hvor 

Jack og Danny befinner seg i den faktiske labyrinten, hekkelabyrinten, og henholdsvis jager 

og blir jaget – er ikke overraskende. I den sekvensen har Dannys mål endret seg fra å 

manøvrere en labyrintisk situasjon til å manøvrere en konkret labyrint, og labyrintvandringen 

har derfor en klart praktisk hensikt. Innestengtheten er konkret knyttet til det å befinne seg 

inne i labyrintstrukturen, noe den kontrastfylte lyssettingen bidrar til å understreke. 

Lyssettingen man ser et eksempel på i figur 50 har en tilsvarende effekt.  

I sluttsekvensen i The Shining var det dessuten et sjeldent tilfelle av en point-of-view-

innstilling. Også denne var knyttet til det rent praktiske ved å manøvrere labyrinten – den 

viste Dannys fotspor fra Jacks synsvinkel. I Hellbound er det flere tilfeller av slike 

innstillinger, og de forekommer gjerne når labyrintgjengen, hvis synsvinkel vi inntar, føler at 

det er vanskelig eller sterkt nødvendig at hun finner den riktige veien. Bildet nedenfor (figur 

51) viser Kirstys synsvinkel idet hun er i ferd med å gå seg vill i labyrinten. Neste klipp viser 

henne ved et slags veikryss.  

 

Figur 51: Labyrintens ganger sett fra Kirstys perspektiv 
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Kamera panorerer rundt henne, og vi ser bivia som går i alle retninger, mens hun står rådvill 

foran de. Point-of-view-vinkelen har altså som funksjon å vise labyrintgjengerens konkrete 

ferd gjennom gangene, men også å formidle vedkommende subjektive opplevelse av 

labyrinten. I dette tilfellet bidrar innstillingen til å forberede oss på Kirstys rådvillhet før vi 

presenteres for det overveldende antallet valg hun stilles overfor.  

I flere innstillinger pekes dessuten kameraet direkte, eller tilnærmet direkte, inn i gangene, og 

dette antydes ofte å være fra labyrintgjengerens synsvinkel. Vi ser aldri enden av gangene, 

ettersom de blir stummende mørke et stykke inn. At vi aldri ser en vegg i enden av dem, noe 

som ville antydet en sving, får de til å fremstå endeløse, og dette bidrar til å underbygge 

følelsen av håpløshet. I likhet med den røde gangen som Wendy befinner seg i i The Shining, 

samsvarer gangenes utseende med Kirstys opplevelse av dem. At de er mørke og trange 

bygger under den klaustrofobiske følelsen, og følelsen av å ikke finne veien ut gjenspeiles i at 

det ikke er noen ende i sikte, ettersom alt man ser er mørke et stykke ned i gangene.  

Skildringen av labyrinten er imidlertid sjelden oversiktlig. Kirstys opplevelse av labyrinten 

som uløselig skildres ofte ved hjelp av korte klipp bestående av hurtige panoreringer, som for 

å illustrere at hun kikker desperat rundt seg, usikker på hvilken vei hun skal velge.  

 

Figur 52:Tilsynelatende endeløse ganger 
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5.4 Daedalus og minotaurer 

Helveteslabyrinten overvåkes av tydelig Daedalus, Leviathan (figur 53-54). Han introduseres 

til og med som dens herre: «Leviathan, Lord of the labyrinth». Han er imidlertid en passiv 

labyrintherre, som ikke utviser noen menneskelige egenskaper. I likhet med kuben, som han 

deler form med (kuben omformes som nevnt på et tidspunkt til den samme avlange 

diamantformen), ser han heller ut til å være et slags Helvetes verktøy – et objekt som bærer på 

Helvetes krefter. Leviathan har direkte påvirkning på rollefigurene, blant annet når det sorte 

lyset han avgir treffer Channard. Det trigger en serie flashbacks for Channard, noe som 

dessuten ser ut til å være en fysisk ubehagelig opplevelse. Dette er imidlertid ikke noe 

Leviathan gjør med vilje. Han snurrer sakte rundt og avgir hele tiden disse lysstrålene, som en 

slags roterende lyskaster, og Channard stiller seg tilfeldigvis i skuddlinjen.  

 

Figur 53: Labyrintherren Leviathan 
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Figur 54: Labyrinten Leviathan svever over 

Det eneste tilfellet av noe som ser ut til å være en bevisst handling fra Leviathans side 

forekommer etter at Tiffany har vridd kuben tilbake til sin opprinnelige form. Mens hun og 

Kirsty løper gjennom labyrinten mot utgangen skyter Leviathan noe som kan minne om 

laserstråler etter dem. Jeg er riktignok usikker på om dette er ment å forstås som en bevisst 

handling; om Leviathan faktisk sikter på dem. Det at Tiffanys vrir på kuben ser ut til å føre til 

at hele helvetessystemet bryter sammen, Leviathans skyting fremstår like gjerne som en følge 

av en slags dødskrampe, som at det skulle være et målrettet angrep. Uansett etableres det 

tydelig at Leviathan legemliggjør de kreftene som råder i labyrinten og som sørger for å sette 

labyrinten i bevegelse når den utviser dynamiske trekk.  

Det er dessuten ikke helt klart om labyrintgangene som fører til Leviathan er deler av den 

samme, kubeformede labyrinten som han svever over. Dette antydes imidlertid ved ett tilfelle: 

I en sekvens hvor Kirsty og Tiffany løper gjennom gangene, klippes det ved et tidspunkt til et 

bilde av kubelabyrinten. Jeg kan ikke tolke dette på noe annet vis enn at det er ment å vise 

utenfra den labyrinten som de befinner seg inne i. 

