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FADE TO:

EXT. LANDSBYGDA GOTLAND - KVELD

Snart er det vinter i en kjølig mørketid. Bussen på veien
stopper og en middelaldrende kvinne SYLVIA JOHNSEN kommer
tungt lastet med en liten ransel og en diger bag med klær.

Det er mørkt og hun ser desorientert etter bussen når dørene
lukker og den kjører videre bort fra den mørke landeveien.
Hun fester blikket på en småvei langs engen og bærer den
tunge bagasjen den siste biten.

Snart ankommer hun et koselig lite Gotland hytte med lys
inne, og hun gjør siste bestrebelse og tråkker med den
tunge bagen gjennom porten mot inngangsdøren.

EXT./ INT. STUE GOTLAND - INNGANGSPARTI - KVELD

BANKER PÅ DØREN:

HILDE SUSAN JÆGTNER sitter i godstolen og leser, mens POETEN
sitter ved pulten og skriver sakte - ett ord om gangen,
slik poeter av og til gjør. Begge blir forundret når det
banker på døren.  De undres hvem det kan være, og reiser
seg sakte når det banker igjen.

Han går mot døren, men nøler. Hun sklir forbi og åpner,
der til sin overraskelse SYLVIA stå en smule forsakt og
sliten.

SYLVIA
(smiler lettet)

Hei, jeg fant fram.

HILDE SUSAN
Sylvia?

Husets vertskap ser forvirret på den uinviterte gjesten.

SYLVIA
Jeg trodde aldri jeg skulle komme
fra til rimelig tid, klokken er
fortsatt tidlig på kvelden og det
er bekmørkt allerede.

INT. STUE GOTLAND - KVELD

Hun brauter seg inn og slenger bagen på gulvet foran seg i
gangen.

HILDE SUSAN
(spørrende)

Sylvia? Sist jeg hørte tok du
sluttpakke i banken og begynte med
bitcoin.

Han gjenkjenner ikke gjesten, og trekker seg bakover. Han
vifter med notatboken til Hilde og går opp trappen til
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andre etasje for å lese videre i fred på soverommet. Hilde
Susan forstår og tar seg av den ubudne gjesten. De trekker
inn til stuen i en koselig og idyllisk skandinavisk hytte.

SYLVIA
(Lavmælt)

Er det den nye typen. Har skjønt
at vi er ikke de eneste som
skriver?!

HILDE SUSAN
Han har publisert.

SYLVIA
Begge to. Han behøver ikke gå for
min del.

HILDE SUSAN
(feier bort)

Han jobber med en diktsamling.

SYLVIA
Ah, lyriker. Dikt er en så
utakknemlig form, det er ingen som
leser det lenger. Du gjør smart i
å skifte og skrive filmmanuskript.

HILDE SUSAN
Jeg begynte med å skrive romaner,
men nå går det mest i film.

SYLVIA
For meg var det motsatt. Skrev for
lerret før jeg endelig knekte koden
å klarte mengder på mengder med
prosa. Nå har jeg skrevet fem,
seks romaner. Ingen utgitt, altså.
Da ville du visst det. Jeg skriver,
men kan ikke kalle meg forfatter.
Enda.

HILDE SUSAN
Hva gjør du på Gotland.

SYLVIA
Din første bok var en diktsamling,
var det ikke? På et lite forlag.

HILDE SUSAN
Jo, du var på lanseringsfesten.

SYLVIA
Ja, jeg liker fortsatt å gå på
slike. Fest og fest fru Blom, det
er sjelden mange som kommer.
Spesielt for diktsamlinger. Det
krever litt innsats å dra til
bysentrum for å oppleve høytlesning

(MORE)
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SYLVIA (CONT'D)
i et lite, obskur nisjeforlag,
hvis de ikke tar det på en bar?

HILDE SUSAN
Gotland er et stykke fra Oslo?

