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Kunsten at skrive 
manuskript – når man er 
skuespiller

Af Kat. Sekjær

Trine Appel er skuespiller og manuskriptforfatter, uddannet fra 
Filmskolens manuslinje. Hun fortæller, at lysten til at skrive, var 
der længe før, hun begyndte at spille teater:

”Jeg har oplevelsen af at komme tilbage til det, jeg skulle. 
Man leger i samme boldgade – som skuespiller opfinder man 
også noget, når man står på gulvet. Forskellen er, at som spiller 
får man en tekst, og så bliver man inspireret derfra – man får lov 
til at eksperimentere inden for en ramme. Man er den udøvende 
kunstner. Som skrivende er man den skabende kunstner,” siger 
Trine Appel og tilføjer, at en anden stor forskel er, at man som 
skrivende er meget alene med sit arbejde:

”Man møder producere eller teaterchefer, men generelt 
sidder man jo alene og skriver og skriver. Som skuespiller læser 
man hjemme, men selve scenen foregår i et samarbejde. Som 
skrivende skal man altså have lyst til at sætte sig i et rum alene 
og skrive hver dag.”

Det kræver koncentration, og derfor sætter Trine Appel tid af 
til at skrive, hvad enten hun er inspireret eller ej:

”Det er hårdt arbejde, ligesom det er at stå på scenen og 
finde en karakter. Man skal have disciplin til at sætte sig ned og 
få det gjort. Jeg har mødt mange spillere, som siger ’hey, jeg har 
en fed idé – hvordan kommer man videre?’ Og der er mit svar: 
Slå røven i sædet og kom i gang.”

At skrive er at skrive om
Noget andet, man skal være forberedt på, er, at en stor del af 
det at skrive er at skrive om. Man skriver ikke det perfekte ma
nus i en lind strøm. Det er noget, der vokser frem i en proces af 
korrektioner, tilføjelser og flittigt brug af deleteknappen.

Mange skuespillere overvejer selv 
at forfatte enten dramatik eller 
filmmanus – men hvordan gør man? 
Trine Appel og Hassan Preisler 
har altid villet skrive og har det til 
fælles, at de blev skuespillere, før 
de sprang ud som henholdsvis film -
manuskriptforfatter og dramatiker. 
Få deres bedste råd til skuespillere, 
som gerne vil skrive til scene eller 
filmlærred.

”Jeg har altid vidst, at man skriver om. Men når du skriver til film, 
skriver du simpelthen så meget om. Før i tiden var jeg ikke helt 
klar over, hvor mange omskrivninger det tager,” siger Trine Appel 
og tilføjer, at det samtidig er i omskrivningen, at hun mærker 
lysten til at fordybe sig i arbejdet:

”Man kan se, at man kan blive bedre – og at scenerne kan blive 
det. Det er arkæologisk arbejde, hvor man får gravet historien 
frem. Det handler om, at man først får skrevet noget, og så får 
nogen til at læse det. Man bliver klog på sin egen historie fra an
dre,” siger Trine Appel og tilføjer, at man ligeså godt kan springe 
ud i at lade andre læse med det samme, for den barriere skal 
man alligevel over før eller siden. Og ved at lade andre læse sin 
tekst igennem, finder man lettere historiens svage punkter, eller 
man får ideer til, hvordan man kan gøre sin tekst og sine scener 
skarpere.

Teaterstykke, roman eller filmmanus
Den form, man skriver i, har også betydning for skabelsen af den, 
fortæller Trine Appel. Hun har både skrevet til scenen, filmmanu
skripter og romaner:

”Der er forskel på at skrive en roman eller skrive en film, og der 
er forskellige måder at gå til det på. I en roman er alt det, du har 
skrevet henvendt direkte til læseren, selvom der måske har været 
en redaktør med undervejs. Når man laver et filmmanus, er der så 
mange andre mennesker indblandet – producer, instruktør, skue
spillere – der får indflydelse på, hvordan den endelige udform
ning bliver. Det kan ende med at være meget langt fra det, man 
startede med at skrive. Derfor kan man også diskutere, om et 
filmmanuskript skal betragtes som en manual eller et selvstæn
digt værk,” forklarer Appel.