Som i The Shining styres altså labyrinten av en uhåndgripelig kraft, som tar kontroll over 

mennesker og gjør de til sine tjenere. Disse tjenerne utgjør, i likhet med Jack, den faktiske 

trusselen mot liv og helse. Så å si alle rollefigurene som i denne filmen har onde hensikter – 

Julia, Channard og cenobitene – handler på et eller annet vis på vegne av en kontrollerende 
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helvetesmakt. Cenobitene viser seg å en gang ha vært mennesker, som har glemt sin 

opprinnelse og nå eksisterer kun for å påføre smerte. Julia avslører at hun tjener Leviathan når 

hun bedrar Channard og dytter ham inn i torturkammeret, et slags kubeformet rom som stiger 

opp fra bakken: «It wanted souls, and I brought you». Når Channard senere trer ut av dette 

rommet som en monstrøs skikkelse, er han festet til en tentakkel som ser ut til å bære ham 

rundt, som om han var en marionett (figur 55). Ettersom han jager Kirsty og Tiffany rundt og 

prøver å drepe dem, og dermed utgjør en eksplisitt fysisk trussel, er han den klart mest 

minotauraktige av disse skikkelsene.  

Det er verdt å påpeke at ingen av disse egentlig er underlagt labyrintens makt. Cenobitene 

tjener Helvete, men ikke nødvendigvis Leviathan. Leviathan er labyrintens herre, men det er 

ikke helt klart hvorvidt labyrinten utgjør hele Helvete eller bare en del av det. Det er ingen tvil 

om at Leviathan styrer denne delen, men det er ikke nødvendigvis sikkert at han er Helvetes 

overhode – at han er Satan. Det er imidlertid liten tvil om at Leviathan er filmens åpenbare 

maktfigur. Uansett hvem cenobitene, Julia og Channard tjener – om det er labyrintherren eller 

mer generelle onde krefter – ser vi her et skille mellom en klar overmakt og mer begrensede 

utøvere av makt.  

 

Figur 55: Channard i monstrøs form 
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5.5 Kuben og gåten 

Der speilet er det mest fremtredende motivet i de andre analyseobjektene – ved siden av 

labyrinten – er gåten, hovedsakelig representert ved kuben, i stedet det dominerende motivet i 

Hellbound. Både labyrinten og kuben knyttes tydelig til det overhengende gåtemotivet. Men 

speilet opptrer likevel på betegnende vis ved et par tilfeller, og er til en viss grad knyttet til 

labyrintens heterotopiske natur. Jeg vil derfor vende tilbake til det i et senere avsnitt om 

heterotopiske elementer i filmen. 

Kuben har både en praktisk og en symbolsk funksjon i Hellbound. Den er objektet som åpner 

portalen til Helvete, men den symboliserer også gåten Channard prøver å løse, «the labyrinth 

of the mind». Det er også mange forekomster av puslespill og tilsvarende gåter, som har 

lignende symbolsk effekt. Herfra vil jeg, for enkelthets skyld, omtale disse som karader for å 

unngå å forvirre de med motivet Gåten. (Jeg ville ha brukt det engelske ordet «puzzles» for å 

omtale disse – det gjør de også i filmen – men jeg velger å heller gå for et begrep ikke kan 

forvirres med puslespill, som det finnes konkrete forekomster av.) Kuben er altså også en 

slags karade, men står i en særstilling i og med at den går igjen som et visuelt motiv.  

Som motiv minner karadene veldig om labyrinten, for en labyrint er teknisk sett en gåte man 

må løse. I en tidlig scene, hvor Channard er i ferd med å gjøre et kirurgisk inngrep i en 

pasients hjerne, knytter han disse motivene sammen når han sier: «The mind is a labyrinth, a 

puzzle». De to motivene, labyrinten og kuben/karaden forenes visuelt senere i filmen, 

ettersom labyrinten som Leviathan svever over er kubeformet.  

Motivene kommer imidlertid til uttrykk på ulike vis. Karadene er gjenstander, men labyrinten 

utgjør omgivelser som rollefigurene må manøvrere seg gjennom. Selv om både labyrinten og 

karadene er gåter som må løses, preger labyrinten filmens uttrykk og rollefigurenes 

opplevelse i mye større grad. Når karadene løses, fremstilles det utelukkende ved å vise 

hendene som manipulerer gjenstanden (figur 56-57). Når rollefigurene har fore å løse 

labyrinten, befinner de seg nødvendigvis i den, og den utgjør scenografien som omgir dem. 

Som jeg har vært inne på tidligere formidler labyrintens utseende klaustrofobien og 

opplevelsen rådvillhet og desorientering som oppstår av å befinne seg i den – med sine 

lukkede ganger og dunkle belysning, samt de hurtige montasjene av gangene sett fra Kirstys 

synsvinkel. Her vil jeg imidlertid påpeke at også kuben forekommer ofte som et visuelt motiv, 

også i tilfeller hvor den ikke er åpenbart knyttet til gåtemotivet. For eksempel er 
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torturkammeret som Channard dyttes inn i kubeformet, og har også et lignende mønster som 

det vi ser på figur 56.  