SYLVIA
Saken er den, jeg satt på
Skriveloftet og skrev når du postet
på insta. Da kom det til meg. Hvilke
forbilde du har blitt, og jeg ville
følge deg hit.  Jeg får ikke
publisert, og har en aldri så liten
skrivesperre. Da fant jeg postene
dine fra Gotland herlige,
inspirerende, og jeg tenkte hvilket
perfekt tilholdsstedet for en
forfatter.  Du har funnet meningen
med livet. Så jeg kom, for jeg må
skrive.

HILDE SUSAN
Jeg bruker sosiale medier for å
være en tilstedeværende forfatter?

SYLVIA
I get it! Livsstil selger bøker.

Sylvia brøyter seg lenger inn i huset etter å ha vippet av
seg skoene og latt bagasjen ligge igjen i gangen. Hilde
rygger inn med henne. Sylvia ser seg rundt i full beundring.

HILDE SUSAN
Hvorfor kom du hit?

SYLVIA
Jeg fikk aldri fortalt deg hvor
trist jeg synes det var at det ble
slutt… du vet?  Han er min beste
venn, og jeg er glad i ham. Han
kan være en sånn håpløs nerd noen
ganger. Alle forhold som tar slutt
er i grunnen triste greier.

HILDE SUSAN
Vi snakker sammen fortsatt, men du
var ikke min venn.

SYLVIA
Du har jo landet et bra alternativ
i lyrikeren din. Er det hans sted?

Åpen stillhet.

SYLVIA (CONT'D)
Jeg har seriøse prosjekter, og de
forutsetter at jeg får publisert.

(MORE)
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SYLVIA (CONT'D)
Og som du vet er det mange veier
til offentligheten, uten at det
garanterer inntekt. Det kreves
penger for å forandre verden. Jeg
kan søke støtteordninger for fremme
av det frie ord. Eneste søket på
nettet som har gitt noe er
reiseprogram til Gotland. Det går
fly hver dag. All kunnskapen foran
dine fingertupper. Nettet er
fantastisk.  Har hørt om programvare
som slår av nettet, slik at
forfattere kan styre egen tid og
blokkere for alle forstyrrelser i
perioder. Jeg er ikke den slags
skriver. Jeg vil ha nettet åpent,
søke og enkelte dager lytter jeg
bare til musikk. Da sitter jeg på
skriveloftet med høretelefoner og
gråter. Sviskene fra easy listening
kanalene drar meg ned hver gang.

HILDE SUSAN
Her er det rolig, ikke nødvendig
med programvare...

SYLVIA
Jeg bestemte meg. Ingen skriver
hundrevis av sider for moro skyld.
Alt må ha en hensikt ikke sant,
det kan ikke bare være en indre
driv. En krank i systemet uten mål
og mening. Sånn er ikke jeg.

Mildt forvirret stirrer Hilde på gjesten i stuen, fortsatt
i sjokk etter den ubudne gjesten.

HILDE SUSAN
Å skrive er livsnødvendig.

SYLVIA
Og det gjør jeg, uten å bli ferdig.
Kanskje fordi jeg startet i
dramatikken. Der må andre være med
i den videre prosessen.
Manusforfattere skriver ikke alene.
En styrke og svakhet. Jeg begynt
med mer prosa. Det blir mange lange
tekster når ingen stopper deg. Jeg
merker språket flyter bedre for
hver fortelling. Jeg blir bare
ikke lest og antatt. Refusjonsbrev
er trøstesløse greier.  Hvorfor
skiftet du fra prosa?
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HILDE SUSAN
Jeg har ikke sluttet å skrive
romaner, men filmmanuskriptene gir
bedre betalt hvis du for solgt
dem. Det er ikke til å stikke under
en stol.

SYLVIA
Jeg vil gjøre som deg. Ta
beslutningen du tok da det ikke
var noen vei tilbake, og du bare
gikk gjennom døren og sa dette var
hva du vil gjøre. Seriøst. Ordtaket
at poeter sulter, be damned. Ingen
kompromisser, du er forfatter.

HILDE SUSAN
Det var en lengre prosess.

