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Still/ Luis Bunuel 
instruerer
Delphine Seyrig og 
Fernando Rey i 
»Borgerskabets 
diskrete charme«.

Det forsvundne 
repræsentantskab
! Kosmoramas oktobernum
mer (nr. 111) lovede vi, at 
der i dette nummer ville 
komme en reportage om 
både repræsentantskab og 
bestyrelse for Det danske 
filminstitut. Det viste sig i- 
midlertid at være for opti
mistisk. Claus Ib Olsen, som 
var blevet bedt om at skrive 
reportagen, meddelte mis
trøstigt, at mange af det 30 
mands store repræsentant
skab ikke syntes at de (end
nu?) havde noget at fortælle. 
Men måske senere ...

Nye rubrikker
I dette nummer af Kosmora- 
ma optræder et par nye og 
forhåbentlig faste rubrikker. 
Den ene rubrik kalder vi sim
pelthen »Musik«. Den er 
tænkt som en beskeden for
brugerorientering i det oftest 
uoverskuelige emne, som 
filmmusik på plade er. Me
gen filmmusik udsendes i 
dag på grammofonplade (det 
er dog kun en lille portion 
af pladerne, der importeres
til Danmark), og det er tan
ken fremtidig at omtale disse 
»soundtracks«, når der viser 
sig mulighed for det -  også 
selv om pladerne måske ikke 
er importeret. De fleste pla

der kan skaffes hjem fra 
udlandet, og både pladefor
retninger og Arnold Buscks 
Boghandel vil gerne hjælpe 
de tålmodige.

Favoritfilm
Den anden nye rubrik i bla
det er »Favoritfilm«. Vi har 
bedt en række filmskribenter 
SKrive om film, som -  uanset 
eventuel manglende klassi
kerstatus -  betyder noget for 
den pågældende. Der er i fil
mens relativt korte historie 
allerede skabt mange over
sete mesterværker, og det er 
for at gøre opmærksom på 
disse, at begrebet Favoritfilm 
nu introduceres i Kosmora
mas spalter. Søren Kjørup 
lægger for med en analyse 
af »Piger i uniform«, som 
Leontine Sagan iscenesatte 
i Tyskland i 1931, men som 
i dag er mere vedkommende 
end måske nogen sinde før.

Også film af helt nye in
struktører kan være oversete. 
John Boorman har med sin 
seneste film »Udflugt med 
døden« placeret sig som en 
af tidens mest spændende 
talenter, men også i sine 
foregående film har den en
gelske filmskaber vist sig 
som en begavet og dynamisk 
iscenesætter med krav på 
mere end almindelig inter

esse. Jørgen Oldenburg ana
lyserer Boormans film og fin
der sammenhænge, hvor der 
før herskede kaos.

Hvis Boorman har været 
undervurderet af danske kri
tikere, så kan det samme 
ikke siges om Bernardo Ber- 
tolucci. Alligevel åbner Ber- 
toluccis film »Medløberen« 
stadig for nye tolkninger, og 
efter Øystein Hjorts analyse 
i Kosmorama nr. 107 bringer 
vi i dette nummer en supple
rende analyse af Jørgen 
Bonde Jensen, der allerede 
tidligere har skrevet om fil
men i Vindrosen.

Den sidste film, 
de sidste måltider
Den gamle mester Luis Bu
nuel har nok engang lavet 
sin »sidste« film. »Borger
skabets diskrete charme« er 
på en gang både let og ond
skabsfuld, skriver forfatteren 
Sven Holm i sin analyse af 
filmen, og filmen er også, 
siger Sven Holm, den første 
film i det sidste års tid, som 
jeg har haft lyst til at skrive 
om.

Og ellers -  som sidst er der 
mange anmeldelser af film i 
biografer og på TV, bogan
meldelser, minikritik, smånyt 
i rubrikken Close-Up og -  
julequiz for de skrappe, der 
sætter pris på lidt afslappen
de hjernegymnastik oven på 
julesulet. Vi udlover gavmildt 
en flaske god whisky til vin
deren, som vi finder ved lod
trækning blandt de rigtige 
svar, der sendes til Kosmo
rama, Det dansk filmmuseum, 
Store Søndervoldstræde, 1419 
København K. Svar skal sen
des senest den 14. januar 
1973.

Film-Quiz
for folk, der har tid til den 
slags ...

Det gælder titler:
1) »Pink String And Sealing 

Wax« er et citat. Hvor
fra?

2) En engelsk film fik i Dan
mark en anden engelsk 
titel. Hvilken?

3) »Rose Of Washington 
Square« blev genindspil
let som?

4) En nu afdød am. skue
spiller spillede med 31 
års mellemrum samme 
rolle. Filmenes titler?

5) »III met by Moonlight« 
er et citat. Hvorfra?

6) Bag den svenske titel 
»Så går det till i kriget« 
gemmer sig hvilken klas
siker?

7) I hvilken film mødte Vic
tor Mature Mamma Ro
ma?

8) I hvilken film ser straffe
fangerne Mickey Mouse i 
en kirke?

9) I hvilken film ser Kirk 
Douglas sig selv i hvil
ken film?

10) I hvilken film oplever 
Bing Crosby/Bob Hope 
James Agee?
-  og et ekstra svært til 
de helt vilde:
I en international en
quete om verdens 10 
bedste film nævnte Erik 
Ulrichsen en kortfilm. 
Hvilken?

Næste gang
I næste nummer af Kosmo
rama bringer vi bl. a. anmel
delser af nye film af Fellini 
og Pasolini -  henholdsvis 
»Roma« og »Canterbury Ta
les«, og med udgangspunkt 
i Odin Teatrets publikation af 
Eisensteins teoretiske skrif
ter i udvalg skriver Søren 
Kjørup om filmæstetiske pro
blemer. Også en anden bog, 
om Erich von Stroheims 
»Greed«, giver anledning til 
en artikel, og i rækken af ar
tikler om de store komikere 
introduceres Woody Allen, 
der i USA berømmes meget.

Kommende
Senere numre af Kosmorama 
vil bl. a. bringe artikler om 
Charlie Chaplin (aktualiseret 
af meddelelsen om, at de 
bedste af Chaplins lange 
film genudsendes), Billy Wil- 
der, Irvin Kershner, Martin 
Ritt, W. C. Fields, Carl Th. 
Dreyer, Bob Rafelson og 
Jacques Demy.
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De sidste 
måltider
Sven Holm
i en af Bunuels store -  og mest berømte -  film, spiller mål
tidet en central rolle. Det er parafrasen over Leonardo da 
Vincis nadverbillede i »Viridiana«, hvor flokken af halte 
tiggere og burleske landstrygere trænger ind i den store 
pragtbygning og selv sætter et måltid i scene, som både 
er en genoplivelse af den oprindelige nadver omkring 
Jesus og en grum parodi på den borgerliggørelse af nad
verritualet som da Vincis billede og communion symboli
serer. Det vigtigste i scenen er den suverænitet og kraft, 
hvormed disse mennesker overtager nadveren og gør den 
til deres egen, men samtidig også udhulingen af det hel
lige måltid, bespottelsen der raserer det oprindelige ritual, 
men også slår tilbage på den indtrængende skare og 
splitter den til en banal samling voldsmænd. Ritualet er 
opløst, men der er ikke opstået noget nyt og levedygtigt. 
Scenen varsler en overgangstilstand -  en klasse er ved at 
bryde sammen og en anden er ved at finde sine egne ben 
-  eller krykker. Og den klasse, der bryder sammen, er 
borgerskabet og borgerskabets tjener: kirken.

Djævelsk og raffineret
»Borgerskabets diskrete charme« bygger på en morsom, 
både djævelsk og raffineret måde videre på måltidssym
bolikken. Det eneste, der faktisk sker i den film, er utallige 
og alle lige mislykkede forsøg på at afholde et perfekt 
måltid. De seks borgere (ambassadøren for den lille fiktive 
sydamerikanske stat Miranda, hans venner Frangois og 
dennes kone og konens søster samt det lidt yngre, per
fekte par, som ejer den store villa, hvor de fleste af de 
mislykkede måltider bliver afholdt), disse seks repræsen
tanter for borgerskabet er kun interesseret i to ting: mad 
og sex, og begge dele er helt fraspaltet enhver sammen
hæng med samfundet og deres egentlige liv -  eller man 
kunne sige, at de allerede levede i en box i samfundet, 
at de ikke havde noget egentligt liv længere, men kun 
opretholdt nogle ritualer for nydelse, som traditionelt til
hører det højere, charmerende borgerskab: måltider og 
sexualitet. Når de ikke spiser, snakker de om mad eller 
kaster sig over hinanden som parodisk-glubske elegan
tiers, og hver gang de snakker om andre ting, f. eks. de 
politiske forhold i den lille diktaturstat Miranda, er det 
indstuderede og institutionaliserede replikker, distrait- 
engageret konversation. Gennem de stadige gentagelser 
af disse måltider bliver de til b illedet på en livsform, en 
klasses æstetik: det gælder om at spise -  ikke for at få 
mad, for den er der nok af overalt i borgerskabets huse -  
men for at vise, at man kan tage maden til sig på den 
rigtige og fuldkomne måde. Borgerskabets grådighed er 
ikke forslugenhed, det er ren form, en gestus, det funge

rer som visse fugles hilseceremonier eller japanernes 
gamle overklasse-teceremonier, det er ren rokoko.

Det ildevarslende viser sig allerede i starten, en fanta
stisk optakt, der måske er det bedste i filmen. Efter de 
mørke, uoverskuelige regnvejrsbilleder bag forteksterne 
er man pludselig fremme ved den store villa for at deltage 
i et middagsselskab. Men de fire gæster er kommet en 
dag for tid ligt, således går det første måltid i vasken. De 
fire gæster og husets frue kører ud for at spise på en re
staurant i nærheden. Det er en vigtig scene, fordi det at 
spise er et socialt ritual, en måde at være sammen på. 
Men restauranten er tom og retterne er billige, det gør 
vort borgerskab usikkert. Pludselig hører de gråd bag en 
skærm bagest i lokalet, og de opdager, at restaurantens 
vært er død og hans personale sidder sørgende omkring 
liget. Det får straks gæsterne til at gå, og det er første 
og eneste gang de forsøger at indtage et måltid udenfor 
deres egen klasse, i et fællesskab med andre. Dette fo r
søg på at føre spiseritualet ind i en social sammenhæng 
mislykkes, fordi værten er død, man kunne også sige: 
fordi det at afholde borgerskabets middage kun kan dyr
kes privat, i små grupper eller hemmelige selskaber, lige
som man dyrker golf eller spiritisme. (Den lidt vanvittige 
scene på terestauranten, hvor filmens tre damer hverken 
kan få te eller kaffe, »fordi det desværre er udsolgt«, 
understreger dette). Og selv indenfor borgerskabets egen 
ramme er det tilsynaledende umuligt at gennemføre et 
måltid, omverdenen bryder hele tiden ind eller man har 
taget fejl af tidspunktet for invitationen, ritualet er ved at 
bryde sammen, selv om det endnu ser ud som fejltagelser 
og i Bunuels udformning er fantastisk elegant og morsomt.

Let og ondskabsfuld
Filmen fremtræder som en rapsodi omkring dette tema. 
Der er ikke nogen episk fremadskriden som i nogle af 
Bunuels store, mørke film. »Borgerskabets diskrete char
me« er både let som en koncert af Mozart og ondskabs
fuld som et skuespil af Brecht. Det mest overrumplende 
i den er de glidninger mellem drøm og virkelighed, som 
er andet end et æstetisk tillæg, det er simpelthen kernen 
i den undergangsvision, som filmen og borgerskabet be
finder sig midt i. Bunuel har tid ligere brudt det i de tid lige 
surrealistiske film, og han indførte det igen i »Belle de 
jour«. I »Borgerskabets diskrete charme« er der tale om 
to kategorier af drømme, de to første er genfortæ llinger 
af drømme (begge fortalt af naive, alvorlige og tydeligt 
nok moderbundne løjtnanter), de fire øvrige er en slags 
kollektive drømme, der delvis overlapper hinanden (eller 
hvor den ene drømmer ligefrem vågner op i den andens
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Stills/ (1) Monsieur og madame Senechal (Jean-Pierre Cassel og 
Stephane Audran) er blevet grebet af et umætteligt seksuelt begær 
netop som deres middagsgæster ankommer, og gæsterne må 
for anden gang gå forgæves. (2) Umiddelbart efter ankommer den 
lokale biskop og lader sig ansætte som gartner hos Senechal.
(3) Imens er Senechals ven, den sydamerikanske ambassadør 
(Fernando Rey) optaget af at forsvare sig mod en revolutionær

pige. (4) Ellers går borgerskabets liv med mislykkede stævnemøder, 
(5) og angtsfyldte drømme, hvor man pludselig oplever sig selv på 
en teaterscene, hvis mindre fornemme publikum hujer. (6) Endelig 
efter adskillige aldrig realiserede middagsselskaber lykkes det 
Senechal og vennerne at komme i gang med måltidet, (7) 
men endnu engang afbrydes måltidet, da mystiske gangstere bryder 
ind og dræber middagsgæsterne med maskinpistolsalver.

drøm) og det er her, at skellet mellem drøm og virkelighed 
forekommer glidende, selv om det ved andet gennemsyn 
af filmen er klart nok hvor det ene slutter og det andet be
gynder. Jeg er lidt skeptisk overfor løjtnantsdrømmene 
(selv om de som film i filmen virker stærkt). De repræsen
terer nok en side af borgerskabets treenighed: borger- 
kirke-militær, men de kunne godt have været fremstillet 
som rene monologer, hvis det ikke var fordi man øjensyn
lig i alle film er så panisk angst for at tale om én ting og 
se en anden (de lyttende, den talende etc.).

Langt mere nødvendige og suveræne er drømmene, 
som drømmes af borgerskabet: første drøm, der drømmes 
af villaejeren, anden drøm af Frangois (der måske også 
har drømt, at villaejeren drømte), tredje drøm af en politi
mester og fjerde drøm af Mirandas ambassadør. Men skel
let mellem hvem der drømmer hvad er ikke så væsentligt, 
det er borgerskabets drømme, og de handler om angst, 
trusler, revolution, sammenstyrtning af ritualer og varsler 
om nye.

Der er en forretningsmæssig relation mellem de tre 
herrer, som udgør vores borgerskab: de er storforhand
lere af heroin, og det er nok så vigtigt i denne sammen
hæng: heroin som drømmestof, både et stof, der forflygti- 
ger og skaffer penge -  begge dele er afstand til verden

udenom. Men det er kun kort antydet i filmen, det er den 
eneste antydning af en økonomisk sammenhæng med det 
øvrige samfund og den er både latterlig og foragtelig i 
sin fremstilling.

Treenigheden
Den borgerlige treenighed er allerede kort berørt. M ili
tæret er repræsenteret ved sine moderbundne dødsdrøm
me -  og ved at alle officerer og menige ved en manøvre 
sammen ryger marihuana-cigaretter, en løjerlig parodi på 
spiseritualet, en letbenet, elegant »flugt«.

Tilbage er kirken, som har fået en nok så kraftfuld og 
ondskabsfuld historie med på vejen. Det er byens biskop, 
som en dag dukker op i den perfekte villa og melder sig 
som gartner efter at den tid ligere gartner er blevet afske
diget. I al højvelbåren underdanighed tjener præsteskabet 
borgerskabets haver, og det er der megen logik i. Men 
biskoppen har en særlig forhistorie: han lærte meget af 
sine forældres gartner, men fam ilielivet blev brat afbrudt 
ved forældrenes død: de blev fo rg ifte t af en ukendt mor
der. Nu fungerer biskoppen som en udmærket gartner og 
selskabsmand i den perfekte villa, indtil der en dag duk
ker en lille, fattig kvinde frem og beder ham følge med til 
en gammel døende mand, som vil skrifte. Biskoppen ifører
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sig sin uniform og kører med i kærren, og idet han stiger 
ud griber kvinden ham i armen og siger: »Der er noget 
jeg vil tale med Dem om -  jeg har altid hadet Jesus.« Bi
skoppen mumler bestyrtet nogle beroligende ord om den 
blide og gode Gud og går ind til den gamle, elendige 
mand for at give ham den sidste olie. Nu viser det sig, at 
denne gamle mand er hans forældres tid ligere gartner og 
at han vil skrifte det dobbeltmord, han har begået på sit 
tid ligere herskab. (»De behandlede mig som et dyr,« siger 
han). Biskoppen tilg iver ham form elt og konventionelt i 
den gode og blide herres navn, og han går fra dødslejet, 
måske ti meter derfra, og tager et jagtgevær og skyder 
forældremorderen. Og derefter er biskoppen fuldstændig 
ude af filmen. Han har fuldbyrdet hævnen over sine fo r
ældre (læs: sin klasse) på samme måde som en af løjtnan
terne har hævnet den smerte, der er overgået hans mor. 
Det er en sindrig og let afsindig beretning, som på et helt 
konkret plan slutter den cirkel, der ellers kun bliver an
tydet som varsler og drømme for det øvrige borgerskab. 
Biskoppen har g jort regnskabet op med vold, som det 
sømmer sig for en søn af borgerskabet.