 

Figur 56: Tiffany løser kuben 

 

Figur 57:Tiffany løser et kubeformet puslespill 

Men som visuelt motiv er altså labyrinten langt mer fremtredende. Karadene bidrar imidlertid 

til å forsterke idéen om gåten, som også legemliggjøres av labyrinten. Labyrinten er 

multikursal, og denne modellen fremhever nettopp labyrintens egenskaper som en gåte, hvor 
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det er labyrintgjengerens kløkt og evner som avgjør om vedkommende finner fram til en 

løsning.  

Ulike former for puslespill forekommer som nevnt, og ved et par tilfeller ser det ut til å 

referere til de andre motivene. På figur 57 er Tiffany i ferd med å løse et slags kubeformet 

puslespill, som fremstår som en åpenbar henvisning til kubemotivet. Senere i filmen får vi se 

et mer tradisjonelt puslespill, i en montasje som ser ut til å skulle ha en slags understrekende 

effekt. Vi ser først puslespillet i sin helhet, før det klippes til et nærbilde (figur 58-59). 

 

Figur 58: Et bilde av et puslespill 
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Figur 59: Et nærmere bilde av puslespillet, som fremhever et labyrintaktig mønster 

Bildet som puslespillet utgjør er ikke godt synlig, på grunn av lyssettingen og de matte 

fargene. Nærbildet ser heller ikke ut til å fremheve noen betydningsfulle detaljer, selv om man 

kan skjelne at en fugl er avbildet på puslespillet. Fuglen er ikke noe tilbakevendende motiv i 

filmen, og har, så vidt jeg vet, ikke noen relevant symboleffekt. Det kan virke som om det 

som er avbildet på puslespillet er uviktig her, og det vi egentlig er ment å legge merke til er 

mønsteret som puslebrikkene utgjør. Det kan minne om en labyrint sett ovenfra. Dette kan 

være ment å ha en lignende funksjon som kube-puslespillet jeg nevner ovenfor – en referanse 

til de utbredte visuelle motivene i filmen. Denne montasjen forekommer imidlertid direkte 

etter at Channard har vekket Julia til live, og kan være et signal om at han er et steg nærmere 

løsningen på «gåten».  

Til slutt vil jeg vende tilbake til den kubeformede labyrinten. Den ser ut til å være en blanding 

av de to dominerende visuelle motivene, labyrinten og kuben, men jeg oppfatter den også som 

en referanse til M. C. Eschers litografi «Relativity» fra 1953 (figur 60). Dette bildet viser en 

labyrintisk struktur eller rom som logisk sett er umulig, og hvor naturlover som tyngdekraften 

er fraværende. Denne referansen kan være ment å underbygge oppfatningen av labyrinten som 

en uforståelig og ulogisk struktur. Labyrinten i Hellbound følger heller ikke konvensjonell 

logikk, men en slags marerittlogikk: Rollefigurene stilles overfor surrealistiske hendelser, og 

blir ved et par tilfeller transportert, øyeblikkelig og uten forvarsel, fra labyrintens ganger til 

andre rom.  
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Figur 60: «Relativity» (Maurits Cornelis Escher, 1953) 

Kubelabyrintens likhet med Relativity er interessant også fordi på de tydelige referansene til 

samme bilde i filmen Labyrinth (Henson, 1986). I en tidlig scene i den filmen ser vi en kopi 

av Relativity hengende på Sarahs rom. Hennes labyrintvandring ender så i et rom som tydelig 

er inspirert av Relativity, og hvor tyngdekraften fungerer på tilsvarende ulogisk vis (figur 61-

62).  
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Figur 61: «Relativity» i Jim Hensons film Labyrinth (1986) 

 

Figur 62: Et «Relativity»-inspirert rom i Labyrinth 

 

5.6 En dynamisk labyrint 

Labyrinten i Hellbound er i hovedsak statisk. Som nevnt fungerer den imidlertid etter en slags 

drømmeaktig logikk, hvor labyrintgjengerne uforvarende transporteres fra et sted til et annet 
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og plasseres i rom som har en eller annen personlig betydning for dem. I tillegg åpner det seg 

ved et tilfelle et nytt bivium.  

Sistnevnte eksempel finner sted rett etter at Kirsty og Tiffany har unnsluppet Frank, og er 

tilbake i labyrintens ganger. De stopper opp ved et veiskille, og nesten umiddelbart etter 

forsvinner veggen på høyre side i bildet, og Tiffany suges inn i dette nyoppståtte biviumet 

(figur 63-64). 

 

Figur 63: Kirsty og Tiffany foran en vegg som straks vil briste 
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Figur 64: Et nytt bivium åpner seg 

De finner seg helt åpenbart i en labyrint in malo – ikke bare på grunn av truslene som befinner 

seg i den, men selve labyrinten ser utgjør også en trussel.  

Den marerittaktige logikken labyrinten opererer etter er, i likhet med Escher-strukturen den 

refererer til, en logikk som fremstår surrealistisk. Det er nærliggende å påstå at det som skjer i 

labyrinten konstituerer et fullstendig fravær av logikk, men det er ikke helt riktig. De 

grusomme, surrealistiske opplevelsene som Tiffany og Kirsty blir utsatt for i labyrinten har en 

klar tilknytning til deres personlige liv. Tiffany havner for eksempel i en slags speilsal kort 

etter at hun entrer labyrinten, hvor hun ser gjengivelser av sin mor som gjentar frasen «Help 

my daughter». Det antydes, også i et senere tilbakeblikk, at dette er en del av et minne Tiffany 

har fra da hun ble innlagt på mentalsykehuset. Synet av moren avløses av mer grusomme 

visjoner, blant annet av en klovn som sjonglerer med egne øyeepler og et foster som syr igjen 

sin egen munn. Disse visjonene fremstår surrealistiske, men ikke helt uten logikk ettersom 

hun befinner seg på et sted som er ment å volde frykt og smerte. Det er også cenobitenes 

hensikt, og de tjener samme sted: Helvete.  