SYLVIA
Jeg har levd samme prosess. Har
skrevet i tiår. Jeg er skriver. Du
har tatt skrivekurs, jeg og. Ikke
profesjonsstudier i California,
som deg. Men jeg har skrevet tekster
i alle format. Du debuterte som
lyriker, hvilket når sant skal
sies kanskje er det eneste format
jeg ikke hæler.  Det blir for mye
rim. Du forlot kjæreste og hjem,
et siste håp om å leve
konvensjonelt. Du valgte
forfatterskapet, debuterte, skriver
filmmanus og lager film. Din suksess
er målestokk for hva jeg kan håpe
å oppnå. Du er et forbildet. Jeg
lånte romanene dine på biblioteket.
Du er en del av innkjøpsordningen,
tenk deg, publisert forfatter
distribuert til folkebibliotekene
på statens regning. Respektert og
betalt, kanskje mer i respekt. 
Kudos! Du er suksess. Du var
skriver, og nå er du utgitt
forfatter på hytta i Gotland.

INT. STUE GOTLAND - NATT

Den ufrivillige vertinnene heller opp et glass rødvin og
tar fram et andre glass.

HILDE SUSAN
Vil du ha et glass vin?

SYLVIA
Rødvin, ja - det er hva forfattere
drikker.
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Begge griper glasset og hever i dempet skål før de tar en
slurk.

HILDE SUSAN
Her har du skribentens blod, svette
og tårer.

SYLVIA
(fornøyd)

Jesus blod. Livets nektar.

Hilde Susan smaker halvveis fornøyd.

SYLVIA (CONT'D)
Jeg er ikke veldig god på alkohol,
eller vin. Drikker ikke øl heller.
Jeg er colaman, egentlig.

HILDE SUSAN
Språkprofessoren kalte ordet
egentlig en norsk nektelse.

SYLVIA
Fornuftig, egentlig.

HILDE SUSAN
Cola har ikke mye kulturell kapital.

De står i stuen omgitt av bøker, malerier og tegninger med
inntrykk fra den klassiske skole. Det er ingen tv i rommet,
men en bærbar datamaskin Hilde Susan skrev på står åpen i
sofaen.

SYLVIA
Jeg står for skammen fullt og helt.
Hvordan verden oppfatter meg kan
være et problem. De ser bare en
bitcoinaktivist, som pleide å jobbe
i bank.

HILDE SUSAN
Så fryktelig.

SYLVIA
Kunsten vår handler om å forstå
språket, tenkte jeg, for det nytter
ikke å gjøre det samme år etter
år, halvveis. Den vokser. Jeg ville
til Gotland på skrive-retreat.
Skriveloftet blir for isolert.
Ingen snakker med meg. Jeg forsto
hva som mangler. Å komme hit var
det eneste logiske. Jeg er skriver,
og jeg vil bli forfatter fullt og
helt.

HILDE SUSAN
(ser ut)

Været biter fra seg.
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SYLVIA
Naturen og landsbygda på en øy må
være akkurat hva hjernen trenger
for å pøse all energi inn i neste
skriveprosjekt.  Å bli sendt av
Gud inn i husvarmen, til
skrivebordet for helhjertet fokus
på den kreative stemmen.

HILDE SUSAN
Jeg tror ikke på Gud?

SYLVIA
Det ville jeg ikke ha gjettet?

HILDE SUSAN
(overrasket)

Gjør du?

SYLVIA
Vet du hva; det vet jeg ikke. Men
jeg utelukker det ikke. Det er
beste svar jeg kan gi. Jeg tenker
det finnes noe der som ikke går å
avskrive? Når vi tenker over ting,
hva er ikke bygget på tro?  Når vi
snakker om idrett, politikk,
vitenskap er det alltid en følelse
som avgjør?  Søken etter noe, det
sublime det knapt går å ane før
sannheten skriker mot deg. En
sannhet det bare er du som kan
avdekke. Hvis jeg ikke får ned
ordene presist blir alt feil.
Verdens fremtid henger på meg.
Sånn er det når jeg skriver. Jeg
skriver for å forandre verden, og
verden forandrer seg for hvert ord
jeg skriver. Så pretensiøs er jeg
hva gjelder motivasjon og drivkraft.

HILDE SUSAN
Jeg kan forstå at det er riktig
for deg.