Som karakteristik af dette borgerskab tjener en række 
små selvstændige scener og replikker, ikke mindst afleve
ret af Mirandas ambassadør. Et par af ambassadørens bon- 
mots: »Intet system kan give fo lket den nødvendige for
finelse«, »Jeg ville være socialist, hvis de bare troede på 
Gud«, »Hvis Mao har sagt det, så er det fordi han ikke har 
læst Freud«, »Guerillaen i Miranda, ja, den hører jo med 
til vores folklore«. Disse m iddagsreplikker afleveres i stør
ste ro, der er ingen virkelig fare, der truer ham, hverken 
den forskrækkede revolutionære pige, der kommer til ham 
for at skyde ham, eller politiet, der pludselig arresterer 
ham og hans venner for narkotikahandel, men kun for et 
øjeblik, indenrigsministeren sørger for, at de straks efter 
er på fri fod.

Truslen er endnu kun et varsel, det er i de fire drømme 
borgerskabets angst og undergang viser sig som virkelig
hed. Det er disse funklende og groteske fragmenter, som 
giver filmen dens dybde.

Afsløring og straf
Drømmene handler alle om afsløring og straf. Det er både 
skoledrengens og forbryderens drømme. En af dem frem
stiller et middagsselskab som en teaterscene, hvor tæppet 
pludselig går til side og middagsgæsterne ser sig afsløret 
som medvirkende i et spil. De flygter alle undtagen den 
der drømmer, han bliver siddende svedende tilbage og 
stammer, at han ikke kan huske teksten. Publikum, der ser 
ud til at være af folkelig art, som man siger i teaterverde
nen, hyler utilfreds.

Den anden drøm handier om borgerskabets æresfølelse, 
en lille løjerlig uoverensstemmelse mellem en oberst og 
ambassadøren fører til at obersten bliver skudt ned.

Tredje drøm tilhører en politimester, en af borgerska
bets beskyttere ligesom militæret. Den varsler den ned
brydning af ritualerne, som de forrige drømme har spillet 
mere elegant bold med. Politimesteren drømmer, at en 
af hans betjente bliver dræbt under en demonstration, han 
var »for streng« i sin brug af torturm idler og blev skudt 
den 14. juni, der kaldes »den dag, hvor politie t skulle 
vinde folkets kærlighed«. Og siden er betjenten dukket 
op på netop denne dag hvert år og har løsladt alle fanger 
i politimesterens fængsel. Betjenten er her ligesom løjt
nanterne halvvejs et resultat af borgerskabet og halvvejs 
et o ffe r  fo r det. Det er d e t ene plan. Men samtidig e r de r 
en dyb ironi i, at de fanger, han lukker ud i drømmen, netop

er ambassadøren og hans narkotikaforbindelser, der er 
blevet arresteret samme eftermiddag -  og at opringnin
gen fra indenrigsministeren, der indfinder sig et øjeblik 
efter at politimesteren er vågnet, netop går ud på at løs
lade disse mennesker.

Fjerde og sidste drøm er den mest barske og mest mor
somme. Det er ambassadøren, der drømmer om et af de 
utallige middagsselskaber i den perfekte villa. Man disku
terer eksnazister, som har taget ophold i Miranda, og 
tjenestepigens kærlighedsaffærer (hvor det til alles over
raskelse viser sig, at hun er 52 år, selv om hun ser ud 
som en 30-årig, hun er ren og uforanderlig funktion og 
kan ikke ældes). Midt under selskabet bliver havedøren 
sparket op og tre maskingeværbevæbnede mænd kom
manderer selskabet ned i den ene ende af stuen, hvor de 
bliver skudt ned. Ambassadøren selv er dog instinktivt 
krøbet i skjul under bordet og bliver kun opdaget, fordi 
hans ene hånd i sidste øjeblik henter de sidste stykker af 
lammestegen ned fra tallerkenen. Han bliver grebet på 
fersk gerning med to let røde stykker lammekød i flaben, 
og hans udtryk er uforglemmeligt. Borgerskabet bliver 
myrdet med et udtryk, der antyder høflig forbavselse og 
lidt dårlig samvittighed over ikke at have overholdt spise- 
ritualerne. Men naturligvis vågner ambassadøren, badet i 
sved, og går ud og henter sig lidt natmad i køleskabet. 
Og filmen slutter med en af de smukke landevejsscener, 
hvor vore seks diskrete og charmerende borgere slentrer 
målbevidst afsted -  til ingenting.

Angsten for revolutionen
Det er klart, at man ikke kan drømme om noget, før det 
er blevet et psykologisk problem for én. Det er ligeledes 
klart, at en klasse heller ikke kan drømme om noget, før 
det er blevet et problem -  før det historisk set er muligt 
-  eller nødvendigt -  at forandre situationen. Angsten for 
revolutionen, der med vold gennemfører en nødvendig 
forandring, er altså det borgerskabet drømmer om i 
Bunuels film, mens det lever uantastet videre på det ydre 
plan. Så svag er borgerskabets bevidsthed, at det endnu 
kun kan udtrykke sig gennem det ubevidste. Og imens 
spiser man tappert videre med små forsinkelser og fe jl
tagelser. Og det fremgår jo tydeligt, at borgerskabet også 
har i sinde at lade sig spise af med denne film som ren 
underholdning. Jeg tror netop det er derfor, at Bunuel 
har valgt den lette, operetteagtige form. Han kender sit 
publikum og elsker det og kredser rasende omkring det, 
som han gør om den katolske kirke.

■  BORGERSKABETS DISKRETE CHARME
Le charme discret de la bourgeoisie. Frankrig 1972. Dist: 20th Century-Fox. 
P-selskab: Greenwich Film Production. P: Serge Silberman. P-leder: Ully 
Pickard. l-leder: Jean Lara. P-ass: Jean-Jacques Schpoliansky, Jean Ravel, 
Pierre Lefait. Instr: Luis Bunuel. Instr-ass: Pierre Lary, Arnie Gelbart. Manus: 
Luis Bunuel, Jean-Claude Carriere. Foto: Edmond Richard/Ass: André Clement, 
Alain Herpe. Farve: Eastmancolor. Format: Panavision. Lys: Marcel Policard. 
Klip: Héléne Plemiannikov/Ass: Gina Pignier. Ark/Dekor: Pierre Guffroy. 
Rekvis: Franpois Sune. Kost: Jacqueline Guyot/Ass: Olympe Watelle. Tone: 
Jacqueline Porel, Guy Villette, Jacques Carrere/Ass: Daniei Brisseau, Claude 
Viland. Lyd-E: Luis Bunuel. Makeup: Odette Berroyer, Fernande Hugi. Medv: 
Fernando Rey (Ambassadøren), Delphine Seyrig (Mme Thévénot), Stephane 
Audran (Mme Sénéchal), Bulle Ogier (Florence), Jean-Pierre Cassel (M. Séné- 
chal), Paul Frankeur fM. Thévénot), Julien Bertheau (Biskoppen), Claude 
Pieplu (Obersten), Michel Piccoli (Indenrigsministeren), Muni (Bondepigen), 
Milena Vukotic, Maria Gabriella Maione, Pierre Maguelon, Franpois Maistre, 
Ellen Bahl, Christian Balthauss, O livier Bauchet, Robert Benoit, Anne-Marie 
Deschott, Michel Dhermay, Georges Douking, Jean Degrave, Sébastian Floche, 
Franpois Guilloteau, Claude Jaeger, Jean-Claude Jarry, Pierre Lary, Robert Le 
Beal, A lix Mahieux, Bernard Musson, Maxence Mailfort, Robert Party, Jean 
Revel, Jacques Rispal, Amparo Soler-Leal, Diane Vemon. Længde: 102 min., 
2790 m. Censur: Hvid. Udi: Fox-MGM. Prem: Dagmar 11.11.72.
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Jørgen Oldenburg

John Boormans 
usikre helte



John Boorman er ikke noget kendt navn i Kosmoramas 
spalter. Alle hans fem film har nu været vist her, men før 
»Deliverance« har kun én af dem, »Point Blank«, opnået 
at få en minianmeldelse med på vejen, hvad der må siges 
at være en beklagelig redaktionel holdning til en instruk
tør, der fra starten har markeret sig som en meget pro
fessionel og meget personlig kunstner. Med »Deliverance« 
har Boorman skabt det afklarede hovedværk, der gør det 
rimeligt, at man forsøger at indhente det forsømte ved at 
tage hele hans produktion op i en sammenfattende under
søgelse af hans ideer og stil.

Titlen på Boormans første film, »Catch Us If You Can« 
(»Fang mig, hvis du kan«, 1965), er sært profetisk, for alle 
hans film kan ses som chase-stories, hvor personerne ja 
ger og jages, evigt på flugt, men også selv forfølgende, 
uden rigtig at komme til klarhed over hvilken rolle de har 
i det kontinuerlige vekselspil. Boormans univers er dyna
misk og ustabilt, hans personer handler med stor over
legenhed, men er ofte usikre, på grænsen til det neuroti
ske, og deres relationer til andre mennesker er overfladi
ske og uholdbare.

Fang mig hvis du kan
»Catch u s ...«  begynder uskyldigt nok som en beat

film i samme stil som Lesters »A Hard Day’s Night« fra 
året før, men Boorman har ikke Beatles til rådighed og 
må bygge sin film op over den ikke just forrygende gruppe 
»The Dave Clark Five«, der hverken som musikere eller 
personligheder tåler sammenligninger med forbillederne.
I filmen optræder gruppen da heller ikke som sig selv, 
men som fem free-lance stunt-men og gode venner, der 
bor sammen i et stort hus, som de fylder med kåde ind
fald og absurde kraftpræstationer, mens lydsiden akkom
pagnerer løjerne med kække, men lidet medrivende beat
numre. De fem medvirker ved indspilningen af en reklame
film, der skal lancere slagternes nye symbol, Dinah -  »The 
Butcha Giri«, og da Dinah sammen med stuntmændenes 
anfører Steve beslutter at flygte fra det hele, ændrer fil
men karakter. Dinah har overvejet at købe en lille ø, og 
på vej til denne ø møder de to unge en række mennesker, 
som hver på sin måde har opgivet verden. Først en gruppe 
beatniks -  som hippier jo hed i 1965! -  der har slået sig 
ned i en forladt bondegård. Deres mysticisme kan ikke 
fastholde Dinah og Steve, som, da de forlader gården, 
ser den blive stormet af hæren som led i en alt for reali
stisk øvelse. Den hæmningsløse, næsten sadistiske de
struktion er et motiv, der findes i alle Boormans film -  her 
opleves det for første gang i sin skrækindjagende absur
ditet.

Dinah og Steve fortsæ tter turen med et midaldrende, 
Antonionisk par, Guy og Nan, upper middle class, meget 
etablerede, meget uhyggelige i deres kontakthungrende 
fossiltilstand, hvor Guys samling af gamle filmkuriosa åben
bart er det eneste, der kan optage ham. Guy og Nan invi
terer de to unge og Steves fire venner til et karneval, og 
hvortil selskabet indfinder sig kostumerede som berømte 
filmpersoner: Marx Bros, Mr. Laurel, Jean Harlow, Fran- 
kensteins uhyre, Chaplin. -  Manden bag »Butcha Giri«— 
kam pagnen , Z isse ll, har i he le  dette forløb se t en rek lam e
mulighed af format. Vel bekendt med sagens rette sam
menhæng har han ikke desto mindre fået indblandet både 
politi og presse, idet han hævder, at Steve har bortført 
Dinah. Under karnevallet indfinder politie t sig, og en veri
tabel Keystone Cops farce udspiller sig, hvor de unge be
hændigt udnytter forklædningerne, og betjentene går i

vandet. Flugten fortsætter. Gruppen opsøger et gammelt 
idol, lederen af en ungdomsklub, de kom i -  men han 
lever ikke op til forventningerne, og håber kun, at Butcha 
Giris tilstedeværelse kan give hans rideskole lidt publi
city. Dinah og Steve er temmelig frustrerede, da de om
sider når frem til øen, hvor Zissell venter dem. Mens han 
gør dem det klart, at de ikke et øjeblik har været uden 
for hans rækkevidde, skifter tidevandet, og de to unge 
må som en afsluttende skuffelse se i øjnene, at øen kun 
er en ø, når det er højvande. Dinah omringes af Zissells 
tilkaldte pressefolk, og vender åbenbart tilbage til rollen 
som Butcha Giri, mens Steve mismodigt forlader hende.

I et interview har Boorman forta lt om den fascination, 
som sagnene om den hellige Gral udøver på ham, og han 
hævder selv, at han har indflettet motiver fra et ufilmatise- 
ret gral-manuskript til »Catch Us ...« . Det, der optager 
ham ved gral-sagnene, er: »ideen om rejsen, denne søgen 
efter noget, som ikke er defineret, og som ved rejsens mål 
opløser sig og ikke kan ses. Gralens ide er, at man kun 
kan se den i visse øjeblikke, i visse sjælelige tilstande. 
Til slut indser menneskene, at det ikke er Gralen, men 
rejsen til den og oplevelserne undervejs, der har betyd
ning.« Grals-motivet er fremtrædende i »Catch Us ...« , 
men det dukker også op i de følgende film, enten direkte 
som i »Point Blank« eller mere indirekte som rejser i 
»Hell in the Pacific« og »Deliverance« eller som en læng
sel, der omsættes i handling i »Leo the Last«, hvis fo r
bindelse til gral-motivet, jeg skal komme tilbage til.

Som sagt er begyndelsen af filmen i stil og stemning 
ganske anderledes end midten og slutningen, der hen
vender sig til et mere reflekterende publikum end det, 
som først og fremmest er kommet for beat’ens skyld. I 
sin resignation og totale afvisning af de voksnes liv og det 
etabelerede samfund foregriber »Catch U s ...«  senere 
film af typen »Easy Rider« -  men Boorman individualiserer 
bipersonerne, så de fremstår mindre som grelle modsæt
ninger til hovedfigurerne, end som sørgelige fallitter, ad
varende symboler på den fremtid, som også Dinah og 
Steve er på vej ind i.

Boorman virker stærkt påvirket af det absurde teater, 
især Pinter, hvis karakteristiske springende og gådefulde 
dialog spøger i Peter Nichols' udmærkede manuskript. 
Som Pinter forstår Boorman at udnytte pausen ikke som 
hvilepunkt, men som klimaks, hvor følelserne kulminerer 
uden at blive udløst, hverken i ord eller i uartikuleret hand
ling. I »Catch Us ...«  udnyttes denne effekt stærkest i de 
makabre scener med ægteparret, der bringer kunstnere 
som Beckett og Strindberg i erindring.

Alligevel er »Catch U s ...«  ikke nogen rigtig god film. 
De unge virker u lideligt barnagtige, og flugten kommer 
derfor til at tage sig ud som umoden ansvarsløshed, og 
ikke som det desperate undvigelsesforsøg fra den visse 
forstening, der skulle give filmen dens perspektiv. Nu op
løser den sig i en række fritstående scener, der stilistisk 
svinger imellem det professionelt labert demonstrerende 
i musiknumrene og det ubønhørligt registrerende i sekven
sen med æ g te pa rre t. Gennemgående træk, som også pe
ger fremad, er en fotografering, der udnytter dekorationer 
og locations maksimalt -  på trods af at Boorman nu har 
a rb e jd e t med fem  fo rs k e llig e  fo to g ra fe r  e r hans id e r ig e  
billedsprog utvetydigt personligt -  og en præcis og intens 
klipning, der overbevisende form idler personernes nervøse 
og usikre anspændthed.