I en scene som finner sted kort tid etter opplever Kirsty å bli transportert fra et sted til et 

annet. Hun vandrer gjennom labyrintgangene, og stopper rådvill opp ved et veiskille. Kamera 

panorerer rundt henne og viser at hun er omgitt av flere bivia. Plutselig klippes det til et 

nærbilde av henne, og hun befinner seg i stuen i et hus som fremstår som et helt ordinært 
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hjem. Snart begynner blod å renne fra en porselenshylle, og huset kollapser rundt henne. Ved 

hjelp av et nytt klipp transporteres hun til et annet rom, hvor hun er omgitt av cenobiter.  

Dette skiller labyrinten i Hellbound tydelig fra en ordinær multikursal labyrint. De dynamiske 

trekkene ved den skiller seg dessuten fra de jeg identifiserte i The Shining. I scenen hvor 

Wendy ser blodet fra heisene kan det som nevnt fremstå som om hun har løpt i sirkel, men det 

er kun noe som antydes – det fremstår ikke som om hun faktisk ender opp på samme sted. Om 

hun så gjorde det, ville det betydd at labyrinten hadde endret sin struktur. Når Kirsty derimot 

opplever at hun forflytter seg til nye omgivelser, er det ikke bare strukturen som endrer seg. 

Enten «teleporteres» hun fra et sted til et annet, eller så endrer labyrinten rundt henne 

fullstendig form. Uansett innebærer det at labyrinten i Hellbound er en totalt uforutsigbar 

struktur, hvor det teoretisk sett er likegyldig hvilken vei labyrintgjengeren velger. Det er 

heller ikke tydelig hvorvidt Leviathan påvirker labyrintens dynamikk, om labyrinten styres av 

en usynlig helveteskraft eller om den er en autonom struktur, slik hotellet i The Shining også 

til en viss grad kan fremstå som. 

 

5.7 Speilet og andre heterotopiske elementer i 

Hellbound 

Det finnes som nevnt et par instanser i Hellbound hvor speilet spiller en viktig rolle, selv om 

det er langt fra å være et like betydelig motiv som i «Closer than sisters» og The Shining. 

Begge tilfellene finner sted i selve labyrinten, hvor Kirsty og Tiffany opplever hvert sitt møte 

med speilet. Ved det første tilfellet støter Kirsty på en dør, som hun sier den samme som på 

hennes fars hus. Innvendig ser «huset» ut som et slags dystert kapell, og der står det plassert 

et sminkebord med et speil. På bordet ligger et bilde av Frank, og når Kirsty ser opp, ser hun 

at beskjeden hun trodde kom fra hennes far – «I AM IN HELL HELP ME» – står skrevet på 

speilet i blod. Like etter trer Frank frem og avslører at det var han som kontaktet henne.  

Det er ikke noe her som åpenbart knytter speilet til noen overhengende tematikk, men at 

beskjeden fra Frank opptrer på et speil er likevel interessant. I både «Closer than sisters» og 

The Shining er speilmotivet tett knyttet til ondskap og forræderske krefter, og fungerer ofte til 

å avsløre sannheter som ikke er åpenbare i den «uspeilede» virkeligheten. Her knyttes speilet 

tydelig til Franks bedrag.  



101 

 

Det er dessuten interessant at begge speil-tilfellene finner sted i den heterotopiske sfæren 

labyrinten. Jeg har tidligere vært inne på speilets heterotopiske natur, og her opptrer det blant 

andre elementer som trosser konvensjonell virkelighetsforståelse. I det andre tilfellet er det 

Tiffany som går inn i en del av labyrinten som ser ut som et tivoli, og trer inn i en slags 

speilsal. Speilene er plassert på rekke og viser først hennes speilbilde, før de plutselig viser, 

ett etter ett, hennes mor som sier «Help my daughter» (figur 65). 

 

Figur 65: Tiffany ser sin mor i labyrintens speilsal 

Kort etter står hun overfor et annet speil, som bare forsvinner, og blir erstattet av fosteret med 

igjensydd munn (figur 66-67).  
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Figur 66: Tiffany og hennes speilbilde 

 

Figur 67: Tiffanys speilbilde erstattes av et foster med igjensydde lepper 

Speilene her fungerer åpenbart på en noe annen måte enn de gjør i de andre filmene jeg har 

analysert. Deres funksjon er ikke først og fremst å gjengi den som står foran dem, men de ser 

heller ut til å fungere som visningsskjermer som på et vis gjengir billedliggjøringer som på et 

eller annet vis er knyttet til Tiffanys frykt og traumer. Disse speilene er ikke heterotopiske i 

den forstand som Focault peker på – at de avgir en tro, men uekte gjengivelse av sine 
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omgivelser. Derimot bryter de med speilets grunnleggende funksjon. De gjengir ikke fysiske 

overflater, men ser snarere ut til å vise oss hva som befinner seg i Tiffanys psyke.  

Labyrinten er også heterotopisk i en lignende forstand. Den gir inntrykk av å være en fysisk, 

statisk struktur, men – ettersom omgivelsene kan endre seg på et blunk – fremstår den snarere 

som en omskiftelig sfære som det virker håpløst å i det hele tatt forsøke å manøvrere.  