Poeten er tilbake, han kommer ned trappen, ser dem og går
direkte til kjøkkenet. Hilde Susan følger ham med blikket
når han går rett for kaffetrakteren.

SYLVIA
Skrive handler om mye mer enn å
fortelle en fjollete liten
dannelsesreise til et intetanende
og passivt publikum. Du vil bli
hørt.

HILDE SUSAN
Historien er det som ligger nære,
tenker jeg.
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SYLVIA
(nikker)

Nettopp!?

Pinlig tenkepause. De lytter til lydene fra kjøkkenet.

SYLVIA (CONT'D)
Budskapet mitt er personlig og må
ned på papir. Jeg har ingen
unnskyldninger mer.

HILDE SUSAN
Jeg vet ikke hva jeg skal si, vi
har jo aldri vært venner.

(korrigerer raskt)
Nære venner.

Det blir stille på kjøkkenet. Det har oppstått en pinlig
stillhet.

SYLVIA
(kremter)

Jeg forsto det var nødvendig å ta
valget en gang for alle. Jeg vil
bli forfatter. Jeg sa det. Jeg
skal bli forfatter. Jeg vil utgi.
Bli publisert. Anerkjent. Jeg vil
følge drømmen.

Hun ler nervøst, mens Hilde Susan smiler.

SYLVIA (CONT'D)
Der, jeg sa det. Jeg kom hit.
Bestilte billett i går kveld, ut
av det blå, og dro. Vips er jeg
her. Den gale dama, liksom!

HILDE SUSAN
Forfattere må være litt gale, og
du kvalifiserer.

SYLVIA
Det er alltid et punkt i tilværelsen
der sprekkene i fasaden er synlig
for alle, og det er tidspunktet
der en forfatter må tørre å se
rett på problemet, ikke snu seg
vekk. Arbeidet starter når du ser.

HILDE SUSAN
Jeg tenker forfattere på være en
del av samfunnet de skildrer.

SYLVIA
(ustø)

Jeg var kanskje litt impulsiv når
jeg dro hele veien hit, til Gotland?

(MORE)
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SYLVIA (CONT'D)
Jeg føler av og til altfor sterkt.
Hoder som mitt går i spinn. Det
var greit når jeg var ung. Hode
var full av mye rart, og
pågangsmotet. Jeg kjente ikke
motgang, visste ikke hva kunne gå
galt. Brydde meg ikke. Alt er mulig.
Så jeg kom, og det var ikke
problemet.

Han kommer fra kjøkkenet.

POETEN
(høyt)

Stresset fra å holde tilbake gjør
mennesker syke.

Hilde Susan ser på kjæresten og rister svakt på hode.

HILDE SUSAN
Det er bekmørkt ute, bussen går
ikke lenger i kveld.

SYLVIA
Det ordner seg alltid med seriøs
plastikk i baklomme.

HILDE SUSAN
Nei, det gjør ikke det. Drosjene
fra Viby, det er ikke mange, finner
aldri fram og nekter å kjøre hit
uten forhåndsavtale.

Sylvia puster rolig.

HILDE SUSAN (CONT'D)
Du kan sove på gjesteværelse på
loftet.

SYLVIA
Passende!?

Begge kvinnene står stive og smiler beklemt, vet ikke helt
hva de skal si når poeten setter seg tilbake på skrivebordet
der han startet kvelden.

SYLVIA (CONT'D)
Jeg vil ikke være til bry?

HILDE SUSAN
Nei,nei, det går greit. Det er
sent, og mørkt.

POETEN
Nettopp.
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HILDE SUSAN
Jeg setter virkelig pris på at du
liker bøkene mine.

Sylvia svarer ikke, og tar en slurk rødvin.

SYLVIA
Jeg skriver bra. Lenge har jeg
lest alt det er å lese om å skrive.
De største ikonene. Jeg har gått
på skrivekurs og skrevet bøker om
livet. Pinlige arbeidsutkast for
skrivebordsskuffen. Slike tekster
du må skrive for å ta neste skritt.
En krank vet hva de har lært. Hva
de er verdt.

SYLVIA (CONT'D)
Hva skriver du på nå?