Et andet aspekt, der har betydning for skrivearbejdet, er, hvor
dan opgaven er opstået – om det er en idé, man selv har fået, og 
som skal udvikles, om det er en bestillingsopgave eller om det for 
eksempel er en adaption af en roman:

”Hvis det er en anden forfatters roman, som skal laves om til 
en film, så laver jeg en synopsis ud fra, hvordan jeg læst den. Så 
prøver jeg at se den som en film og arbejder ud fra det.”

Synopsis, synopsis, synopsis!
Ifølge Trine Appel er det i det hele taget en god idé at lave en 
synopsis, så man ikke farer vild. For hvad enten der findes et 
romanforlæg, eller om det bare er en flagrende idé, kan synopsen 
gøre historien mere konkret, og den vil også afsløre, om der er for 
mange huller i fortællingen – især hvis man kun har en løs idé. 
Trine Appel fortæller, at hun selv har oplevet, hvor svært det kan 
være at holde styr på historien, når den har flere fortælleforløb og 
strækker sig over flere bøger:

”Jeg er ved at lave en romanserie, og der mistede jeg på et 
tidspunkt overblikket. Dér kan man virkelig godt savne nogle 
medskabere. Jeg har været manuskonsulent på DR, hvor man 



kommer ind og skal give sit bud på et manus, der er under ud
vikling. Og det er rigtig sjovt – men det virkelig hårde arbejde er 
at sidde som hovedforfatter og få alle de gennemgående plots 
til at gå op. Det kræver, at man ved noget om dramaturgi. Og at 
man har en meget stor væg, man kan plotte det op på!” tilføjer 
Trine Appel, der selv har inddraget et af hjemmets fire vægge til 
sit manusarbejde:

”Der skal man have de store hovedlinjer helt på plads, inden 
man skriver den ud. Ellers kommer man virkelig i problemer, og 
det ender måske med, at man skal slette 100 sider, man elsker, 
fordi man ikke har styr på sit gennemgående plot.”

Skuespilleres fornemmelse for dramaturgi
Trine Appel fortæller, at det først var på Filmskolen, at hun for
stod, hvorfor nogle tekster dur – og andre ikke gør. Det er ofte et 
spørgsmål om dramaturgi og om at analysere sig frem til, hvor 
teksten ikke fungerer. Som skuespiller har man en instinktiv 
fornemmelse for dramaturgi, siger hun:

”Vi har allesammen en kropslig forståelse af den dramaturgi, 
der skal til for at fortælle en historie, så den bliver god – altså 
så folk bliver både rørt eller bange. På den måde er der ting, jeg 
har fået sat ord på gennem min uddannelse på filmskolen. Som 
skuespiller har man en gave – man kan få et manus i hånden og 
på en eller anden måde, kan man altid få lortet til at virke, fordi 
man investerer sig selv.”

Læs højt – og skriv også når du ikke er inspireret
På spørgsmålet om hun bruger sin skuespillerfaglighed i skrive
arbejdet, svarer Trine Appel, at det er hun sikker på, hun gør, 
men det er ikke noget, hun tænker så meget over:

”Den naturlighed der er i at stå på scenen og gestalte noget 
for andre, er lidt den samme. Jeg kan rigtig godt lide at læse det 
højt, når jeg har skrevet en scene. Det er også godt at få andre 
til at læse det op, så kan man høre det udefra,” siger hun og for
klarer, at det på en måde er første og anden test: Hvordan føles 
det at sige det? Og hvordan føles det at høre det?

Der er myter om at skrive og faldgruber ved at gøre det. Dem 
kender Trine Appel også ganske godt:

”Ja, det er en myte at tro, man er så pissseinspireret hver 
dag. Man skal skrive, også når man ikke er inspireret. Jeg sidder 
ikke bare og glor på et stykke papir. Jeg tror, at en faldgrube er, 
at man giver op for tidligt. Man fortæller sin idé til en ven, og så 
fiser den ud.”