Boormans næste film er en gangsterfilm, en i princippet 
ret almindelig historie om en mand, der er blevet snydt 
af sin ven, og som nu vil have hævn -  men i Boormans
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version er historien alt andet end banal, tværtimod både 
original i udformningen og personlig i motivbehandlingen.

Point B lank
»Point Blank« begynder om natten på Alcatraz, mens den 

endnu kun var et forladt fængsel på en ø ud for San Fran- 
cisco. Langsomt kommer en mands ansigt frem af mørket, 
så lyder et skud, og han, Walker, falder sammen. Reese, 
hans ven, som han netop har hjulpet med et kup, har 
skudt ham, bistået i sit dobbeltspil af Walkers kone, Lynne. 
Med overmenneskelig kraft -  og her er filmen bevidst 
urimelig -  svømmer den hårdt sårede Walker fra Alcatraz 
til San Francisco, samtidig med at vi fra lydsiden af en 
turistguides foredrag erfarer, at undslupne fanger uden 
undtagelse er druknet under svømmeturen. Sat på sporet 
af Reese af en vis Yost, opsøger Walker i Los Angeles 
Lynne, der nu er forladt af Reese. Natten efter Walkers 
tilbagekomst begår hun selvmord. Gennem Lynnes sø
ster, Chris, lykkes det Walker at finde frem til Reese og 
dennes overordnede, Carter og Brewster. Organisationen 
forsøger at få dræbt Walker, men det er ham, der over
lever, og dem, der dør. Omsider opdager han, at organi
sationens hovedmand, Fairfax, er identisk med den my
stiske Yost, som fra sikker afstand har brugt ham til at 
få ram på Reese og de andre, og som nu i en slutscene 
på Alcatraz tilbyder ham partnerskab. (Situationen med 
den alvidende topmand, der fra det fjerne manipulerer 
hovedpersonerne, er en slående parallel til slutningen i 
»Catch U s ...« ) Men Walkers ansigt forsvinder igen i 
mørket på Alcatraz, og med et totalbillede af San Fran
cisco og fængselsøen afslutter filmen.

Ifølge Boorman er dette slutbillede taget fra det punkt, 
turistguiden i filmens begyndelse omtalte som stedet, 
hvor man fandt liget af en undsluppet fange, og denne 
uigennemskuelige subtilitet antyder altså, at historien 
udspilles i den døende Walkers fantasi -  en hypotese, 
der understøttes af Walkers replik, efter at han er skudt 
ned: »Did it happen? ... A dream . . . a  dream ...« , der 
samtidigt er udgangen på pre-credit sekvensen, og altså 
meget vel kan opfattes som en prolog, nøglen til en ra
tionel forståelse af filmen.

Om Walker er død eller levende, om historien skal 
opfattes som drøm eller virkelighed forekommer dog i 
realiteten ret ligegyldigt. »Point Blank« virker ved sine 
detaljer, snarere end ved sin helhed, og set med et 
nøgternt blik har historien både lakuner og løse ender. 
Når filmen alligevel fremstår som en af tressernes mest 
fascinerende amerikanske film, skyldes det ikke de for
tolkninger, man kan lægge ned over den (selv om W al
kers jag t på de penge, han er blevet snydt for, og som 
han til sidst er ligeglad med, er grals-motivet fra »Catch 
Us ...«  i en endnu klarere form). »Point Blank« over
vælder ved sine billedindfald, ved sin paradoksalt poeti
ske skildring af Los Angeles’ smarte trøsteløshed, ved 
sine skitser af personer, fo r hvem alt er ligegyldigt.

Med »Point Blank« har Boorman det held -  som han 
selv har gjort opmærksom på -  at han arbejder inden for 
en etableret genre, hvor publikum er med på, hvad der

Stills/ øverst the Dave Clark Five og 
Barbara Ferris i en scene fra den Lester
inspirerede »Fang mig, hvis du kan«; 
derunder to scener fra »Point Blank« med 
henholdsvis Lee Marvin og Lawrence Hauben 
(bilsælgeren), og Angie Dickinson,
John Vernon (som Reese) og Marvin.
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skal ske, længe før end det er sket. Denne omstændighed 
udnytter han dristigt til at »snyde« sig fra at vise nød
vendige, men trivie lle delforløb (som f. eks. hvordan det 
lykkes Walker alene og lydløst at besejre og bagbinde 
to bevæbnede bodyguards) for til gengæld at inkludere 
unødvendige, men levende detaljer (som da Walker 
iscenesætter et overfald på to homoseksuelle, der skal 
ringe efter politiet, selv om han lige så godt kunne have 
g jort det fra en telefonboks). I modsætning til den gam
meldags gangsterfilms omhyggeligt lineære redegørelse 
i et logiske aktionreaktionsmønster er »Point Blank« næ
sten McLuhansk punktagtig i sine løst forbundne sekven
ser. Derved kan den i sin fortæ llestruktur minde noget 
om spaghetti-westerns, der jo  giver pokker i både hand
ling og logik fo r til gengæld at præsentere en række høj
dramatiske optrin. Men hvor instruktørerne af spaghetti
westerns smækker klimaks på klimaks uden nogen indre 
nødvendighed i filmen, bliver »Point Blank«s springende 
forløb mere afvekslende og mere musikalsk, netop fordi 
Boorman inkluderer de overflødige sideforløb, de bizarre 
detaljer. Walker er filmens hovedperson, og det er gen
nem hans øjne, filmen opleves. Den fortæ lles med ud
strakt anvendelse af flashbacks og lignende filmiske ud
tryk for mentale forløb i en stil, der er kendeligt påvirket 
af Resnais, især »Hiroshima, mon amour«, hvis ide om 
fortidens magt over nutiden går igen i »Point Blank«, 
hvor et hævntrauma helt dominerer Walkers tanker.

»Point Blank« forholder sig med andre ord lige så 
specielt til gangsterfilmen som genre, som »Catch Us ...«  
gjorde det til beat-filmen. Boorman er ikke bare ude på 
at lave nogle smarte variationer over bekendte temaer, 
men bruger genren som udgangspunkt for en konsekvent 
og personlig fremstilling af en destilleret virkelighed i 
en slags moderne ekspressionisme. Eksempel: da Walker 
opsøger Lynne, indledes sekvensen med at han går frem 
ad en uendelig gang i Los Angeles’ lufthavn. Den hårde 
lyd af hans skridt ligger under den påfølgende kryds
klipning imellem ham i lufthavnen og Lynne, der gør 
morgentoilette, og den enerverende effekt ophører først, 
da Walker pludselig trænger ind i lejligheden, skubber 
Lynne til side og hurtigt går ind i soveværelset, hvor 
han -  i sikker forvisning om at træffe Reese -  fyrer sin 
revolver af mod sengen. Den påfølgende samtale imellem 
ægtefællerne i en sofa har karakter af et monokromt ta
bleau, hvor kun ansigterne træder frem fra den øvrige 
billedflades blågrå nuancer. Lynnes redegørelse for sit 
forhold til Walker og Reese afbrydes af illustrerende 
flashbacks, realistiske i handlingen, symbolske i deres 
forløb. Så begår hun selvmord med sovepiller, Walker 
finder hende, men næste gang han går ind i soveværelset, 
er liget pludselig forsvundet, og en ikke tid ligere set 
hvid kat springer ned af sengen. Man kan selvfølgelig 
slutte sig til, at det hele foregår i løbet af et par dage, 
men i filmen afvikles det så hurtigt, at fik tiv  tid og real 
tid virker som samme størrelser. På det realistiske plan 
virker sekvensen forvirrende, emotionelt form idler den 
Walkers totale sammenbrud med megen slagkraft.

Walker er prototypen på Boormans krigeriske selvhæv
dende figurer, lidet charmerende i deres næsten mono
mane egoisme, og selv af antihelte at være usædvanligt 
brutale og følelsekolde. Det kan ikke undre, at Lynne 
har forladt ham, selv om det nok synes unødigt hårdt 
at forråde ham og overlade ham til hans skæbne på 
Alcatraz. I sin troløshed minder hun om Dinah i »Catch 
U s ...«  og Margaret, Leo den Sidstes elskerinde. Kær
ligheden har trange kår i Boormans mandsunivers, og
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selv om Walker tilsyneladende har sympati for sin modne 
og attraktive svigerinde, Chris, tøver han ikke et øjeblik 
med at udnytte hendes følelser fo r ham til at bruge hende 
som lokkedue. Er Walker følelsesmæssigt afstumpet, er 
han til gengæld talentfuld, når det kommer til voldelige 
udfoldelser. Gang på gang udviser han en pludselig og 
overrumplende handlekraft, der kommer lige så choke
rende for filmens publikum som for Walkers modstandere. 
Boormans evne for sanselig påvirkning af tilskuerne fe j
rer triumfer, når f. eks. Walker får nogle oplysninger fra 
en bilforhandler ved at smadre den nye Cadillac, de beg
ge sidder i, eller når han trænger ind til Reese, der netop 
er kommet i seng med Chris, og den forfærdede elsker 
med et lagen som eneste beskyttelse viger baglæns og 
ender med at styrte ud over kanten fra sin taghave, mens 
Walker står tilbage med det blafrende lagen som en stor 
pose, tømt for sit en gang værdifulde indhold.

Duel i S tillehavet
»Hell in the Pacific« (»Duel i Stillehavet«, 1968) bygger 

på en meget enkel ide: to mænd, der er ude af stand 
til at tale med hinanden, mødes på en øde ø. Under 
anden verdenskrig strander en amerikansk pilot på en 
lille stillehavsø, som også en forlist japansk officer er 
nået frem til. Først forsøger de at slå hinanden ihjel, 
senere skiftes de til at have overtaget fysisk og psykisk, 
og endelig konstruerer de i fællesskab en tømmerflåde, 
hvorpå de når frem til en ny ø. Her finder de en for
ladt militærlejr, de drikker sig fulde, og efter et skæn
deri, der er lige ved at føre til, at deres gamle fjendskab 
vågner igen, går de hver sin vej.

Efter »Point Blank«’s komplicerede fortæ lleteknik vir
ker » H e ll...«  meget traditionel. Kun en enkelt gang går 
Boorman ind i sine personer, nemlig da de står på stran
den over for hinanden parat til kamp. Da går han nemlig 
fra et objektivt totalbillede med de to mænd i hver sin 
side af b illed fe ltet med et mægtigt tomrum imellem sig, 
og ind i to subjektive ultrakorte sekvenser i halvnær, hvor 
de to gensidigt forestiller sig, hvorledes modstanderen 
vil få ham dræbt. Men ellers holder Boorman sig til en 
normal kronologisk fremadskridende, objektivt skildrende 
fortæ llestil der med sine overtoninger og fadeouts giver 
filmen en rolig, næsten lidt gammeldags rytme. Ligesom 
i »Point Blank« benytter Boorman sig ofte af ellipsen, 
idet han afslutter en sekvens inden det forventede kli
maks, fo r så blænde op for en anden situation end den 
forventede. Da f. eks. japaneren finder amerikaneren be
vidstløs i junglen, har vi al grund til at tro, han vil slå 
ham ihjel. Så fades scenen ud, der åbnes på japaneren 
på stranden, og først derefter ser vi amerikaneren, bun
det til et åg. På samme måde går Boorman fra japane
rens pludselige opdagelse af, at hans fange er undslup
pet, direkte til den omvendte situation: japaneren er læn
ket til åget. Det slagsmål, der må ligge imellem de to 
yderpunkter, er ikke med.

I »H e ll...«  videreudvikler Boorman sine temaer til en 
enkelthed, der gør filmen til en fabel. Også her er om
verdenen fjendtlig, men denne gang er det hverken »the 
esta b lishm en t«  som  i »C atch  U s . . .«  e lle r  hve rdagens

Stills/ øverst Lee Marvin som amerikansk 
mariner i »Due! i Stillehavet«; derunder 
Lee Marvin og Toshiro Mifune i slagsmåls
scene fra samme film samt en scene fra 
»Den sidste løve«, hvori Marcello Mastroianni 
som aristokrat flirter med revolutionen.

gangsterfirmaer som i »Point Blank«, men naturen selv, 
der er en mægtig fjende. Og personerne præges af 
milieuet, og får en darwinistisk holdning til tilværelsen, 
som bliver en evig kamp, ikke blot fo r at overleve, men 
for at komme øverst og bruge sin magt. I » H e ll...«  dri
ver krigstilstanden og det indlærte had de to mænd, der 
har al grund til at samarbejde, i stedet til absurde drille 
rier og barnlig selvhævdelse. Og selv om filmen tilsyne
ladende slutter optimistisk (for så vidt som de ikke læn
gere vil slå hinanden ihjel) er man ikke i tvivl om, at 
hvis en af de to skulle træffe sammen på en øde ø med 
en ny krigsfjende, kunne historien begynde forfra. Per
sonerne besjæles ikke af en generel humanisme, men 
af en tillæ rt og specielt rettet tolerance.

»Hell . . .«  ligner de tid ligere film ved sin bitterhed og 
ved sin tematik -  men i modsætning til dem er den som 
helhed ejendommeligt statisk. Der er ikke rigtig nogen 
gennemgående intrige, man kan engagere sig i, og selv 
om de enkelte optrin kan være dramatiske nok, er de 
sjældent særligt spændende. Heller ikke på det psykolo
giske plan er denne film så fascinerende som de to før
ste; de ambivalente spændinger som karakteriserer såvel 
»Catch U s ...«  som »Point Blank« er i denne film afløst 
af en meget direkte konfrontation imellem figurer, der 
er så entydige, at de nærmer sig karikaturer af de fo r
modede nationalkarakterer: amerikaneren den selvhæv
dende, foretagsomme, afslappede, japaneren den disci
plinerede, mistroiske, fantasiløse.

Den sidste løve
Af Boormans film er »Leo the Last« (»Den sidste løve«, 

1969) den mest ambitiøse og den mindst kommercielle. 
Historien er en enkel fabel om en verdensfjern ornitolog, 
den sidste ætling af en fyrsteslægt, som begynder at 
betragte beboerne i det slumkvarter, hvor hans palæ er 
beliggende. Efterhånden engagerer han sig i deres skæb
ne, og han ender med at anføre en revolution, hvor hans 
ejendom brændes ned, og hans snylterhof fordrives. 
Mens de fattige negres leben hovedsageligt skildres i 
stumme episoder (Leo iagttager dem gennem en kik
kert), er til gengæld Leos residens befolket af mystiske 
personager, hvis ejendommelige forehavender skildres 
med nonchalant selvfølgelighed i en surrealistisk barok
stil å la Fellini), hvis forudsætninger dog kan findes i 
Boormans tid ligere film (f. eks. selskaberne i »Catch 
Us . ..«  og »Point Blank«).

Både på billed- og lydsiden er »Leo ...«  ekstremt s tili
seret. Således holdes farverne principielt inden for en 
gråtoneskala, spændende fra kridthvidt til kulsort, og kun 
med huden som kontrasterende element. I praksis an
tager de sorte flader en blålig karakter, og effekten af 
de sortmalede huse og vægge bliver ikke så dyster, som 
man umiddelbart kunne tro. Det siger noget om Boor
mans -  og set designer’ens -  dygtighed, at denne stilise
ring egentlig ikke virker uacceptabel på et realistisk plan, 
men blot fremtræder som et samlende, stemningsskaben
de element.

Lydsiden er mere problematisk. Boormans kærlighed 
t i l o ff-s c re e n  d ia lo g  s lå r i denne  f ilm  ud i en reg u læ r
besættelse af løsrevne sætninger og gådefylde ordræk
ker, hvis tilknytning til handlingen er beskeden, og som 
vel primært må opfattes som halvt abstrakte, atmosfære
rige, lyriske mellemspil. F. ex. skildrer starten Leos an
komst til sit palæ. I bilens ruder spejles -  urealistisk -  
ansigter, huse, groteske grupper, mens en banal sang
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(»The whole human race is in your car«) tydeliggør den 
visuelle poesi. I huset modtager et mindre hof Leo med 
usammenhængende betragtninger, iblandet tyske og fran
ske ord, og en helt uvedkommende stemme (Boormans 
egen) der pludselig spørger: »What kind of movie is this 
anyway?« Det er mere kunstlet, end det er kunst.