Vi finner også et par tilfeller av elementer som ser ut til å være, men ikke er. Det første 

forekommer når Frank først gir sin beskjed til Kirsty. En hudløs skikkelse (som Kirsty altså 

tar for å være sin far) dukker opp på rommet hennes på sykehuset, og skriver beskjeden i blod 

på veggen. Skikkelsen blir så liggende i en blodpøl ved veggen, men et øyeblikk senere er den 

borte – selv om skriften på veggen står igjen. Her dreier det seg om en slags sammensmelting 

av virkeligheter: den naturlige og den overnaturlige. De er i utgangspunktet separate, men glir 

sammen i denne scenen. 

Det andre eksempelet er mer «virkelighetsnært», om man kan kalle det det. Kirsty overvinner 

Channard blant annet ved å avlede ham – hun ikler seg Julias hud og gir seg ut for å være 

henne. Som jeg tidligere har nevnt er det gjennomgående dobbeltgjenger-element i alle 

analyseobjektene, og dette eksempelet minner kanskje mest om Djevelens hamskifte i «Closer 

than sisters». Her er hamskiftet imildertid bokstavelig.  

 

5.8 Oppsummering 

Også i Hellbound er labyrinten multikursal. Denne har ikke en metaforisk betydning på 

samme måte som de andre analyseobjektene. Filmen har derfor en mer praktisk tilnærming til 

den, hvor fokus ligger på labyrintgjengernes evne til å manøvrere den. Det jeg regner som 

filmens primære labyrint er labyrintgangene som leder til Leviathan (Det er uklart, men 

mulig, at den kan være en del av kubelabyrinten Leviathan svever over). Mentalsykehuset 

fremstår som en forlengelse av denne labyrinten. Buskene utenfor mentalsykehuset kan tolkes 

som en referanse til den mer ikoniske hekkelabyrinten, og bidrar til understreke 

mentalsykehusets rolle som en forlengelse av Leviathans labyrint. 

Labyrintmotivet knyttes også til det overhengende gåtemotivet, og Channards forsøk på å løse 

«the labyrinth of the mind». Gåtemotivet omfatter kuben og ulike karader, og spiller til 

syvende og sist på det gåtefulle ved labyrinten – noe mystisk og uklart som labyrintgjengeren 
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må finne en løsning på. Karadene knyttes visuelt til kuben og labyrinten i form av ulike 

puslespill. 

Channard, Julia og cenobitene utviser alle minotauriske trekk. De tjener alle en overmakt som 

knyttes til labyrinten, utgjør en trussel for labyrintgjengerne. Cenobitene kan dessuten med 

rette sies å være fanget i helvetessfæren – heller ikke Channard fremstår særlig autonom i sin 

monstrøse, men snarere en slags marionett. Leviathan fremstilles som en åpenbar Daedalus, 

men er en passiv skikkelse. Det kan virke som labyrinten og Helvete styres av en ukjent kraft, 

eller er at labyrinten er en autonom struktur. Den er uansett en dynamisk og uforutsigbar 

labyrint, som ser ut til å endre form eller transportere labyrintgjengerne fra et sted til et annet. 

Det er også ett tilfelle av et nytt bivium som åpner seg. 

Den visuelle fremstillingen av labyrintgangene understreker følelsen av klaustrofobi og 

rådvillhet. Den dunkle lyssettingen og det synlige taket underbygger følelsen av å være fanget 

inne i labyrinten. De tilsynelatende endeløse gangene og de korte, hurtige klippene av Kirsty i 

labyrinten formidler blant annet desorientering og håpløshet. Det er også mange tilfeller 

point-of-view-innstillinger, som er knyttet til det rent praktiske ved å manøvrere labyrinten. 

Speilmotivet forekommer sjelden i Hellbound, men knyttes også her til ondskap. 

Dobbeltgjengermotivet er også til stede, i tilfeller hvor Frank og Kirsty gir seg ut for å være 

andre personer. 
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6 Sammendrag og konklusjon 

Vi har nå sett på hvordan labyrinten og relaterte motiver fremstår i de tre filmene.  

6.1 Hvordan fremstår og fungerer labyrintene? 

Det mest fremtredende fellestrekket er kanskje at alle de fysiske labyrintene er multikursale. 

Dette er kanskje ikke overraskende, i og med at det gir protagonistene handlingsfrihet og 

tillegger deres valg en betydning. Den multikursale modellen vektlegger som tidligere nevnt 

labyrintgjengerens evne til å manøvrere seg, og fortellingene i filmene dreier seg nettopp 

rundt rollefigurer som må manøvrere seg ut av en situasjon, og de antagonistiske kreftene som 

forsøker å hindre dem i det.  

Det er imidlertid interessant at også de metaforiske labyrintene fremstår multikursale. Dette 

har størst betydning i «Closer than sisters», hvor selve hekkelabyrinten ikke spiller noen stor 

rolle. Derimot dreier fortellingen seg om hvordan Vanessa manøvrerer sitt liv, hvor livsvalg 

blir å regne som veivalg. Også i The Shining er den metaforiske labyrinten, hotellet, 

multikursal. Hotellet er riktignok en fysisk struktur som rent teknisk er multikursal, men er 

metaforisk knyttet til hekkelabyrinten utenfor. Wendy og Dannys evne til å manøvrere 

hotellets ganger blir avgjørende når Jack og de andre kreftene ved hotellet vender seg mot 

dem.  