HILDE SUSAN
Et nytt filmmanuskript jeg har
fått støtte for å skrive.

SYLVIA
Så du vet det vil bli antatt, og
det blir film.

HILDE SUSAN
Jeg er heldig stilt sånn.

SYLVIA
Støtteordningen til staten gir kun
til de med profesjonsstudier, eller
ferdige prosjekter på
livsanskuelsen.  Jeg trodde naivt
førstegang jeg søkte de ville lese
prosjektbeskrivelsen og bestemme
derfra.  Neida, de leste ikke
utkastet engang. Bare CV, og rett
i søppelskuffen.

HILDE SUSAN
Første prosjekt er alltid en
utfordring.

SYLVIA
Kanskje det, men jeg klaget dem
inn til departementet for å si at
jeg med Master i litteraturstudier
ikke er kvalifisert til å skrive
filmmanuskript. Som om Filmhøyskolen
har monopol på script-formatet.

HILDE SUSAN
Hvordan gikk det?
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SYLVIA
De endret på retningslinjene, slik
at det nå er sånn som de ville ha
det.

POETEN
Typisk.

SYLVIA
Å være krank er ingen revolusjon,
snarere endringsledelse. Jeg skal
ikke være en taus forfatter. Jeg
skriver for å riste skikkelig i
maktens fundament. Tekster er
uunngåelig politiske, det hjelper
ikke å stikke det under en stol.

HILDE SUSAN
Jeg er enig om at teksten er aldri
nøytral. Men mange, mange, mange
tekster er dårlige.

SYLVIA
Hva er manuset ditt om?

HILDE SUSAN
Et nytt filmmanus bygget på
oppfølgeren av forrige bok.

SYLVIA
Jeg lånte den boken på biblioteket,
men kom ikke veldig langt.
Skildringene er fra småstedet jeg
vokste opp, det var kanskje for
fremmed?

HILDE SUSAN
Jeg skrev manuset til filmen.

SYLVIA
Jeg så ikke filmen. Kinobilletter
har blitt så dyrt etter at jeg
fikk en digital tv-stick.

Poeten smeller igjen boken han leser, reiser seg og går
oppover trappen.

SYLVIA (CONT'D)
(roper)

Natta. Tusen takk for at dere tar
meg inn.

HILDE SUSAN
La oss finne sengetøy.

SYLVIA
Gotland er fint.



12.

HILDE SUSAN
Språket er en mektig alliert til
naturen.

SYLVIA
Jeg visste du ville forstå.

HILDE SUSAN
Jeg er glad for å være en
inspirasjonskilde i denne vanskelige
tiden.

SYLVIA
Alt er i endring. Jeg har fått
jobb i en startup, og alle jobber
hjemmefra. Tilværelsen kan fortsette
uten avklaring Det er vanskelig.
Menneske er hovedsakelig sosiale
vesen, og det må sies at knapt
noen disiplin avviker mer fra dette
livets kjerne enn livet til
skriveren.

HILDE SUSAN
Jeg vet alt om det.

SYLVIA
Så klart du gjør. Du er forfatter.

HILDE SUSAN
(korrigerer)

Manusforfatter.

SYLVIA
Lyriker.

HILDE SUSAN
Og du vil alt dette, vel vitende
hva som kreves.

SYLVIA
Jeg kom for å si det er gjort.
Valget er tatt. I din ære.

HILDE SUSAN
(brydd)

Hvis du er sikker?

SYLVIA
Skriving er som gullgraving. En
besettelse. Jakten på det sublime,
opphøyet og utenfor rekkevidde.
Skriving er forskjellig fra
fortelling, og kunsten er separat
fra leseren. Jeg er min eneste
leser.

(MORE)
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SYLVIA (CONT'D)
Enten det er veien til
arbeidsløshet, eller høsting.
Frukter fra hardt arbeide er eneste
belønning. Skrivere står uten
garantier. Sagaen fortsetter, og
en dag vil jeg forstå hvorfor jeg
ikke klarer det?

HILDE SUSAN
Nettopp.

SYLVIA
Gotland er perfekt sted å begynne.

Slutt.
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