Tematisk afviger »Leo ...«  i sin konklusion fra de tid 
ligere film. Hvor de handler om mennesker, der forfølger 
et mål, for så siden at indse at målet ikke er væsens
forskellig t fra udgangspunktet -  der skildrer »Leo ...«  
en mand, som bryder ud af denne cirkel. Om ham kan 
man med det berømte »Pick-pocket« cita t sige: »Pour 
arriver jusqu5 å toi, quel drole de chemin il m’a fallu 
prendre« -  han begynder som ornitolog, men ender via 
et par katastrofale velgørenhedsforsøg som politisk akti
vist med en vellykket revolution bag sig. Men hvor Michel 
i »Pick-pocket^ var en bevidst person, som oplever kær
ligheden ved Guds nåde, er Leo en dåre, den rene af 
hjertet, der gør sig fortjent til sin ophøjelse. Han er Par- 
sifal, ridderen som finder den hellige gral.

A lt i alt er filmen, som allerede antydet, mere inter
essant, end vellykket -  som så ofte når hele menneske
hedens situation skal gengives i symbolske optrin, tynges 
den umiddelbare historie af de betydningsfulde replikker, 
personerne ule jliger hinanden med. De raffinerede b ille
der og den kunstfærdige lydside står også i et stygt 
misforhold til den massive dialog og de banale sange, 
der med mellemrum filosoferer over filmens problemstil
linger.

U dflugt med døden
»Deliverance« (»Udflugt med døden« 1972) har den 

gode histories enkle konflikt, klare opbygning og spæn
dende forløb. Dens personer er forholdsvis ukomplice
rede, uden de af den grund er uinteressante. Historien 
foregår i vore dage og i sydstaterne, men den kunne med 
lethed flyttes til en anden tid og et andet sted. Det er 
den af Boormans film, der kommer nærmest til at være 
en myte.

Filmen begynder som idyl. Under credits høres den 
karakteristiske Boormanske off-screen snak, i dette t il
fælde fire mænds, Ed, Lewis, Bobby og Drews forvent
ningsfulde sludren om den forestående kanotur ned ad 
en vild flod i en øde bjergegn. Maleriske landskaber i 
bløde grønne og brune farver viser naturen i dens mest 
indbydende form. Selv da personerne kommer med i 
billederne, fortsæ tter Boorman med store totaler, og 
først da gruppen har g jort holdt ved en tankstation, 
kommer vi på nært hold af Ed -  en langsom introduktion, 
der minder om begyndelsen af » H e ll...« . Den fysisk de
genererede lokale befolkning ser meget skeptisk på de 
fire mænds dumdristige forehavende, og Ed begynder så 
småt at få kolde fødder, men lader sig dominere af den 
selviske Lewis, der tager livet, og i dette tilfæ lde floden, 
som en udfordring til hans mandighed. Foreløbig er ud
fo rd r in g e n  også til at have m ed at gøre. M æ ndene kom
mer i de to kanoer og følges på vej ned ad floden i 
rolige takes med modlys, bløde overtoninger og et stil
fæ rdigt banjo-akkompagnement -  det kan simpelthen ikke 
være bedre.

Næste dag er Ed og Bobby kommet foran de to andre, 
og mens de gør holdt for at vente på dem, overfaldes 
de af to h ill-b illy ’er, som ydmyger og voldtager Bobby. 
I dette afsnit træder naturens farlighed, som hidtil kun 
har været antydet et par gange, frem i uheldssvanger

kontrast til indledningens milde farver. Ed og Bobby er 
mørkklædte, h ill-b illy ’erne i sort, det tætte løv holder sol
lyset borte. I modsætning til den uventede brutalitet i 
»Point Blank« og »H e ll...«  bliver mændenes voldsud
foldelse forberedt i »Deliverance«, hvor til gengæld na
turens vildskab kommer som overrumplende chok. Imid
lertid er Drew og Lewis kommet til, og med et bueskud 
dræber Lewis den ene af mændene, mens den anden 
flygter.

Boormans film har alle et ret statisk kameraarbejde, 
og når der forekommer panoreringer, er det for at følge 
en person, helst i samme beskæring, og ikke for at hente 
nye personer ind i billedet. I »Deliverance« bryder han 
dette princip ved de fire mænds diskussion efter drabet 
om, hvad de skal gøre. Liget er placeret centralt i billed- 
feltet, og med kredsende kamerabevægelser indfanger 
Boorman personernes usikkerhed. Trods Drews indsigel
ser enes de tre andre om at fortie begivenheden og 
skjule liget -  hele området skal sættes under vand, og 
risikoen for at liget skal blive fundet, skønnes af Lewis 
at være mindre end faren fo r at blive stillet for en lokal 
domstol, hvor alle nævningene mere eller mindre vil være 
i familie med den dræbte. I et Hitchcock-lignende afsnit 
begraver de fire venner liget, hvis ene hånd vedblivende 
rager op over jorden og kun med besvær lader sig t il
dække. I panisk hast forlades stedet, sorte træstammer 
bevæger sig voldsomt som truende silhouetter imod flo 
dens grønne vand, klippetempoet stiger, kanoerne farer 
igennem den stadigt stærkere strøm. Den nervøse stem
ning kulminerer, da Drew, ramt af et riffelskud, styrter 
overbord, umiddelbart inden man når til et vandfald, hvor 
begge kanoer kæntrer, og Lewis brækker benet. Ed må 
overtage ledelsen, og det implicerer først og fremmest, 
at han må vinde kampen fo r at overleve og dræbe den 
flygtede hill-billy, førend han får dræbt dem.

Boorman bruger altid farverne meget diskret, næsten 
aldrig kontrastfarver, men så meget hyppigere beslæg
tede nuancer inden for et snævert spektrum, ofte kul
minerende i det praktisk ta lt monokrome billede, der 
synes at være hans visuelle varemærke. Det giver hans 
film en egenartet elegance, som i forbindelse med disse 
monokrome billeders tableau-agtige karakter, giver asso
ciationer til malerkunstens nature morte, standset liv -  
betydningsfuldt i Boormans film, der så ofte beskæftiger 
sig med døden, med dræbte følelser og degenererede 
milieuer. I »Deliverance« bliver billederne grålige, efter 
at man har begravet liget, og efter at »the survival game«, 
som Lewis anser for livets mening, pludselig er den ene
ste rigtige betegnelse for week-end turen.

Bymennesket Ed må i denne situation frigøre sig for 
enhver humanistisk civilisation. Han, som den ene dag 
ikke havde overlegenhed til at dræbe et rådyr, må næ
ste dag skyde et menneske. Det er filmens uhyggeligt 
overbevisende postulat, at afstanden imellem civilisation 
og junglelov ikke er så stor, som man gerne vil forestille 
sig det. Det lykkes Ed at dræbe forfølgeren og efter at 
have sænket hans lig i floden, fortsætter man ned ad
floden. Undervejs finder de Drews lig, men af frygt for 
at et skudsår vil afstedkomme besværlige spørgsmål, be
graves også han i floden.

Efterhånden som de tre overlevende nærmer sig be
boede egne, bliver filmens stil igen venligere. Farverne 
bliver varmere, de bløde overtoninger, og den stilfærdige

Still/ Burt Reynolds og Jon Voight i en 
scene fra »Udflugt med døden«.
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banjomusik kommer tilbage. Ed præsenterer en historie 
om turen, der ikke nævner noget om hill-b illy ’erne, og 
som sheriffen accepterer. Eds sidste indtryk fra byen, 
efter at han har sagt farvel til Bobby (rejsen har ikke 
knyttet dem sammen -  jfr. slutningen i »H e ll...« ), er 
fra kirkegården, hvor man er i færd med at grave kisterne 
op. Byen skal oversvømmes, og når beboerne forlader 
den, skal de have følgeskab af deres døde.

Tanken forfølger Ed; i filmens epilog skildres hans 
mareridt: en hånd der langsomt kommer op af vandet. 
Nok havde Ed kunnet dræbe for selv at overleve, men 
-  i modsætning til den roman, filmen bygger på -  han 
har også fået et trauma ved at bryde med den civili
sation, han lever i. Ed er den mest sårbare, og nok også 
den mest ægte af Boormans figurer.

»Deliverance« er fantastisk sikkert lavet, fra begyn
delsens afslappede forventningsfuldhed over m idterde
lens intense rædsler og frem til slutningens overfladiske 
harmoni. Den fortælles ligefremt og økonomisk, og er 
altså derved forskellig fra de forudgående films abrupte 
og digrederende stil. Samtidig har den bevaret de bed
ste egenskaber fra de første film: den fængslende per
sonskildring, de mangetydige stemninger, det originale 
udtryk, den blændende håndværksmæssige dygtighed. 
Boormans mandfolkefilm har længe været spændende, 
men måske samtidig lidt forkrampede. I »Deliverance« 
har han ubesværet forenet en dynamisk historie med et 
beklemmende perspektiv. Det er en fremragende film.

BIOGRAFI

John Boorman er født i London (vist nok i 1933) og funge
rede efter overstået militærtjeneste en kort tid som free 
lance-skribent (bl. a. til »The Manchester Guardian«) inden 
han som klippeassistent kom til »Independent Television 
News« og »Southern TV«. I 1963 blev Boorman ansat på 
BBC som producer-director af en række dokum entarpro
grammer i serien »Citizen 63«), og året efter vakte han 
på ny opm æ rksom hed m ed p ro g ra m m e t »The N ew -
comers«, et program i seks dele om et ægtepar i Bristol.
S iden  ha r B oorm an ud e lu kke n d e  la ve t b io g ra ffilm .

■  FANG MIG HVIS DU KAN
Catch Us !f You Can. USA-titel: Having a Wild Weekend. England 1965. Dist: 
Warner-Pathé/Anglo Amalgamated. P-selskab: Bruton Film Productions. En 
David Deutsch produktion. P: David Deutsch. As-P: Basil Keys. P-leder: Donald 
Toms. P-ass: Alexander Jacobs. Instr: John Boorman/Personlig ass: Michael 
Blakemore. Instr-ass: David Tringham. Manus: Peter Nichols. Foto: Manny 
Wynn. Klip: Gordon Pilkington. P-tegn: Tony Woollard. Musik: komponeret og 
spillet af The Dave Clark Five. Titelsang: Dave Clark & Lenny Davidson. Tone: 
Arthur Ridout, Robert Allen, Len Abbott. Medv: Dave Clark (Steve), Barbara

Ferris (Dinah), Lenny Davidson (Lenny), Rick Huxley (Rick), Mike Smith (Mike), 
Denis Payton (Denis), David Lodge (Louis), Robin Bailey (Guy), Yootha Joyce 
(Nan), David de Keyser (Zessell), Robert Lang (Whiting), Clive Swift (Duffle), 
Ronald Lacey (Beatnik), Michael Gwynn (Sponsor af kødannoncer), Hugh Wal
ters (Grey), Michael Blakemore (Politimand). Længde: 91 min., 2500 m. Censur: 
Rød. Udi: Dansk Svensk Film. Prem: Grøndal 5.11.65.
Indspilningen startet 8. februar 1965 med eksteriøroptagelser i London, Bristol 
og Bath.

■  POINT BLANK (Alcatraz morderen)
Point Blank. USA 1967. Dist: MGM. P-seiskab: MGM. En Judd Bernard-lrwin 
Winkler produktion. P: Judd Bernard, Robert Chartoff. P-leder: Edward Woeh- 
ler. P-ass: Rafe Newhouse. Associeret Produktionen: Patricia Casey. Instr: 
John Boorman. Instr-ass: Al Jennings. Manus: Alexander Jacobs, David New
house &. Rafe Newhouse. Efter: Richard Starks roman »The Hunter«. Foto: 
Philip H. Lathrop. Farve: Metrocolor. Farve-kons: William Stair. Format: Pan- 
avision. Sp-visuel-E: J. McMillan Johnson. Klip: Henry Berman. Ark: George 
W. Davis, Albert Brenner. Dekor: Henry Grace, Keogh Gleason. Musik: Johnny 
Mandel. Sang: »Mighty Good Times« af Stu Gardner, sunget af The Stu Gard- 
ner Trio. Tone: Franklin Milton. Frisurer: Sydney Guilaroff. Makeup: William 
Tuttie. Medv: Lee Marvin (Walker), Angie Dickinson (Chris), Keenan Wynn 
(Yost/Fairfax), Carrol! O’Connor (Brewster), Lloyd Bochner (Frederick Carter), 
Michael Strong (Stegman), John Vernon (Mal Reese), Sharon Acker (Lynne), 
James Sikking (Lejemorder), Sandra Warner (Servitrice), Roberta Haynes (Mrs. 
Carter), Katf\leen Freeman (»First Citizen«), Victor Creatore (Carters hånd
langer), Lawrence Hauben (Bilsælger), Susan Holloway (Kunde), Sid Haig, 
Michael Bell (Vagtposter i taglejlighed), Priscilla Boyd (Receptionist), John 
McMurtry (Bud), George Stratton, Ron Walker (To unge mænd i lejlighed), 
Nicole Rogell (Carters sekretær), Rico Cattani, Roland Lastarza (Reeses vagt
poster). Længde: 92 min., 2520 m. Censur: Gul. Udi: MGM. Prem: Imperial 
26.4.68.

Indspilningen startet 20. februar 1967 med eksteriøroptagelser i Los Angeles 
og Alcatraz-fængslet.

■  DUEL I STILLEHAVET
Hell in the Pacific. Arb. titel:-The Enemy. USA 1968. Dist: Cinerama Releasing 
Corporation. P-selskab: Selmur Pictures. Ex-P: Henry G. Saperstein, Selig J. 
Seligman. P: Reuben Bercovitch. P-ledere: Lloyd E. Andersen, Harry F. Hogan, 
Isao Zeniya. P-ass: B. C. »Doc« Wylie. Instr: John Boorman. Manus: Alexander 
Jacobs, Eric Bercovici. Efter: fortælling af Reuben Bercovici. Foto: Conrad 
Hall. Kamera: Jordan Cronenweth. Farve: Technicolor. Format: Panavision. 
Lys: Harry Sundby. Klip: Thomas Stanford/Ass: Neil Travis. Ark: Anthony D. G. 
Pratt, Masao Yamazaki. Dekor: Makato Kikuchi. Sp-E: Joe Zomar, Kunishige 
Tanaka. Andre Sp-E: Frank A. Wade, Kesataka Sato. Musik: Lalo Schifrin. Mu
sikbånd: James Henrikson. Lyd-E: Frank E. Warner. .Tone: Clem Portman, Tooru 
Sakata. Instr-ass: Yoichi Matsue. Makeup: Shigeo Kobayashi. Råd: Masaaki 
Asukai. Medv: Lee Marvin (Amerikansk flådeofficer), Toshiro Mifune (Japansk 
flådeofficer). Længde: 103 min., 2835 m. Censur: Grøn. Udi: ASA Filmudlej
ning. Prem: Carlton 23.2.70.
NB: slutningen på filmen er, i den amerikanske version, på forlangende af pro
duceren Henry Saperstein ændret i strid med Boormans udformning af filmen. 
Saperstein har ladet filmen ende med en eksplosion, der indicerer, at de to 
mænd er blevet dræbt.

■  DEN SIDSTE LØVE
Leo the Last. England 1970. Dist: United Artists. P-selskab: Chartoff-Winkler 
Productions. P: Irwin Winkler, Robert Chartoff. P-leder: James M. Crawford. 
Eksteriørleder: Graham Cottle. Instr: John Boorman. Manus: Bill Stair, John 
Boorman. Supplerende materiale: Ram John Holder. Efter: George Taboris 
enakter »The Prince« [=  1. del af O ff Broadway-trilogien »The Nigger-Lovers«]. 
Foto: Peter Suschitzky. Kamera: lan Millar. Farve: De-Luxe. Klip: Tom Priest- 
ley. P-tegn: Tony Woollard/Ass: Jane Norris. Dekpr: Peter Young. Kost: Joan 
Woollard (design), Emma Porteous (garderobe). Musik: Fred Myrow. Musik 
research: Anthony Bowles. Sange sunget af: Ram John Holder. Tone: Ron 
Barron, Jim Atkinson. Sp-E: John Richardson. Instr-ass: Allan James. Makeup: 
Alex Garfath. Frisurer: Colin Jamison. Rollebesætter: Miriam Brickman. Medv: 
Marcello Mastroianni (Prins Leo), B illie Whitelaw (Margaret), Calvin Lockhart 
(Roscoe), Glenna Forster Jones (Salambo), Graham Crowden (Max, sagføre
ren), Gwen Ffrangcon-Davies (Hilda), Vladek Sheybal (Laszlo), Kenneth J. 
Warren (Kowalski), David de Keyser (David, lægen), Doris Clark (Syngende 
dame), Keefe West (Jasper), Patsy Smart (Mrs. Kowalski), Ram John Holder 
(Neger prædikant), Thomas Buson (Mr. Madi), Tina Solomon (Mrs. Madi), 
Brinsley Forde (Bip), Robert Redman, Malcolm Redman, Robert Kennedy (Ma
dis børn), Phyllis McMahon (Blond ludder), Bernard Boston, Roy Stewart 
(Jaspers håndlangere), Lucita Lijertwood (Hylende kvinde), Ishaq Bux (Leder af 
supermarked). Længde: 104 min., 2850 m. Censur: Grøn. Udi: United Artists. 
Prem: Alexandra 28.10.70.
Indspilningen startet 17. februar 1969, slut ca. 1. maj 1969. Eksteriørscener f i l
met i Londons Notting H iil Gate-område.