Det er altså ingen labyrinter i filmene som kan regnes som unikursale. Denne dominansen av 

den multikursale modellen kan være knyttet til det Doob kaller «den moderne oppfatning» av 

labyrinten – at den er en struktur som primært er ment å være villedende og forvirrende. 

Referansen til Eschers Relativity i Hellbound underbygger dette. Som nevnt finner vi en 

referanse til samme bilde i Jim Hensons film Labyrinth. Relativity skildrer ikke en labyrint, 

men derimot et rom som ikke gir logisk mening, som er umiddelbart uforståelig og 

desorienterende. Det at Relativity er en nærliggende referanse for filmskapere som benytter 

seg av labyrintmotivet tyder på at en moderne oppfatning av idéen om labyrinten vektlegger 

disse aspektene – at labyrinten primært er oppfattet som en struktur som er skapt for å villede, 

og som en labyrintgjenger til syvende og sist vil måtte «finne løsningen» på.  

De fysiske labyrintene utviser gjerne dynamiske trekk. Dette med unntak av hekkelabyrintene 

i «Closer than sisters» og The Shining, som hovedsakelige har en symbolsk funksjon – de 
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fungerer først og fremst for å etablere det labyrintiske ved henholdsvis Vanessas eksistens og 

Overlook-hotellet. De labyrintene som kan regnes som dynamiske er hotellet, samt labyrinten 

i Hellbound. Overlook-hotellets dynamiske natur er vanskelig å definere. Jeg har vært inne på 

hvordan filmspråket (i sekvensen hvor Wendy løper gjennom to svært like ganger) anvendes 

for å antyde en dynamikk selv om den ikke nødvendigvis er til stede. Effekten av et slikt grep 

bunner i at strukturen oppfattes som uforutsigbar og foranderlig, altså en idé om at labyrinten 

ikke er statisk. Det antyder en struktur som aktivt forsøker å motarbeide labyrintgjengeren og 

holde vedkommende fanget, noe som er en skremmende tanke. The Shining spiller på denne 

idéen i eksempelet med fryserommet, hvor rommet ser ut til å endre plassering i løpet av et 

øyeblikk, og ved at hotellets arkitektur i utgangspunktet ikke gir mening.  

Disse to eksemplene har ingen direkte påvirkning på rollefigurene eller deres evne til å 

manøvrere seg på hotellet, men denne idéen impliserer en labyrint som er «levende» og in 

malo. Ettersom disse forekomstene ikke kommenteres av rollefigurene eller fremheves på 

annet vis, er de på sett og vis å regne som bakgrunnsdetaljer. De fremstår likevel svært 

betydningsfulle når en først legger merke til dem. Det er filmmediets særegne egenskaper som 

tillater disse detaljene – en film er en serie enkeltbilder i kontinuerlig bevegelse, og effekten 

jeg her beskriver oppnås ved å bryte denne kontinuiteten. Labyrinten i Hellbound er mer 

tydelig dynamisk, i og med at den åpenbart og direkte motarbeider labyrintgjengerne. Men 

når labyrinten transporterer de fra et sted til et annet, er det nettopp et plutselig 

kontinuitetsbrudd som tilkjennegir dette. Filmmediet egner seg altså godt til å skildre en 

dynamisk labyrint, og at Doob kun opererer med statiske modeller kan tyde på at den 

dynamiske modellen er sjelden eller uvanlig i klassisk litteratur og bildekunst.  

Alle labyrintene – både de fysiske og de metaforiske – er in malo, med unntak av Murray-

huset som innledningsvis er in bono. Dette endrer seg imidlertid når Vanessa bringer sin 

metaforiske labyrint inn i huset, og det blir åsted for svik og sorg. I og med at alle mine 

analyseobjekter er skrekkfilmer er ikke dette overraskende, ettersom labyrinten dermed gjøres 

til en sfære hvor skrekkelige elementer – Det Andre – truer. For labyrintgjengerne er 

labyrintene ukjente sfærer, og således sfærer som representerer Det Andre. Labyrintene 

fungerer dermed, som Beville, som en «site for the generation of fear of the Other» (2014, s. 

136) 

Labyrintene er rike på heterotopiske elementer og forekomster av Det Andre. Labyrintene i 

«Closer than sisters» og The Shining inneholder ikke minst flere elementer som representerer 



107 

 

Det Andre og samtidig fremstår gjenkjennelige, og er således uncanny. Dette oppstår gjerne i 

forbindelse med dobbeltgjengermotivet – når Djevelen antar Malcoms skikkelse eller når 

Jacks speilbilder antyder en splittet personlighet. Hellbound inneholder også dobbeltgjengere, 

men i de tilfellene dreier det seg om personer som i praktisk hensikt utgir seg for å være 

andre. I de to andre filmene, som har større fokus på rollefigurenes psykologiske tilstand, er 

dobbeltgjengermotivet gjerne knyttet til deres virkelighetsoppfatning. Det kan være at dette i 

større grad åpner for flertydige fremstillinger av virkeligheten. Man kan også se en 

sammenheng med de flertydige elementene og fraværet av telos i «Closer than sisters» og The 

Shining. Tilstedeværelsen av telos markerer en logisk struktur, og fraværet av dette kan åpne 

for øvrige logiske sammenbrudd i filmuniversene. 