Brug din … køkkenvæg!
At skrive handler også om at bevare motivationen og overblik
ket, om at inspirere sig selv og holde fast, når det bliver svært:

”Lige nu har jeg en væg i køkkenet, der ligner noget fra en 
kriminalefterforskning. Det er en fysisk væg med snore og sed
ler med point of no return. Det er rigtig godt for visuelt at forstå, 
hvad man har gang i. Så kan jeg også godt lide at have inspira
tionsbilleder og stikord på karaktererne foran mig. Det kan godt 
forsvinde lidt, hvis man kun har det i computeren,” siger hun og 
giver til sidst et tip, hun kommer i tanke om:

”Jo for resten – der er noget, der er fedt, når jeg skriver til 
film,” udbryder hun: ”Og det er, at jeg ser nogle spillere for mig. 
På filmskolen sad vi med skuespillerhåndbogen og legede med 
tanken om, ’hvem skal spille den rolle og den rolle’. Men det, at 
man har nogle konkrete karakterer i sin fantasi, der skal spille 
denne her rolle gør, at man også tænker på en anden måde.  
Det bliver mere konkret, så man ikke bare har denne her  
diffuse karakter, der flyver rundt.” 

Lige nu har jeg en væg i køkkenet, der ligner noget 
fra en kriminalefterforskning. Det er en fysisk væg 
med snore og sedler med point of no return."
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Trine Appel foran sin inspira-
tionsvæg, der hjælper hende 
til at holde fast i historien – så 
den ikke bare forsvinder ind i 
computeren. 
Foto: Sarah Bender.



12 MAGASINET SCENELIV

Den ærlige fortællerstemme
Før skuespiller, dramatiker, forfatter og radiovært Hassan Preisler 
gik i gang med noget som helst andet, søgte han flere gange 
ind på Journalisthøjskolen. Han kom aldrig ind.  I stedet blev han 
skuespiller – men lysten til at skrive var der stadig:

”Det at skrive er jo en proces, hvor man er meget alene med 
sig selv. Man skal have en ret stærk psyke for at kunne gøre det. 
Det har jeg ikke. Så jeg måtte vente på, at alderen gav mig en 
vis tryghed i forhold til mig selv for at turde give mig i kast med 
det og tro på, at det kunne lade sig gøre.”

Den første bog, Hassan Preisler ville skrive, var tænkt som en 
debatbog – en fagbog, som skulle opsummere al den viden og 
de erfaringer, han havde, som var relateret til integrationsdebat
ten. Han fortæller om det med smil i stemmen og med en vis 
ironisk distance:

”Jeg var dengang en del af det, jeg kalder integrationsindu
strien. Der var en masse penge, man kunne søge, hvis man ville 
arbejde med det område. Så jeg havde altså besluttet mig for 
at samle alle de erfaringer, jeg havde, og jeg havde også fået 
støtte til en USArejse fra Dansk Skuespillerforbund – og det 
var så meningen, at jeg ville lave et hovedværk om integrations
debatten, som skulle afslutte debatten og gøre mig til pro
feten,” siger Hassan Preisler og tilføjer, at sådan gik det ikke. 
Han blev sendt fra fagbogsredaktionen over til en redaktør, der 
kunne se igennem hans projekt og gennemskue, at der under 
de debatterende ytringer og skråsikre udsagn var en anden 
stemme – en mere ærlig fortællerstemme, som havde noget 
mere og noget andet på hjerte.

 
Dramatikeren forventes at mene noget, det gør en 
spiller ikke
På spørgsmålet om hvad den største forskel er på at være skue
spiller og på at være forfatter, siger Preisler, at der er mange:

”Men det første, der falder mig ind, handler om frihed. Som 
forfatter til en bog har man jo den ultimative frihed – man kan 
altid selv bestemme over sit værk. Et forlag er ekstremt diskret 
i forhold til at foreslå ændringer,” siger Preisler og indskyder, 
at der i alt, han har skrevet, er et element af autofiktion. Han 
har aldrig skullet opfinde seks karakterer og tilføje en konflikt. 
En redaktør spørger meget forsigtigt til mulige ændringer i en 
forfatters tekst – men i sidste ende er det ene og alene forfatte
rens beslutning, mens en dramatiker og en skuespiller må rette 
ind, forklarer han:

”Enhver skuespiller ved, at når vi arbejder, bliver der ikke lagt 
fingre imellem. Vi er et medium og skal helst blive et stykke mo
dellervoks i instruktørens hænder. Det at skrive dramatik minder 
mere om at være skuespiller end at være romanforfatter. Selv 
når det er en fri opgave, er det en bundet opgave, fordi der er 
ekstremt mange agendaer – både de direkte og de skjulte: Det 
er teaterets agenda, samfundets agenda, instruktørens agenda 
og tidsåndens agenda. Jeg er jo også bange for at blive udstødt 
og for at få besværligstemplet i panden. Så jeg sidder med et 
stort smil, når jeg skal til de møder, hvor man skal skære eller 
forandre en stor del af manuskriptet – og jeg ender altid med at 
gøre det, de beder om,” siger Hassan Preisler, inden han tilføjer 
en anden stor forskel – nemlig den, at når man skriver dramatik 

og litteratur, forventes det, at man mener noget, men når man 
er skuespiller, behøver man ikke have en mening om det tema, 
man medvirker til at formidle. Det er der til gengæld andre på og 
omkring teateret, der har, fortæller han:

”I forhold til at skrive dramatik er der et regelsæt. Det er 
meget tydeligt, at der er en teaterchef, instruktør og endda 
en bestyrelse, der mener noget. Der er fonde, der støtter og et 
kunstråd, som har tildelt midler, som også har holdninger.”

At spille eller skrive – hengivelse eller analyse
Hassan Preisler mener, at det er to forskellige ting, det kalder på 
i mennesket at spille skuespil eller at skrive:

”Det, jeg bokser mest med som spiller, er at give mig hen 
og have tillid til instruktøren og til manuskriptet. Det er svært 
for sådan en som mig. Det kræver en overordnet tillid at give 
sig hen til situationen og til øjeblikket. De mange gange, jeg 
har stået ved siden af medspillere og tænkt, at de var virkelig 
dygtige, så har det altid været dem, der har turdet at hengive 
sig. Og nu siger jeg noget, som måske kommer til at lyde helt 
forkert, men jeg tror måske, at de skuespillere, der er allerbedst 
til det – de har nok ikke det, der skal til for at skrive en roman el
ler et teaterstykke. Ens analytiske evne og ens intellekt kan stå 
i vejen, hvis man hele tiden har et blik på sig selv udefra. Jeg har 
et blik på mig selv, lidt ligesom en drone. Det er skidegodt, hvis 
man skal skrive, men en forbandelse, når man spiller.”

 
Faldgruben; for meget materiale
For Hassan Preisler er den største faldgrube, at han genererer 
for meget materiale, som han ikke selv kan korte ned:

”Jeg skriver alt, alt, alt for meget. Jeg stoler ikke på mine 
egne evner til at redigere, og jeg bliver ved med at åbne og åbne 
og åbne. Og så kommer det til at ligge i teaterets hænder at 
beskære det.”

Han tøver med at give gode råd, men han vil gerne fortælle 
om sin egen arbejdsmetode. For det første har han stor glæde 
af dygtige dramaturger og instruktører, der har indsigt i karak
terudvikling:

”Jeg skriver meget intuitivt. Der er sikkert nogle grunddra
maturgier i alt, der bliver skrevet, også i mit. Men jeg kan ikke 
se dem. Jeg har til gengæld meget lange researchfaser, hvor jeg 
læser helt vildt meget, ser mange film og omgås med og inter
viewer mange forskellige mennesker. Så er der skrivefasen – der 
samler jeg materialet i en eller anden form for kronologi. Den 
behøver ikke være en tidsmæssig kronologi, den kan også være 
følelsesmæssig, hvor jeg gætter på, hvilken emotionel oplevel
se, læseren eller publikum havde i det foregående – og hvad de 
så skal mærke i det næste kapitel eller den næste scene.”

Rent lavpraktisk fortæller Hassan Preisler, at han skriver ude 
på cafeer, og han redigerer derhjemme:

”Det er godt at forestille mig, at jeg har et publikum, så når 
jeg samler materiale, kan jeg godt lide at sidde ude blandt folk. 
Det giver en bedre arbejdsdisciplin at skulle se arbejdsom ud. 
Men når jeg redigerer, skal jeg være helt alene. Der skal være 
helt ro, og jeg skal virkelig koncentrere mig. Der sejrer materialet 
over forfængeligheden.”

 