■  UDFLUGT MED DØDEN
Deliverance. USA 1972. Dist/P-selskab: Warner Bros. P-leder: Wallace Worsley. 
P/Instr: John Boorman. Instr-ass: Al Jennings, Miles Middough, Manus: James 
Dickey. Efter: Egen roman med samme titel (Dansk udgave: »Forløsning«, 1971). 
Foto: Vilmos Zsigmond. Kamera: Earl Clark. 2nd Unit Foto: Bill Butler. Farve: 
Technicolor. Format: Panavision. Klip: Tom Priestley/Ass: lan Rakoff. Ark: 
Fred Harpman. Rekvis: Syd Greenwood. Kost: Bucky'Rous. Sp-E: Marcel Ver- 
coutere. Musik: »Duelling Banjoes« arrangeret af Eric Weissberg, spillet af 
Eric Weissberg og Steve Mandel. Tone: Jim Atkinson, Doug Turner. Frisurer: 
Donoene McKay. Makeup: Michael Hancock. Råd: Charles Wiggin, E. Lewis 
King. Rollebesætter: Lynn Stalmaster. Medv: Jon Voight (Ed Gentry), Burt 
Reynolds (Lewis Medlock), Ned Beatty (Bobby Trippe), Ronny Cox (Drew 
Ballinger), Billy McKinney (Bjergmand), Herbert »Cowboy« Coward (Tandløs 
mand), James Dickey (Sherif Bullard), Ed Ramey (Den gamle mand), B illy 
Redden (Lonny), Lewis Crone (1. vice-sherif), Ken Keener (2. vice-sherif), 
Johnny Popwell (Ambulancekører), John Fowler (Læge), Kathy Rickman (Syge
plejerske), Louise Coldren (Mrs. Biddiford), Pete Ware (Hyrevognschauffør), 
Hoyt J. Pollard (Dreng ved tankstation), Belinha Beatty (Martha Gentry), Char
lie Boorman (Eds søn). Længde: 109 min. Censur: Ingen. Udi: Warner &. Con- 
stantin. Prem: World Cinema 30.10.72.
Indspilningen startet 17. maj 1971 med eksteriøroptagelser ved Chattooga River 
i Appalachian Mountains i Georgia.
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Skyggerne 
på væggen
Jørgen Bonde Jensen
Supplement til analyserne af Bertoluccis: II conformista 
(Medløberen) 1970*)
Filmen opererer med en bestemt metaforik, der ikke findes 
i det litterære forlæg, og som på én gang leder frem til 
en forståelse af filmens produktionsteknik og tematik.

Den udfolder sig i samtalen mellem Quadri og Marcello 
i Rue Saint Jacques (hvor Sorbonne, College de France, 
Lycée Louis-le-Grand ligger, og hvor Holberg og Herman 
Bang boede under deres Pariser-ophold). Marcello min
der Quadri om tiden i Rom, da han underviste i filosofi. 
Quadri skulle altid have skodderne for vinduerne, så loka
let henlå i halvmørke. Marcello demonstrerer det, og under 
resten af samtalen står han selv usynlig i mørket ved det 
tilskoddede vindue, mens Quadri står meget skarpt i lyset 
fra et andet. Marcello minder sin lærer om hvad han 
sagde da han opgav at undervise i det fascistiske Italien: 
’For mig er refleksionens tid forbi og handlingens tid 
kommet’. Han fortæ ller om et billede, som Quadri an
vendte om situationen i Italien: I en hule sidder der nogle 
mennesker, lænkede på hænder og fødder og med ryggen 
mod hulens udgang. Her ved udgangen brænder der et 
bål. Mellem bålet og fangerne i hulen er der en lav mur. 
Bag den løftes der statuer og figurer i vejret som mario
netter. Fangerne ser dem ikke, ser ikke at det er mario
netter, de ser kun skyggerne af dem, sådan som de pro
jiceres af lyset fra bålet op på hulens endevæg. Det er 
virkeligheden for dem. Quadri husker b illedet og siger ja, 
sådan er situationen for folk i Italien idag. De er som 
fangerne i hulen ude af stand til at vende hovedet bagud 
og erkende virkeligheden. Spørgsmålet om virkeligheds
erkendelsen skulle netop have været emne for Marcellos 
disputats og Quadri beklager meget, at hans dygtigste 
elev opgav sit forehavende.

Det, Marcello imidlertid dermed opgav, var at kæmpe 
mod fascismen, for det, som Platons berømte hulelignelse 
(jvnf. Staten, bog 7, i: Platons Skrifter, bd. 5, s. 88 ff. 
Kbhvn. 1954) går på i Quadris og Bertoluccis udlægning, 
er det skin, som de givne magtforhold afføder og tvinger 
folk til at acceptere som virkeligheden selv. Marxistisk 
ta lt er skyggerne på væggen den ideologi, som den kapi
talistiske vareproduktion afføder som sit uundgåelige bi
produkt, og som forleder produktionens agenter til at fo r
veks le  de res  a rb e jd s p ro d u k te rs  sæ rlige , sam fundsm æ s
sige karakter med naturegenskaber. Den umiddelbare 
virkelighed anses for at være den endelige. Den erkendes 
ikke  som  en refleks a f n o ge t ande t. Den er årsagsløs, sin

*) Jørgen Bonde Jensens analyse, der anskuede filmen fra en massepsykologisk 
synsvinkel, stod i Vindrosen nr. 3/1972. I Kosmorama nr. 107 og 109 skriver 
Øystein Hjort om »Medløberen« og Bertolucci.

egen begrundelse og sit eget formål. Kun refleksionen, 
dvs. bevidstheden om at virkeligheden er af refleksiv art, 
altså en kompliceret struktur af gensidige betingelsesfor
hold, er i stand til at gennembryde ideologien og lede 
frem til handling (forandring).

Mod samtalens slutning går Quadri hen og åbner 
igen skodderne for vinduet, og lyset strømmer ind og 
kaster Marcellos skygge mod den solbeskinnede væg i 
Quadris arbejdsværelse. Sandhedens time er endt. Under 
samtalen var Marcellos skyggeeksistens, hans ideologiske 
hildethed, momentvis hævet under indtryk af Quadris og 
Platons ord. Man forstår nu også meningen med, at Quadri 
altid skulle have lukket for vinduerne. Det er ikke bare 
fordi hans øjne er svage (jfr. hans tykke brilleglas), men 
det står også som symbol på hans bestræbelse for gen
nem intellektuel koncentration at bryde og slette ideolo
giens reflekser og skygger.

Sammenhængende hermed er det forhold, at Marcellos 
bedste ven Italo (for Italia?) er blind. Det er ham, der 
fører Marcello ind i det fascistiske hemmelige politis tje 
neste. Han er ansat ved radioen, legemliggør altså den 
italienske ideologi i en specifik historisk fase, i dens fasci
stiske blindhed. I en af filmens første scener ser vi den 
blinde håndlæse et foredrag i radioen om den naturlige 
akse mellem det latinske Tyskland og det germanske 
Italien. I filmens sidste scene er Marcello igen sammen 
med den blinde, og her vender han sig mod ham, slår 
ham og skælder ham ud for at være fascist. Det sker, da 
en mængde mennesker drager forbi jublende over fascis
mens fald. Umiddelbart forinden har Marcello og Italo set 
en motorcykel med sidevogn køre afsted med et stort 
broncehovede af den faldne diktator Mussolini slæbende 
efter sig. Det er en af marionetterne fra hulen, der er 
faldet og afslører sig som det den er.

Sammenhængende hermed er også den drøm, som Mar
cello har, da han kører i bilen sammen med den joviale, 
godmodige, helt ureflekterede familiefar og morder Man- 
ganiello for at indhente Quadri og Anna på vej til Savoyen, 
på vej til bagholdet. Den lange ensformige tur virker dys
sende, og han sover ind, og da han vågner fortæ ller han 
Manganiello, at han drømte at han var blind  og at han 
flygtede til Svejts, hvor han på en klinik blev opereret og 
h e lb re d t fo r  sin b lin d h e d  a f p ro f. Q ua d ri. D e re fte r  f ly g te d e  
han sammen med Quadris kone. Drømmen er en ønske
drøm. Udtrykker hans splittelse. Marcello blev ikke fascist 
fo r  v in d in g s  sky ld  og h e lle r ikke  fo rd i han tro e d e  på fa s c is 
men (den fascistiske oberst, der ansætter ham hos politiet, 
siger det selv), men fordi han, som han sagde til præsten, 
da han skriftede, var ligeglad med kirkens absolution, og
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forlangte samfundets. Hans arbejde for fascismen var en 
ulykkelig kærlighed til fællesskabet. Muligheden for 
genuint fællesskab dukker op i skikkelse af Anna og 
Quadri (følelsesmæssigt og intellektuelt), og han fristes 
af dem, fordi de har optrådt i hans liv og appelleret til 
ham før, Quadri da han var student og Anna i en (lovlig 
mystisk?) skikkelse som luder, da han på vej til Paris gør 
ophold i Vintim iglia og får ordre ikke bare til at udspionere 
Quadri, men til at likvidere ham. Det, der fremgår af drøm
men og dens indholds fortrængning i Marcellos liv, er at 
han ikke kunne sige ja til Anna, bl. a. fordi han ikke kunne 
sige ja  til Quadri, men svigtede ham intellektuelt allerede 
i Rom. Forudsætningen for at elske, er at man gennem
bryder ideologien -  siger filmen. Kun i kampen for de bag- 
bundnes befrielse i hulen kan kærligheden befries. Kam
pen for kærligheden er klassekampen. Typisk for Marcello 
er, at han forestiller sig, at han kan lade Quadri falde og få 
et forhold til Anna. Han fabler om at flygte med hende til 
Sydamerika. Men Quadri og Anna hører sammen, ikke 
som i et borgerligt ægteskab, hvor den gensidige kærlig
hed udelukker kærlighed til andre, deres kærlighed er 
ikke eksklusiv, men inklusiv, andre kan godt få lov at elske 
dem (Quadri kommer med »frække« opfordringer til Mar
cellos kone, Giula, under dansen), men det får ikke lov at 
skille dem, ja det forudsætter at tredjemanden (eller 
-kvinden) elsker dem begge (forholder sig kærligt til dem 
begge).

Bortset fra slutningen, der udspilles i 1943, er hele f il
men et flash back fra den 18. okt. 1938, da prof. Quadri 
bliver myrdet. Filmen er én lang erindring om begivenhe
derne, der førte frem til køreturen til Savoyen. I begyn
delsen er erindringsreflekserne korte, blandingen af nutid 
og fortid stærk, så bliver erindringsglimtene længere og 
længere, og til sidst, fra og med ankomsten til Paris erin

dres resten af historien i ét stræk, det vil sige fra det øje
blik forelskelsen i Anna bliver levende i Marcello og be
givenhederne tager fart. Denne karakter af erindring viser 
filmens bevidst reflekterende karakter. Den er en af de 
vareproducerende agenters forsøg på at dreje hovedet 
bagud mod hulens indgang og se hvad der betinger vores 
situation idag. De reflekser og skygger på et lærred, som 
hans film projicerer, er da kvalitativt forskellige fra re
flekserne på hulens væg. Med ryggen mod ideologien er 
det selve marionetspillet ved muren, Bertolucci iagttager 
og afslører på sin film. Hans filmiske reflekser er autenti
ske i modsætning til hulereflekserne, som man kunne kalde 
automatiske. Dette også være sagt som et indlæg i debat
ten om kunsten som afspejling eller formning af virkelig
heden. Kunsten er begge dele.

Hvor befinder vi os idag? I refleksionens tid, før hand
lingens, i en fase, hvor man kan lave film og læse bøger 
og hvor det er vigtigt, at man gør det. Eller med titlen på 
en anden af Bertoluccis film (der har været vist i svensk 
fjernsyn): »Prima della revoluzione«, altså »Før revolutio
nen«. I en scene udenfor modehuset Jacques Heim i Paris, 
hvor Anna og Giulia er inde for at købe kjoler -  antræffes 
Marcello af en fattig pige med et par unger ved hånden. 
Hun vil sælge ham friske violer fra Parma. Bertolucci 
stammer fra Parma og »Før revolutionen« udspilles dér 
(over et tema af Stendhal). Det er da også først, da Mar
cello hører at violerne er fra Parma, at han køber dem, 
for at forære dem til Anna. Pigen med børnene følger med 
et stykke hen ad gaden, da de andre går. Hun og børnene 
istemmer Internationale: Rejs jer fordømte her på jorden. 
Det lyder en smule hjælpeløst -  som om de synger for 
døve øren. Sangen står i skærende kontrast til de for
dømte borgerlige intellektuelle og den bevidsthed, de 
står for.

/

Still/ Marcello 
{Jean-Louis Trintignant) 

forærer Anna 
(Dominique Sanda) 
en buket violer fra 

Bertoluccis hjemby, 
Parma.
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Dyr, mennesker 
og Chabrol
Søren Kjørup

Denn es gebet dem Menschen wie dem Vieh, 
wie dies stirbt, so s tirb t er auch; 
und haben alle e inerlei Odem; 
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh: 
denn es ist alles eitel.

Prædikerens Bog, Kap. 3, v. 19

21 spillefilm og tre novellefilm (til tre sammenskudte 
»episodefilm«) på 14 år -  det er Claude Chabrols værk 
så vidt, et værk af en overvældende enhed.

Nå ja  -  vi ved det jo  alle: Tiger-filmene, Marie-Chantal, 
Korinth-historien; var Chabrol ikke temmelig langt ude i 
mørket en overgang (nemlig 1964 til 1968, fra første 
»Tiger« til, men kun halvvejs med »Veninderne«), vil det 
ikke være klogere at tale om et værk i tre sluttede perio
der af hver sit indhold, hver sin stil, og -  især -  hver sin 
kvalitet, snarere end at tale om et værk »af en overvæl
dende enhed«?

Men man skal ikke undervurdere Chabrols arbejder 
fra de fire onde år, og man skal frem for alt vogte sig 
for at undervurdere den betydning for Chabrol selv, for 
såvel hvad angår hans personlige udvikling (som den viser 
sig i filmene; Claude Chabrol selv kender jeg stort set 
ikke andet til end de gængse anekdoter) som for hans 
udtryksmesterskab.

Tressernes midte var jævnt hen en ond tid for fransk 
film, og for Claude Chabrol især. Den ny bølge var blevet 
kvalt i sin egen succes. I tre-året 1958-60 havde de unge 
instruktører kunnet bære hinanden frem økonomisk og 
prestigemæssigt -  og Chabrol selv var jo  den umiddelbare 
igangsætter af bølgen (der naturligvis nok også var kom
met uden hans medvirken, men næppe i nøjagtigt samme 
form, på nøjagtigt samme tidspunkt, med nøjagtigt samme 
personer på bølgetoppen).