Alle filmene innholder imidlertid heterotopiske og på annen måte flertydige elementer i ulik 

grad. At slike elementer er så tilstedeværende i disse filmene kan komme av labyrintmotivets 

iboende tvetydighet og uforståelighet – at disse egenskapene tilrettelegger for å fortelle 

historier om rollefigurer i «uløselige» situasjoner. Man kan for eksempel se for seg at 

fortellingene i «Closer than sisters» og The Shining kunne bli fortalt uten å inkludere 

labyrintmotivet, men at motivet bringer med seg verdifull symbolikk. Labyrintens flertydighet 

og status som en forvirrende struktur kan også være med på å forklare de mange 

forekomstene av elementer i filmene som bryter med konvensjonell logikk.  

Følelsene som labyrinten konnoterer – deriblant klaustrofobi, desorientering og fortvilelse – 

fremheves av de visuelle skildringene av labyrintene og av labyrintgjengerne som befinner 

seg i dem. Vi ser eksempler på dette i scenografien: Når vi ser de mørke labyrintgangene i 

Hellraiser og The Shinings hekkelabyrint er det en fortvilet og gjerne jaget labyrintgjenger 

som befinner seg i dem. I begge tilfeller forsterkes også følelsen av fangenskap av 

lyssettingen. Tilsvarende effekt har bildekomposisjonene, som gjerne fremstiller labyrinten 

som lukket, ved å ikke vise himmelen over gangveggene. Point-of-view-innstillinger tas kun i 

bruk for å formidle labyrintgjengerens forsøk på finne veien gjennom labyrinten, altså i rent 

praktisk hensikt. Ellers er det en tendens til at kamera forfølger labyrintgjengeren og viser 

vedkommende bakfra. Hensikten med dette kan være å forestille tilskuerens perspektiv, og 

dermed gi tilskueren en følelse av å befinne seg i labyrinten. 

Dette finnes dessuten eksempler på psykofysiske ekvivalenter. Et tydelig eksempel finner vi 

når Wendy befinner seg i den andre av de «sirkulære» gangene – der den første var hvitmalt 

er denne blodrød, og dette kommuniserer den intense frykten og fortvilelsen hun opplever. 
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Jeg vil påstå at de overnevnte eksemplene på fortvilte labyrintgjengere i mørke, ugjestmilde 

labyrintganger også kan oppfattes som tilfeller av psykofysiske ekvivalenter, ettersom de så 

presist illustrerer rollefigurenes emosjonelle tilstand. Også filmatiske grep som de hurtige 

klippene som illustrerer Kirstys desorientering kan oppfattes på samme vis. Om disse ikke er 

å regne som psykofysiske ekvivalenter, oppnår det uansett en tilsvarende effekt. 

 

6.2 Hvordan utnytter filmene labyrintens metaforiske 

og symbolske potensiale?  

Når de fysiske labyrintene, som hekkelabyrintene «Closer than sisters» og The Shining, spiller 

liten narrativ rolle, fungerer de symbol for den metaforiske labyrinten. I denne 

sammenhengen er det heller ikke uviktig at labyrintene er multikursale, i og med at de 

metaforiske labyrintene i begge disse filmene er multikursale. Den fysiske labyrinten blir 

stående som et symbol på det menneskelige dramaet som utspiller seg. Den klare avspeilingen 

mellom hekkelabyrinten og hotellet i The Shining understreker denne funksjonen.  

Labyrinten som metafor knyttes også sterkt til rollefigurens psykologiske tilstand. Tydeligst 

er dette i The Shining, hvor Jack går fra forstanden og blir «fanget» i labyrinten. 

Labyrintmotivets konnotasjon til fangenskap er også til stede i «Closer than sisters» på 

tilsvarende vis, ettersom Vanessa brytes ned og blir psykologisk ustabil som følge av sin 

labyrintiske situasjon.  

«Closer than sisters» og The Shining deler altså flere fellestrekk som følge av sitt metaforiske 

innhold. Hellbound skiller seg ut, selv om labyrintens tilstedeværelse der kan leses som en 

metafor på «gåten» som Channard forsøker å løse. Men Hellbound har et annet fokus enn de 

andre filmene – dens fortelling dreier seg i stor grad om å manøvrere en fysisk labyrint. Det 

blir tydelig at metaforiske labyrinter knyttes til rollefigurenes psykologiske tilstand, men 

fysiske labyrinter anvendes for å skildre deres flukt fra legemliggjorte trusler (noe som også 

er tilfelle i de fysiske labyrintene i The Shining).  

I de fysiske labyrintene kan trusselen overvinnes. Danny overvinner Jack i hekkelabyrinten, 

og Kirsty og Tiffany overvinner både Channard, Julia og Leviathan. Dette har sammenheng 

med tilstedeværelsen av telos. De fysiske labyrintene har klare sentre og således tydelige 

endepunkter, og deres narrative funksjon gis en avslutning. De metaforiske, psykologiske 
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labyrintene mangler derimot dette endepunktet. Etter at Danny har unnsluppet Jack i 

hekkelabyrinten er Danny narrative rolle avsluttet. Jack har imidlertid ikke unnsluppet sin 

metaforiske labyrint, og hans eksistens på hotellet tilsynelatende verken en begynnelse eller 

slutt. Også Vanessa fortsetter å eksistere under en overnaturlig makts kontroll. «Closer than 

sisters» er riktignok én episode av føljetongen Penny Dreadful, og således ikke et lukket 

narrativ.  

 

6.3 Hvordan kommer arketyper knyttet til labyrinten 

til uttrykk? 

Jeg la innledningsvis frem et par arketyper som opprinnelig stammer fra den kretiske myten: 

minotauren og Daedalus, en labyrintherre. Alle filmene innholder varianter av minst en av 

disse, men de kommer til uttrykk på forskjellig vis.  

I «Closer than sisters» er det ingen minotaurisk skikkelse, og ikke en åpenbar labyrintherre, 

selv om Djevelen kan sies å fylle den rollen. Han lokker Vanessa inn i hekkelabyrinten, og 

dermed inn i hennes metaforiske labyrint. Selv om Djevelen har en skjult innflytelse på 

henne, kan man argumentere for at hun «skaper sin egen labyrint».  

Både The Shining og Hellbound inneholder flere minotauriske skikkelser. Jack fremstår som 

tydelig inspirert av minotauren, i og med at han holder til i hotellabyrintens sentrum og 

overvinnes i hekkelabyrinten – av Danny, som i den sammenheng har flere likheter med den 

kretiske mytens Thesevs. Jack og gjenferdene, samt cenobitene, Channard og Julia utgjør 

filmenes antagonister, men de tjener alle en høyere makt knyttet til labyrinten. Selv har de 

ingen makt over labyrinten, og de fleste er fanget i den.  

Om man regner med Djevelen i «Closer than sisters», styres labyrintene i alle filmene av en 

overmakt. Denne overmakten er imidlertid ikke personifisert i The Shining og Hellbound, selv 

om Leviathan presenteres som helveteslabyrintens hersker. Ettersom han er en så passiv 

skikkelse, kan det virke som om labyrinten her fungerer på tilsvarende måte som den ser ut til 

å gjøre i The Shining: at den er autonom, eller styres av en udefinert ondsinnet kraft. De 

minotauriske skikkelsene er uansett alltid underlagt labyrinten eller dens makt, og denne 

hierarkiske maktfordelingen stemmer godt overens med den arketypen innebærer. 



110 

 

At minotauriske og daedaliske skikkelser figurerer i størst grad i Hellbound, og liten i grad i 

«Closer than sisters» er interessant. I jo større grad narrativet er knyttet til en fysisk labyrint, i 

jo større grad figurerer legemliggjorte trusler.  

Samtlige fysiske labyrinter, inkludert labyrint-avspeilningene – det vil si Murray-huset og 

Overlook-hotellet – har et sentrum, og er i den forstand klassisk utformet. Dette viser at 

sentrum oppfattes som en essensiell del av labyrinten. De labyrintene som kan sies å mangle 

et telos, er nettopp de metaforiske, de som er knyttet til rollefigurenes psykologiske tilstand. 

 

6.4 Hvilke funksjoner har speilmotivet? 

Speilmotivet forekommer i alle filmene, både i form av faktiske speile og avspeilinger. 

Speilbildet i The Shining og «Closer than sisters» fungerer som en indikator på de mørke 

kreftene som skjuler seg under overflaten. I «Closer than sisters» er speilet til stede når disse 

kreftene er aktive, mens i The Shining virker det i tillegg å fungere avslørende, der tingenes 

«sanne natur» kommer til syne i speilet – eller i nærheten av speilet, som scenen med Danny 

foran baderomsspeilet er et eksempel på. Også i Hellbound er speilet knyttet til ondskap, men 

ikke ved å gjengi det som står foran dem. Speilene i «speilsalen» i labyrinten fremstår heller 

som visningsskjermer for bilder som uttrykker ondskap, eller frykten som oppstår som følge 

av den.  

Speilmotivet forekommer også i form av avspeilinger. Murray-huset og Overlook-hotellet er 

de mest grunnleggende eksemplene på dette, ettersom de er avspeilinger av de faktiske 

labyrintene. Disse avspeilingene bærer med seg en viss symbolikk, spesielt i The Shining, 

hvor det er tydelig at hotellet skal oppfattes som en slags labyrint.  

Dessuten forekommer det relaterte dobbeltgjengermotivet i alle filmene, men riktignok i noe 

ulik grad. I «Closer than sisters» og The Shining bærer dobbeltgjengerne gjerne med seg en 

følelse av det uncanny. I Hellbound opptrer motivet i form av bedrag, utført i praktisk 

øyemed. Dobbeltgjengermotivet kan uansett oppfattes som en forlengelse av speilmotivet.  

Årsaken til at speilmotivet ser ut til å være så tett knyttet til labyrintmotivet kan være at begge 

motiv uttrykker flertydighet, og de er begge heterotopiske i en viss forstand. Ettersom 

rollefigurene i disse filmene, hvor labyrintmotivet er det dominerende motivet, befinner seg i 

flertydige omgivelser, kan speilets funksjon være å forsterke dette uttrykket. Om noe fremstår 
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konkret og forståelig, viser dets speilbilde en alternativ gjengivelse av det.  

 

6.5 Undersøkelsens bidrag til forskningen 

Labyrintmotivet har blitt behandlet tidligere i forbindelse med blant annet litteratur og 

bildekunst. Shiloh drøfter labyrintmotivet på film i The Double, the Labyrinth and the Locked 

Room (2011, s. 111-117), men ikke med fokus på motivets funksjon som et visuelt motiv. Så 

vidt meg bekjent har det ikke blitt gjort andre undersøkelser av labyrintmotivet og dets 

funksjon med utgangspunkt i filmatiske fremstillinger av faktiske labyrintstrukturer, med 

mindre fokus har vært enkeltfilmer hvor labyrinten har spilt en rolle.  

Min oppgave har kun fokusert på labyrintmotivet i relasjon til skrekkfilm. Jeg håper 

imidlertid at den bringer noe til forståelsen av motivet innenfor skrekkfilmsjangeren. 
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