Hans første kones arv midt i halvtredserne (hans første  
kone, en datter fra det bedre forretningsborgerskab i Mar- 
seille, og altså ikke skuespillerinden Stephane Audran, der 
først giftede sig med ham i 1964; vil man forsøge sig i det 
private med Chabrols film vil man nok kunne få en del ud 
af skilsmisse/penge-diskussionen i »Elskerinden«) gav 
muligheden for at starte et produktionsselskab, AJYM 
(efter konens og sønnernes navne, Agnés, Jean-Yves, 
M atth ie u ), d e r in d til sit op hø r 1961 p ro d u c e re d e  ikke  b lo t
Chabrols egne to første film, »Vennerne« (1957-58) og
»Fætrene« (1958), men også de første film af Jacques 
Rivette (kortfilmen »Le Coup du berger«, 1956, og spille
filmen »Paris tilhører os«, 1958-60), af Eric Rohmer (kort
filmen »Véronique et son cancre«, 1958, og spillefilmen 
»Le Signe du lion«, 1959), af Philippe de Broca (»Pariser-
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roser«, 1959, og »Fra blomst til blomst«, 1960), og af 
Jacques Gaillard (»La ligne droite«, 1961).

Men fra begyndelsen af tresserne gik det ned ad bakke. 
Den hausse, der havde været i debutanter, var gået over 
gevind: antallet af debutanter løb op i hundreder, og 
mange film nåede aldrig frem til premiere, heriblandt 
Gaillards (mens »Paris tilhører os« først nåede frem sent 
og blev en fiasko). Og samtidig begyndte det naturligvis 
at vise sig så klart, så enhver kunne se det, at det med 
en »fælles« ny bølge med fælles intentioner og fælles ud
tryksmåde var et reklamenummer (ikke mindst lanceret af 
journalisten Francoise Girard i »l’Express«, 23.8. 1957).

Og for Chabrol gik det særlig galt. Ikke blot gav hans 
produktioner for andre nu enorme underskud, men også 
hans egne film blev publikums- og kritikerfiaskoer. Mens 
over 250.000 mennesker så »Fætrene« på premierebiogra
ferne i Paris, og over 130.000 hængte på ved »Elsker
inden«, fa ldt tilslutningen til »De søde piger« til 84.000, 
til »Les Godelureaux« til 23.000, til »L’Oeil du Malin« og 
»Ophélia« til mellem 10.000 og 15.000. Man må beundre 
Carlo Ponti og Georges de Beauregard, producenterne 
på de to sidste film, at de endnu engang turde satse på 
Chabrol, nemlig med »Landru« (der blev skrevet af Fran- 
poise Sagan), som ganske vist blev set af næsten 200.000 
mennesker i premieretiden, men som havde været alt for 
dyr til, at den kunne spille sig hjem.

Påtvunget exil
Og nu var det under alle omstændigheder for sent for 

Chabrol -  i første omgang. Kritikernes tillid  var tabt, pro
ducenternes tillid  var tabt, og publikums interesse var tabt 
til agentfilmene. Ville det rigtige for Chabrol at gøre i 
denne situation have været at forlade filmen i en periode, 
beskæftige sig med andre ting og vente på bedre tider?
I hvert fald valgte han at hænge ved, om det så skulle 
betyde, at også han måtte lave agentfilm. Og hvad man 
end kunne mene om dette valg dengang, så må det nu, 
tilbageskuende, være udenfor enhver tvivl, at han valgte 
rigtigt, og det ikke kun fordi f. eks. Tiger-filmene både 
for menneskelighed og ægte humor hævder sig stærkt 
overfor f. eks. James Bond-filmene med deres kyniske fo r
agt for menneskeliv, deres optagethed af tekniske fines
ser, helst til aflivning af folk, deres fade pornografiske 
anstrøg, og deres mangel på andre former for ironi end 
den meget bastante.

Hvad mange af Chabrols kritikere bl. a. overså dengang 
var, at det ikke blot var Chabrol selv, der var gået i en 
slags påtvunget exil i agentgenren. Det var hele Chabrols 
faste filmhold: Jean Rabier, fotografen, der var assistent 
for Henri Decaé på Chabrols fire første film, og som siden 
har været cheffotograf for resten (han er i øvrigt også 
kendt for sit samarbejde med Jacques Demy); Jean 
Gaillard, den uheldige instruktørdebutant af »La Ligne 
droite«, som har klippet samtlige Chabrols film med und
tagelse af »Les Godelureaux« (da han havde travlt med 
sin in s tru k tø rd e b u t, fo rm o d e n tlig )  og ep iso den  »La M u-
ette«; og Pierre Jansen, komponisten, der delte »De søde
piger« med Paul Misraki (veteranen, der lavede musik til 
»Fætrene« og »Elskerinden«), og som siden har lavet mu
sik til resten, undtagen »Tigeren parfumerer sig med dyna
mit«. Det er måske i øvrigt værd at mærke sig, at efter 
den første »Tiger« droppes den solide lydmand Jean- 
Claude Marchetti, der havde været med på alle de første 
film, og hans rolle overtages fra »Grænsefloden« og frem
efter af den fremragende Guy Chichignoud. Og allerede

efter »Landru« var arkitektparret Bernard Evein og 
Jacques Saulnier (kendt fra Demys film) faldet fra, men 
deres fremragende arbejde er fra og med »Den blå pan
ter« (altså »Marie-Chantal«) ført videre af Guy Littaye 
(dog ikke på »Veninderne«).

Tre perioder
Jo, så lad os da alligevel tale om tre perioder hos 

Chabrol, i hvert fald stilistisk set. Der er den første perio
de, op til den første »Tiger«, hvor mediet endnu er nyt 
for ham, hvor visse ting gøres mere kompliceret end nød
vendigt (løbeturene i »Vennerne«), andre mere konven
tionelt end godt er (samtalen mellem Florence og Charles 
på gaden om natten i »Fætrene«; Misrakis musik), atter 
andre mere ubehændigt end en Chabrol senere ville t il
lade sig (»masseoptrinene« ved fester og vernisager i 
»Fætrene« og »Les Godelureaux«; korte scener, der skal 
flytte handlingen videre i »Fætrene«), og en hel del små
ting bare viser den geniale amatørs lykkelige greb eller 
foregriber den modne stilists meningsfulde virtuositet (pro
logen til »Ophélia«; lygten der tændes i slutbilledet i 
»Elskerinden«).

Derefter følger perioden fra og med første »Tiger« og 
op til, men kun delvis med »Veninderne«: mediet prøves 
igennem, det undersøges næsten systematisk hvad man 
kan slippe af med, hvad der kan bruges til hvad. Man svæl
ger i absurde, men veltalende dekorationer (forbryder
hovedkvarteret under vand i »Tigeren elsker frisk kød«; 
templet i slutningen af »Farlig vej til Korinth«), i fremmed- 
gørende, men veltalende sminkning (den blonde Mario 
David i samme »Tiger«), i film i filmen (stadig samme 
»Tiger«) i helikopterfotografering (»Farlig vej til Korinth«), 
og overalt gennemprøver man lyd, kamerabevægelser, 
objektiver, farver, klipning og musik.

Fra og med »Den utro hustru« kan Chabrol og hans 
medarbejdere så simpelthen alt. Sammen har de arbejdet 
sig frem til en fuldkommen afklaret, klassisk, upåtrængen- 
de stil, der overbevisende demonstrerer hvor godt de 
kender hinanden. Filmene giver ingen grund til at tvivle 
om rigtigheden af anekdoterne om, at Chabrol i sin plan
lægning overhovedet ikke skænker det en tanke, hvordan 
hans ideer kan realiseres; han fortæ ller blot f. eks. Rabier 
hvad han har tænkt sig, og så laver Rabier det -  om det 
så er en samtale i et rum som mellem Charles og Pauls 
søn i »Dyret skal dø«, hvor første halvdel foregår i halv
mørke med en lygte tændt udenfor vinduet, anden halvdel 
(uden klip, vel at mærke) efter at Charles har tændt lys 
i værelset. Eller på anekdoterne om, at Chabrol helt over
lader klipning, lydregi og musikledsagelse til Gaillard, 
Chichignoud og Jansen -  overalt i filmene fra den tredie 
periode fornemmer man en sammenspillethed i holdet, 
som ikke mindst må være erhvervet i arbejdet med f i l
mene i de trivie lle genrer.

Tolkning
Robin Wood og Michael Walker har i deres bog om 

Chabrol (Studio Vista: London 1970, side 103) karakteri
seret de sene films stil ikke blot ved deres kiarhed og 
simpelhed, men også derved, at kameraets rolle »begræn
ses til dramaets kerne: det lægger ikke nogen ydre for
tolkning ned over figurerne«. Her kan jeg slet ikke følge 
de ellers fortrin lige herrer Wood og Walker. Naturligvis 
spiller billedkomposition og klipning ikke den rolle hos 
den sene Chabrol, som de gør hos en Alain Resnais, men
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vi er dog alligevel langt fra en blot medfortællende affoto
grafering af en iscenesættelse foran kameraet (selvom 
også selve Chabrols personinstruktion fe jrer triumfer i det 
neddæmpede og præcise i disse film).

Eksempler på de filmiske virkemidlers medfortællen, ja 
ligefrem tolkning af figurer og handling, er der nok af i 
disse film, selvom de naturligvis ikke alle er lige påtræn
gende, lige opsigtsvækkende. Hele dimensionen i »Slag
teren« tilbage til hulemenneskene står og falder på en 
måde med Jansens svævende klange under besøget i 
grotterne og andetsteds. Og hvad kamerabevægelser an
går, så tænk blot på den voldsomme virkning Chabrol op
når ved at lade kameraet køre i en hurtig bue på 180° 
rundt om Why, da hun står udenfor Pauls låsede dør i 
»Veninderne«, på den måde hvorpå kameraet går Héléne 
i møde, da hun skal træde ind i sin mands kontor efter at 
have været sammen med sin elsker i »Den utro hustru«, 
eller på de langsomt glidende bevægelser, Chabrol mange 
steder lader det foretage under rolige samtaler, med 
størst fortællende effekt ved skovturen i »Slagteren«.

Men hvad man også overså midt i tresserne var hvor
ledes i hvert fald den agent-film, hvis historie Chabrol selv 
skrev, nemlig »Den blå panter«, bag alle sine svinkeærin- 
der og side-gags gemmer den klareste variant af hvad 
man må anse for hovedmotivet i Chabrols mere seriøse 
film -  og naturligvis er det netop klarest her, fordi den 
lette genre kan bære den vilde overdrivelse: selve inkar
nationen af godhedens og menneskelighedens princip, 
Dr. Lambaré, viser sig at være identisk med selve inkar
nationen af ondskabens og det dyriske princip, Dr. Kha!

Det centrale motiv
For den tanke, at dyret og mennesket er ét, at de er to 

sider af samme person, eller at de i hvert fald drages mod 
hinanden og er afhængige af hinanden, er nok det mest 
centrale motiv hos Chabrol. Naturligvis er han på over
fladen let genkendelig på en række andre træk, hvoraf 
dobbeltforholdet til borgerskabet -  det på en gang ind
forstået beundrende og skarpt kritiske -  nok er det væ
sentligste, det studentikost vrængende nok det betydelig
ste, omend dog kun op til og med Robégue og Riais i 
»Veninderne« og Brigitte, sekretæren, i »Den utro hustru«. 
Tværtimod vil jeg end ikke hævde, at det overhovedet er 
med i dem alle (medmindre man da vil påtage sig at over
fortolke den mindste antydning). Men jeg vil hævde, at i 
hvert fald de film, der fornemmes som Chabrols mest per
sonlige og centrale -  og også enkelte andre -  kan ses 
som klarere og mindre klare variationer over dette tema, 
udtrykt snart ved en, snart ved to, snart ved flere personer.

Den film, der klarest trækker Chabrols hovedmotiv frem 
som sit eget hovedmotiv, er naturligvis »Dyret skal dø«, 
der ved hjælp af den første strofe af Brahms »Vier ernste 
Gesånge« over nogle stumper af Luthers bibeloversæt
telse med mottoet fo r denne artikel straks fra begyndel
sen formulerer temaet: »Thi det går mennesket som dyret: 
som dette dør, dør også hint«. Og filmen viser hvad 
Brahmsteksten siger, ikke blot i den endelige konsekvens, 
at mennesket, Charles, må tage sit eget liv, da dyret, Paul, 
er blevet dræbt, men også undervejs.

F or den  fre m ra g e n d e  s k u e s p ille r M ich e l D uchaussoys
sympatiske skildring af Charles giver os nok en indlevende
fo rs tå e ls e  af, a t C h a rle s  e r m enneske t o v e rfo r Jean 
Y annes k ra ftp ræ s ta tio n  som den m o d b yd e lig e  Paul, men 
skildringen formår dog ikke helt at skjule den fuldstændigt 
umenneskelige måde, hvorpå Charles fra begyndelse til

slutning forfølger sit umenneskelige mål. Og omvendt b li
ver også Paul undervejs forsynet med menneskelige træk; 
han behandler f. eks. lige indtil slutningen (hvor han ved 
gud ikke har grund dertil længere) Charles med venskabe
lig respekt. Alle forskelle til trods tegnes der en tydelig 
samhørighed mellem de to, og på enkelte punkter scorer 
Paul ligefrem højere end Charles, for nok er Paul et svin, 
men han er det åbent og ærligt, mens Charles skjuler sig 
selv og sine planer ved at bære falsk navn.

Variationer
Omkring »Dyret skal dø« grupperer sig da de fleste 

andre film med variationer af forskellig type over hoved
temaet. Allerede i den første film, »Vennerne«, (hvor nav
nene Charles og Paul endnu ikke er dukket op), ser vi det: 
Serge (»Paul«) er blevet et dyr, Frangois (»Charles«) er 
blevet et menneske -  men det kunne fu ldt så vel være 
gået omvendt, hvis Serge, snarere end Frangois, havde 
fået muligheden for at komme væk fra den lille landsby. 
Og Frangois’ måde at føre sig frem på overfor Serge, hans 
kone, hans svigerinde (Marie) og svigerfaderen Glomaud 
er ikke langt fra at få os til at se ham, snarere end Serge, 
som dyret.

Og man genfinder motivet i forholdet mellem Charles 
og Paul i »Fætrene«, i forholdet mellem ægtemanden, 
Charles, og elskeren i »Den utro hustru«, som to sider af 
personen Popaul i »Slagteren« (eller, om man vil, i fo r
holdet mellem Héléne og Popaul), i forholdet mellem 
Charles (den sindssyge ægtemand) og Paul Thomas i 
»Terror«, og adskillige andre steder i mindre åbenlyse fo r
klædninger.

Selvom alle varianter er forskellige er det dog muligt 
at pege på visse grupper'ib landt dem. En tydelig gruppe 
udgøres af de film, forfatteren Paul Gégauff har været 
med til at skrive, nemlig »Fætrene«, »Elskerinden«, »De 
søde piger«, »Les Godelureaux«, »Ophélia«, »Champagne
mordet«, »Veninderne«, »Dyret skal dø«, og »Ti dages 
frist«. Betragter man denne gruppe film overfor de film, 
Chabrol har skrevet alene -  nemlig »Vennerne«, »L’Oeil 
du malin«, »La Muette«, »Den utro hustru«, »Slagteren«, 
»Terror« og »Lige før natten« -  aftegner deres fællespræg 
sig helt klart: Gégauff-filmene har et større persongalleri 
og mere komplicerede handlinger, og først og fremmest 
rummer de alle gennemført onde personer af psykopatisk 
eller om man vil fascistisk anstrøg. Den kynisme eller lige
frem fascisme, som Chabrol ofte har været beskyldt for 
at have, er nok snarere Gégauffs -  og det er næppe noget 
tilfæ lde, at provinsstudenten i »Fætrene« kom til at hedde 
Charles (efter Chabrol), pariserstudenten Paul, eller at 
Gégauff selv gør fætter Pauls grand guignol-nummer som 
»armer deutscher Soldat« efter det eneste sted i Chabrols 
samlede værk, hvor det har kunnet lade sig gøre uden at 
vække altfor stor opsigt, nemlig som den tavse Gestapo- 
mand i »Grænsefloden«.

I en film som »Dyret skal dø« bryder dette særlige 
Gégauff’ske dyr naturligvis ikke den klare Charles/Paul- 
symmetri -  snarere tværtimod -  men nok så karakteristisk 
er det dog, at psykopaten, kynikeren, amoralisten skilles 
ud af Paul-figuren og anbringes ved dennes side som en 
d r ifte rn e s  le g e m lig g ø re lse , en s lags d jæ ve len s  advoka t.
I »Ophélia«, f. eks., hvor dyr og menneske vises som så
snæ vert fo rb u n d n e , a t man kun scene  fo r  scene  kan ske lne  
im e llem  dem  (i s lu tsce ne n  m ere end an tydes  d e t endda, 
at de to er far og søn), boltrer ondskaben sig i form af en 
hel horde af fascistiske lejesoldater i godsets skove; i
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»Elskerinden« finder vi en noget blidere variant i Jean- 
Paul Belmondos figur; i »Veninderne« har vi Chabrols 
evindelige klovne, Henri Attal og Dominique Zardi. Men 
tydeligst er denne udskillelse dog i »Fætrene« med 
opstillingen Charles, Paul, Clovis, en næsten rendyrket 
freudiansk opsplitning af en person i personifikationer af 
overjeg, jeg og id, således som det klart vises i forholdet 
til studier og eksamen: Charles en pligt- og skyldbetonet 
slider, Paul en mand med en realistisk vurdering af sine 
evner, Clovis en ren forleder til alt andet end fornuftigt 
arbejde; eller i forholdet til Florence, specielt som det 
bliver stille t op omkring hendes (ved en freudiansk fe jl
tagelse) mislykkede stævnemøde med Charles: Charles 
tror idealistisk på forholdet, Paul gennemskuer realistisk 
dets mulighed, og Clovis ser chancen for en intrige og 
lokker Paul og Florence i seng med hinanden.

Et andet, men langt vigtigere skel end skellet mellem 
Gégauff-filmene og ikke-Gégauff-filmene finder man dog 
mellem de væsentligste Chabrol-film fra den tid lige pe
riode og de væsentligste fra den sene periode. Og dette 
skel ses måske tydeligst ved en sammenligning mellem 
de to film fra hver sin periode, der praktisk ta lt er lavet 
over samme synopsis, »Fætrene« og »Veninderne«, eller 
mellem de to klareste film fra de to perioder, »Fætrene« 
og »Dyret skal dø«.

Thi hvis man tager Brahms-teksten for pålydende, som 
handlende om døden og som handlende om, at dyrets død 
trækker menneskets med sig, må det falde i øjnene, at 
mens dette passer perfekt på »Dyret skal dø«, passer det 
ikke slet så perfekt på »Fætrene«. Og samtidig må det 
falde i øjnene, at transformationen mellem »Fætrene« og 
»Veninderne« ikke blot omfatter hovedfigurernes køn, men 
også hvem det er, der lider den fysiske død i slutningen. 
For skal man bruge dyr/menneske-skemaet på Frédérique 
og Why er det tydeligt nok Frédérique, der er dyret der 
udryddes, og trækker mennesket, Why, med sig. Men i 
»Fætrene« er det omvendt: Det er mennesket, Charles, 
der lider den fysiske død ved at tabe den omgang russisk 
roulette, han selv har indledt, og dyret, Paul, der står 
udslukt tilbage, da »Isoldes Liebestod« kører til ende på 
grammofonen (sammen med andre træk som en antydning 
af den homoseksualitet i forholdet mellem de to, som 
spilles eksplicit ud i »Veninderne«, men også som en 
redegørelse for Pauls situation i dette øjeblik), og det 
ringer på døren. (En passant bemærket: På en måde viser 
»Veninderne«, at det må være Florence, der ringer på).

Ligesom man kan tale om en stilistisk udvikling hos 
Chabrol fra de tid lige film til de sene, kan man altså tale 
om en motivisk udvikling, eller måske ligefrem om en per
sonlig udvikling. En udvikling, der går fra »Vennerne«s 
bekendelse til en personlig, altopofrende katolicisme (det 
antydes, at mennesket, Franpois, ofrer sit liv for at dyret, 
Serge, kan blive menneske), i opposition mod den insti
tutionelle katolicisme, repræsenteret ved præsten (spillet 
af Claude Cerval, der med Chabrols sædvanlige sans for 
ironi bliver anbragt som Clovis i »Fætrenp«); videre over 
en optagethed af dyrets (overmenneskets) overlevelses
m uligh ed  og o ve rle ve lse s re t, om end a lle re d e  b la n d e t op
med en fornemmelse af dets bundethed til mennesket og
d e ts  ta b  ved m enneske ts  dø d ; og frem  t i l de sene film s  
ko n ce n tre re n  s ig  om m enneske t og om de ts  lig h e d  m ed 
dyret.

Og her igen må man vogte sig for at overse, at den 
modenhed og den koncentration om dybe menneskelige 
temaer, som Chabrol når frem til i sine sene film, kun er 
opnået på baggrund af filmene fra midterperioden. Lige

som agentfilmene blev stedet, hvor Chabrol og hans med
arbejdere kunne gennemprøve selve filmmediet og i fæ l
lesskab arbejde sig frem imod en helt moden og afklaret 
klassisk stil, kunne det se ud til, at agentfilmene blev 
stedet, hvor Chabrol kunne rense sit tema, hvor behand
lingen og optagetheden af dyret kunne føres ud i sin 
absurde konsekvens (som i »Den blå panter«) og åbne 
vejen for mennesket.

Man kan altså godt tale om Chabrols værk indtil nu 
som et værk af en overvældende enhed -  men det er ikke 
en enhed i stilstand, men en enhed i udvikling. Igennem 
alle sine væsentlige film har Chabrol igen og igen person
ligt varieret og arbejdet sig dybere og dybere ned i det 
tema, han oprindeligt overtog fra Hitchcock, og som han 
i øvrigt selv var blandt de første til at trække frem hos den 
beundrede mester (nemlig i den bog, han skrev sammen 
med Eric Rohmer, »Hitchcock«, 1957): motivet om over
føringen af skyld.

Begrænsningen
Men man må dog heller ikke være blind for den be

grænsning, der herved ligger i Chabrols værk. Koncen
trationen om forholdet mellem to mennesketyper, og i de 
senere film specielt om den ene af disse, har naturligt 
nok overalt været en koncentration om psykologiske fæno
mener, der netop på grund af deres faste tilbagevenden 
i filmene kommer til at stå som eviggyldige psykologiske 
træk. Ganske vist findes der hos Chabrol antydninger af, 
at disse træk måske er bundet til en særlig klasse i et 
særligt samfund, nemlig naturligvis det bedre borgerskab 
i det senkapitalistiske franske samfund -  men mere end 
antydninger bliver dette aldrig. Selve det, at Chabrol prak
tisk ta lt altid anbringer sine personer i denne klasse i 
dette samfund kan i hvert fald ikke tages til indtægt for 
en tolkning af hans film som samfundskritiske, al den 
stund forbindelsen mellem den sociale baggrund og dyr/ 
menneske-problematikken -  nøjagtigheden i skildringen 
til trods -  aldrig lægges frem, og al den stund, man ikke 
sporer andet end overfladiske, uundgåelige forskelle mel
lem Chabrols skildring af sine sædvanlige velhavende 
borgermennesker og sine undtagelsesvist forekommende 
personer fra lavere klasser.

Men selve det, at enheden i Chabrols film er så stor, 
og selve det, at koncentrationen overalt er om disse psy
kologiske, tilsyneladende evigtgyldige problemer, kan da 
blive udgangspunkt for en anden type tolkning af filmene 
end den, jeg her har forsøgt. Det vil være en tolkning, 
som der desværre ikke bliver plads til at gennemføre i 
denne artikel, men hvis mulighed jeg sluttelig dog vil pege 
på: en tolkning, nemlig, som koncentrerer sig om selve det 
Chabrols film ikke siger, ikke handler om, og som prøver 
at udrede hvad selve dette træk viser os, om Chabrol spe
cielt, men først og fremmest om Chabrol som repræsen
tant for en klasse og om det samfund, hvori og for hvis 
filmpublikum filmene er lavet.

For væsentlige film som Chabrols er ikke kun værdi
fulde for de oplevelser, de kan give os, og for de ting, de 
kan sige os. De er også, netop takket være deres indre 
klarhed, værdifulde for hvad de kan vise os, læst som 
sym p tom e r på n o g e t a n d e t og la n g t s tø rre .

Kilder:
Robin Wood & Michael Walker: »Claude Chabrol«, Studio 
Vista/Movie Paperbacks: London 1970. Guy Braucourt: 
»Claude Chabrol«, Cinéma d ’aujourd’hui 68/Seghers, Pa
ris 1971.
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Marx-
dialoger
Kommenteret af 
Poul Malmkjær

Efter den noget tilfæ ldigt redigerede samling 
af W. C. Fields-citater, »DRAT!«, kommer Ri
chard J. Arnobile med et monomentalværk om 
brødrene Marx’ verbale udfoldelser. Det mo
numentale går i lige så hø] grad på billeddæk- 
ningen, der består af over 600 fotografier, 
hvoraf størsteparten er taget fra filmstrimlen, 
nærmere bestemt fra centrale situationer i de 
citerede dialog-sekvenser. Dette enorme bil
ledmateriale virker nærmest som et overflødig
hedshorn, al den stund man med blot halvde
len af dem uden besvær ville have kunnet gen
kalde sig scenernes mekanik og mimik. Som 
bogen fremstår, er den dejlig luksuriøs, selv 
om jeg ikke ser den fulde berettigelse af lay
outets trediver-stil med rammer om fotos og 
tekst, med friskrabninger og overlapninger, 
der ødelægger billederne.

Desværre dækker bogen kun 9 af de 13 Marx 
Brothers tonefilm. »Animal Crackers« fra 1930 
og »Room Service« fra 1938 måtte udelades 
af mystiske rettighedsgrunde, og Arnobile 
fandt »A Night in Casablanca« (1946) og »Love 
Happy« (1949) så svage på egnede citater, at 
det ikke kunne betale sig at erhverve rettig
hederne. Han er klar over, at »some picky 
Marx freak« aldrig vil tilgive ham disse ude
ladelser.



O.K., så er jeg en »picky Marx freak«. 
»Love Happy« er en bleg genklang 
af noget, som engang var, men »En 
nat i Casablanca« rummer stadig per
ler, og jeg vil nødig undvære en se
kvens som Kornblows første love 
scene med spionen Beatrice (Lisette 
Verea):

Beatrice: Cigarette?
Kornblow: No, thanks. Cigar?
B: No thanks.
K: You want a light?
B: Uh huh!
K (referring to her long cigarette 

holder): How are things down at the 
other end?

(She playfully blows smoke into his 
face. He blows cigar smoke in her 
face. She coughs).

K: This is like living in Pittsburg . . .  
if you can call that living.

B: l ’m Beatrice Reiner. I stop at 
the hotel.

K: l ’m Ronald Kornblow. I stop at 
nothing.

B: I am looking for something.
K: Aren’t we all?
Efter et par replikker, der hentyder 

til spionintrigen, fortsætter kurtiserin- 
gen:

B: Oh, but I just love your hair . . .  
it ’s so soft and silky.

K: Silky now, but next year l ’m get- 
ting nylon. You know, I think you’re 
the most beautiful woman in the 
whole world.

B: Do you really?
K: No, but I don’t mind lying if it ’ ll 

get me somewhere.
»A Night in Casablanca« rummer 

en række dialogsekvenser, der kan 
læses som en opsummering af brød
renes berømteste karakteristika, es
sensen af deres attituder i film efter 
film :

B: l ’m terribly thirsty.
K: W aiter! . . .  What would you like 

to drink?
B: Champagne.
K: Bring this lady a cheese sand

wich.
W aiter: Oui, monsieur.
K: Charge it to her.
Det er da også i samme film, man 

finder det helt usædvanlige optrin i 
politichefens kontor, hvor Kornblow 
ad va re r Rusty (H a rp o ):

Shsh . . .  I don’t want to hear a
word out o f you!

Hvad man dog savner i »A Night in 
Casablanca« er naturligvis en vanvit
tig dialog mellem Groucho og Chico, 
denne svimlende afgrund af begavet 
nonsens, der udgør det dramatiske 
højdepunkt i så mange af brødrenes 
film. Til gengæld har »A Night in Ca

sablanca« så den frygtelige scene, 
hvor Groucho som hoteldirektør over
fuser et ældre ægtepar (der ikke 
hedder Smith, men Smythe) og be
skylder dem for uden vielsesattest at 
ville snige sig til et egnet lokale for 
alskens umoral. Samtalen slutter på 
følgende måde:

Man: Sir, this lady is my wife. You 
should be ashamed.

K: If that lady is your wife, you 
should be ashamed.

Man: You’ll hear from me!
K: Do that, even if it ’s only a post- 

card.
Man: Sir, my attorneys will be here 

in the morning.
K: Yeah, well, they won’t get a 

room either unless they have a mar- 
riage license.

Arnobile gør i et forklarende forord 
selv opmærksom på nogle mangler 
og svagheder ved bogen, og han illu
strerer og forklarer dem udmærket 
med eksempler som den berømte 
spejlscene fra »Duck Soup« (der ud
formedes af Leo McCarey), som jo er 
uden dialog, og som slet ikke kan 
fungere i faste billeder. Et andet eks
empel er lægescenen i »A Day at the 
Races« med »Down by the old miil 
stream«, som han måtte lade udgå -  
beklageligvis. Scenen lod sig ikke 
overføre til skriftlig form; den bygge
de i den grad på samspillet mellem 
overlappende dialog, improvisatio
ner, bevægelser og mimik.

Bogens titel, »Why a duck?« er 
naturligvis hentet fra Marx Brothers’ 
første tonefilm, »Cocoanuts« fra 1929, 
hvor det skræmmende spørgsmål fra 
Chico får Groucho til at kaste sig ud 
i filmhistoriens første absurde dialog
sekvens, der -  som i de fleste senere 
Chico/Groucho-dialoger -  baseres på 
Chicos italienske accent og -  og det 
er nok så betydningsfuldt -  på hans 
ørers helt enestående evne til at op
fatte al tale som værende med netop 
italiensk accent. »Why a duck?« er 
hans opfattelse af ordet »viaduct«. 
Chicos fatteevne er basis for dialo
gerne, men det er Grouchos evne til 
at abstrahere fra ordenes reelle ind
hold, der skaber absurditeterne. Han 
kan tillæ g g e  o rd en e  nye b e tyd n in g e r,
og han kan ligefrem give selve dialo
gen en vinkelret drejning ved at sva
re på et tonefald mere end på en 
sætning. Da Chico på et tidspunkt 
stiller sit ubegribelige spørgsmål: 
»Why a duck?«, svarer Groucho hur
tig t: »l’m all right. How are you?«

Et tilsvarende eksempel forekom
mer i »Monkey Business«, hvor Grou

cho på skibet har installeret sig i 
kaptajnens kahyt. Han er ved at for
klare Chico, at hans far umuligt kun
ne have været Columbus’ partner:

G: Would you mind getting up off 
that fly paper and give the flies a 
chance?

C: Aw, you’re crazy. Flies can’t 
read papers.

G: Now, Columbus sailed from 
Spain to India looking for a short cut.

C: Oh, you mean strawberry short 
cut.

G: I don’t know. When I woke up, 
there was the nurse taking care of 
me.

Foruden Grouchos drejning af 
samtalen, der i den sidste sætning 
er nok så meget henvendt til os med 
en bøn om medfølelse, rummer af
snittet to eksempler på endnu et træk 
ved Chicos figur, nemlig hans be
grænsede fantasi når det gælder om 
at kombinere begreber. Sammenstil
lingen af ordene »fly« og »paper« kan 
han kun sætte sammen til »flueavis«. 
Det er tilfæ ldighedernes spil, for or
det »papir« må i Chicos verden alli
gevel være mere alm indeligt end or
det »avis«. Det til trods associerer 
han straks til »avis«. På samme måde 
misforstår han udtrykket »short cut« 
og blander det sammen med begre
bet short cake (en skærekage a la 
sandkage). Det er hinsides al logik at 
Columbus skulle være sejlet fra Spa
nien til Indien på udkig efter en jo rd 
bærkage, men for Chico drejer det 
sig ikke om at forstå helheden, men 
om at fatte de enkelte ord -  til en 
begyndelse. I hans verden løses spe
gede situationer nemlig ikke med ord, 
men i reglen med attituder; han vil 
gerne give det udseende af, at han 
har situationen under kontrol; og har 
han ikke det, appellerer han til Har
po: »Get tough! -  get tougher!« (ved 
mødet med de hårde drenge i »Horse- 
feathers«).

Chico har endnu en funktion i dia
logerne med Groucho: han er den 
mur, Groucho kan kaste sine v ittig 
heder op mod i forvisningen om, at 
der kommer en god serve tilbage og 
dermed muligheden for en ny v ittig 
hed. Det smukkeste eksempel findes 
i »A Night at the Opera« i den lange
kontrakt-scene, hvor Groucho enga
gerer en tenor til the New York Ope
ra Company, og hvor Chico optræder 
som tenorens agent. Ordene de leger 
med er »tax«, »duplicate« (Chico: 
»Those five kids up in Canada«), »the 
party of the first part« osv., og ende
lig »the sanity clause« (Chico: »Sa- 
nity Claus«).
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»Cocoanuts«-afsnittet er velkom
ment langt. Filmen vises kun sjæl
dent, og lydsiden er af så ringe tek
nisk kvalitet, at et væld af verbale 
vittigheder forsvinder i sus og knas.

Og netop i »Cocoanuts« lægges 
grunden til en række tilbagevenden
de gags i senere film. Nonsens-dia- 
logen mellem Groucho og Chico er 
nævnt, men også Grouchos fornær
mende love-making overfor Margaret 
Dumonts statelige damemenneske 
debuterer med brask og bram i den
ne film :

M.D.: How do you do, sir?
G: Why don’t you whistle at the 

Crossing?
Og senere:
G: Before you go, let me show you 

a sample of the sewer pipe we’re 
going to lay. Look at it. Nobody could 
fool you on a sewer pipe, can they, 
a woman like you?

Og senere den monumentale ufor
skammethed:

G: Did anyone ever tell you that 
you look like the Prince of Wales? 
I don’t mean the present Prince of 
Wales; one of the old Wales, and 
believe me when I say Wales, I mean 
Wales. I know a whale when I see 
one.

I sin hæmningsløse ordstrøm kan 
han i to sætninger fornærme damen 
dødeligt og samtidig med en legende 
lethed få samtalen til at køre over en 
vittighed, der er henvendt først og 
fremmest til os, til publikum:

G: I mean -  your eyes -  your eyes, 
they shine like the pants of a blue 
serge suit.

M.D.: What? The very idea. That’s 
an insult.

G: That’s not a reflection on you -  
it ’s on the pants.

Ordspillet på »reflection« er tyde
lig t henvendt til tilskueren; det un
derstreges af Grouchos mimik, der 
lader forstå, at konen aldrig fatter 
den slags finesser. Denne direkte 
henvendelse til tilskueren, som Grou
cho dyrker med forsigtighed i sine 
kærligheds-scener, er en solidarise
ringsopfordring af de mere grove. 
Ved at gøre os indforståede, ved at 
forbrødre sig med os, tvinger han os 
til at glemme al medfølelse med Mar
garet Dumont som individ. Hun bliver 
fo r os et symbol på det stivnakkede, 
resp e k ta b le , dannede  og po le re d e ,
på det i bund og grund konventionel
le menneske, der krakelerer i faca
den hvis man ikke følger reglerne i 
den konventionelle omgangsform. 
Det er som at tale fornuft til en poli
tiker. Det medfører kun forvirring.

Der sidder dog altid en lille smule 
sympati fo r Margaret Dumonts per
son tilbage, for hun går så gruelig 
meget igennem for sin blinde tro på, 
at kærligheden også skal komme til 
hende. Der er intet masochistisk i 
hendes figur. Hun protesterer indig
neret, når fornærmelserne bliver for 
åbenlyse, men hun er med sin tro på 
kærligheden i stand til at afskrive fo r
nærmelserne som udslag af en eks- 
centrisk persons elskovssyge. Hun er 
let at vælte, og Grouchos fysiske og 
verbale frontangreb bringer hende 
straks i en sårbar retræte. Hans t i l
nærmelser til de yngre og kønnere 
damer (som f. eks. Thelma Todd) er 
sædvanligvis bygget op over mere 
elskværdige vittigheder og »puns«, 
der først og fremmest er beregnede 
på at få damerne til at le og til at lege 
med. Et eksempel er balkonscenen i 
»Monkey Business«, hvor Groucho 
mjavende kravler rundt på balustra
den, indtil Lucille (Thelma Todd) op
dager ham:

G: Me-e-e-ow!
L: What brought you here?
G: Ah, ’tis midsummer madness, 

the music is in my temples, the hot 
biood of youth! Come, Kapellmeister, 
let the violas throb. My regiment 
leaves at dawn!

De improviserer en hed tango på 
balkonen:

G: Aw, I guess my regiment can go 
without me!

L: Oh, no, no, no, don’t. My hus
band might be inside, and if he finds 
me out here he’ll wallop me.

G: Allways thinking of your hus
band. Couldn’t  I wallop you as well?

Grouchos fremfærd er her tydeligt 
blidere end over for Margaret Du
mont. Hans hensigter er da også vidt 
forskellige. I tilfæ ldet Margaret Du
mont er han ude efter hendes penge 
eller hendes støtte. I tilfæ ldet Thelma 
Todd er han ude efter Thelma Todd. 
I »Horsefeathers« opsøger han hende 
for at overtale hende til at give slip 
på hans søn:

G: I tell you, you’re ruining that 
boy. You’re ruining him. Why can’t 
you do as much for me?

Forholdet til Margaret Dumont kan 
opsummeres i et afsnit fra begyndel
sen af »Duck Soup«, hvor Groucho 
udnævnes til Freedonias præsident 
og  hvo r han bydes  ve lkom m en af
M.D. i rollen som Mrs. Teasdale.
G ro u ch o  e r a g g re s s iv t in tim id e re n d e , 
in d til o rd e t penge  d u k k e r op :

T: The future of Freedonia rests on 
you. Promise you will follow in the 
footsteps of my husband.

G: How do you like that? I haven’t 
been on the job five minutes and al- 
ready she’s making advances.

Not that I care, but where is your 
husband?

T : Why, he’s dead.
G: l ’ll bet he’s just using that as an 

excuse.
T: I was with him till the very end.
G: Huh! No wonder he passed 

away.
T: I held him in my arms and kissed 

him.
G: Oh, I see. Then it was murder. 

W ill you marry me? Did he leave you 
any money?

Answer the second question first.
T: He left me his entire fortune.
G: Is that so?
Can’t  you see what l ’m trying to 

tell you? I love you.
T: Oh, your Excellency!!
G: You’re not so bad yourself.
Det er ofte blevet fremhævet hvor

ledes Marx Brothers i deres humor 
angreb the establishment længe før 
John Osborne med følge. Næppe 
nogen institution i USA forblev ube
rørt af deres satiriske angreb, næppe 
nogen konvention gik fri af deres 
»slings and arrows of outrageous for- 
tune« -  fo r nu at gøre det endnu 
mere kunstnerisk bevidst. Men imod 
denne kunstneriske bevidsthed taler 
dog altid Groucho Marx. For ham var 
angrebene ikke angreb, men velkom
ne lejligheder til at aftvinge et smil, 
et grin, et lårklaskende brøl. Så sent 
som i et interview i det canadiske 
tidsskrift »Take one« i januar 1970 
udtalte Groucho Marx:

»Jeg fandt, at jeg var kommet ind 
på rette spor. Nej, jeg tænkte aldrig 
på, at det kunne være kunst. Jeg tror 
ikke, at ordet »Art« -  det hedder min 
søn forresten -  nogensinde dukkede 
op, hverken privat eller i konversa
tioner. Jeg mente ikke, at der var 
nogen kunst i det. Vi forsøgte at væ
re morsomme og vi tjente godt på 
det.«

Da interview’erne direkte spørger 
ham, om han ikke har ændret mening 
nu efter at så mange har udnævnt f i l
mene til kunst, svarer han:

»Nej, jeg mener stadig det samme. 
Jeg mener at vi -  med vort begræn
sede talent -  havde held til at narre 
pub likum  i en lang årræ kke.«

Det er muligt, at Groucho Marx
koketterer med sin og sine brødres 
ukomplicerede holdning til arbejdet i 
30’erne. Det er sandsynligt, at de ikke 
kendte Cocteau og Jarry, ikke be
skæftigede sig bevidst med surrea-
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lismen og dadaismen, og det er sik
kert, at de ikke var ude på at skabe 
udødelige værker. Men det ændrer 
intet ved eftertidens dom over disse 
værker; filmene blev jo  ikke skabt i 
et vacuum. De blev til i en tid, der 
også så surrealismen og dadaismen 
opstå. Og det er meget sandsynligt, 
at Cocteau kendte Marx Brothers 
særdeles godt. Det var en tid, hvor 
strømninger i kunsten for alvor be
gyndte at blive kommunikeret glo
balt. Vi ved, hvordan Cocteau be
undrede Buster Keatons »Sherlock 
Jr.« allerede i slutningen af 20’erne, 
en beundring der især skyldtes f i l
mens forunderlige leg med drøm og 
virkelighed og med film i filmen. 
Hvorfor skulle ikke også Marx Bro- 
thers-filmene have sat sig deres spor 
i det parisiske åndsliv i begyndelsen 
af 30’erne. At påvirkningen snarest er 
gået den vej sandsynliggøres også af 
den åbenhed, der præger det parisi
ske åndsliv, i modsætning til Holly
woods selvtilstrækkelighed -  som 
igen skyldtes at man forlængst havde 
importeret de påvirkninger, man øn
skede. Og hermed er ikke sagt, at 
selvtilstrækkeligheden udelukkende 
var en negativ ting. Den var jo bl. a. 
nødvendiggjort af de økonomiske 
vanskeligheder efter Hoovers hoved
løse liberalisme i 20’erne, og den var 
det indirekte resultat af kampen om 
tonefilmen og dermed følgende tek
niske og kunstneriske problemer. Det 
var i hvert fald tonefilmens frem
komst der gav Marx Brothers chan
cen i Hollywood, det var tonefilmen, 
der muliggjorde overføringen af tea- 
ter-musical’en til filmen.

Når jeg indledningsvis vedgik rol
len som »Marx freak«, så skete det i 
bevidstheden om, at antologier af 
denne type aldrig nogensinde vil t i l
fredsstille alle vennerne på én gang. 
Man kan udvælge citaterne så om
hyggeligt og bredt man vil -  der er 
altid vrangvillige personer, som un
dertegnede, der finder mangler. 
Hvordan kan man f. eks. citere fra 
»A Day at the Races«, ja, endog 
fremhæve flere berømte og berygte
de »love-scenes« fra filmen uden at 
citere Groucho for den afsluttende 
bemærkning til Margaret Dumont da 
de forlader galopbanen:

Still/ Groucho Marx og 
Lisette Verea i »Oh, but I 
just love your Hair . .  .«- 
sekvensen fra 
»En nat i Casablanca«.

»Marry me, and l’ll never look at 
another horse!«

En forklaring er, at bogen fortrins
vis citerer længere dialoger, der ikke 
kræver yderligere forklaringer end de 
ledsagende stills. Man kan så glæde 
sig over hele »numre« som »Get your 
tootsie-fruitsie icecream«-sekvensen 
(også fra »A Day at the Races«), hvor 
Chico sælger Groucho et par reolme
te r bøger i forbindelse med et stald
tip. Sekvensen er væsensforskellig 
fra de tid ligere omtalte Groucho/ 
Chico-dialoger, idet den udelukken
de bygger på Chicos evne til at gen
nemføre en række bondefangertricks 
ved hjælp af en smule veltalenhed 
(elementær) og en del hemmelig
hedskræmmeri specielt beregnet på 
spillelystne personer. Meget enkelt 
eskalerer han bondefangeriet ved at 
øge hemmelighedskræmmeriet med 
kodebøger, cross-check lister, avls
tabeller og jockey-registre. Hele se
kvensen er bygget op som om det 
var en sketch fra et vaudevilleshow: 
den spilles frontalt og næsten kun i 
tota lb illeder (der klippes et par gan
ge til nær af koden og halvnær af 
totalisatorlugen), og totalisatorluger
ne er placeret i baggrunden som 
bagtæppet på en scene. Hele scenen 
oser af prim itivitet i udformningen, 
men som hos Gøg og Gokke er det 
de lange, gennemspillede scener i 
den nærigste udformning, der frem
står som karakteristiske for filmene, 
og de får yderligere vægt ved i reg
len at være placeret centralt i filme
ne, hvad enten de griber ind i hand
lingen (om nogen) eller ej.

I denne specielle sekvens bygger 
de verbale udfoldelser ikke på misfor
ståelser, og det er småt med »puns«. 
Som i jernbanestations-scenen i »Go 
West«, hvor Groucho forsøger at 
svindle sig til togbilletten hos Chico 
og Harpo, holder man sig her til den 
milde form for Stephen Pottersk 
»one-upmanship«, hvor det gælder 
om at intimidere modparten så blidt 
og elskværdigt, at han tror man gør 
ham en tjeneste og dermed går med 
på hvad som helst. Når Chico i sam
talens løb bortforklarer kendsgernin
ger, sker det med en åbenlys foragt 
for logik, og hans tonefald fjerner 
næsten enhver mistanke om lumskeri:

Chico: . . .  Sun-Up is the worst 
horse on th e  track .

Groucho: I notice he wins all the
time.

Chico: Aw, that’s just because he 
comes in first.

Som Marx Brothers blev ældre,

blev deres film mere misantropiske. 
Harpo måtte gå en del gruelige ting 
igennem, den venlige, smilende Chi
co gled lid t i baggrunden, og Grou- 
chos skarpe bemærkninger og dræ
bende ondskabsfuldheder blev til 
hvasse ord og verbale myrderier. 
Scenen med det ældre ægtepar i »A 
Night in Casablanca« er nævnt, og 
den har en parallel bl. a. i »The Big 
Store«, hvor Groucho overfalder et 
andet ældre par, der ser på senge. 
Hans morbide aggressivitet var -  at 
dømme efter omtaler -  holdt noget i 
ave i de senere TV-shows (»People 
are funny«, »You bet your life«, o. a.), 
men hans evne til at snappe en be
mærkning i luften og vende den imod 
sit »offer« var basis for disse serier; 
man tør gætte på, at de har været en 
betydelig inspiration for senere sati
rikere og »syge« humorister som Len
nie Bruce (der fornærmede publikum 
kollektivt) eller Mort Sahl (der ud
valgte sig prominente ofre blandt 
publikum).

På en tourné blandt de amerikan
ske soldater under 2. verdenskrig 
hørte Groucho Marx en fe ltte lefon 
ringe. Han gik ind i teltet, tog te le fo
nen og svarede med sin syngende 
»telefonstemme«:

»World War Two-o-o«.
Det var »sick« humor længe før 

den blev god smag blandt intellek
tuelle cabaretgæster.

Spredt rundt omkring i brødrenes 
film finder man udslag af noget, der 
kan ligne anti-intellektualisme og 
fjendtlighed over for kunst og kunst
nere. Mere end blot fjendtlighed ses i 
slutningen af »At the Circus«, hvor 
de sender hele symfoniorkestret til 
havs på en flydende tribune for at 
gøre plads for cirkusgøglerne. Her 
myrdes både Wagner og snobberiet 
fo r den europæiske kultur, som det 
kommer til udtryk i »the smart set«. 
Men også i detaljer kan de chokere 
moderate kunstsnobber som under
tegnede. Jeg kan finde fornøjelse i 
poesimordet i »The Big Store«, hvor 
Groucho endnu engang kurtiserer 
Margaret Dumont ved at citere By- 
ron, og derpå erklærer, at Byron 
tænkte på hende, da han skrev det. 
Hun svarer med at citere Shelley, 
som han koket identificerer, før han 
kaster sig ud i: »Your eyes so blue -  
your heart so true — Your lips devine 
-  say you’ll be mine.

Groucho identificerer dog Shelley. 
Det taler til hans undskyldning. Han 
er ligesom medejer af poesien og 
kan tillade sig at tage den uhøjtide-
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lig. Her talte moralisten, og det er 
den samme moralist, der under den 
scene i »Horsefeathers«, hvor Harpo 
kaster bøger på kaminilden, ikke kan 
lade være med at tænke ud over fil
mens handling og et lille stykke ned 
i Europa, netop til den tid, da filmen 
kom frem. Harpos ansigt stråler ved 
synet af de brændende bøger, og 
han varmer veltilfreds hænderne ved 
ilden.

Er det anarkiet i Marx Brothers’ 
kunst?

I »Duck Soup« lader Groucho Free- 
donias nationalforsamling opføre en 
parodi på King Vidors »Hallelujah« 
(1929), en utvetydig udlevering af en 
naivistisk religiøsitet, en gøren nar af 
den barnlige overtro. På den anden 
side finder man »All God’s Chillun 
Got Rhytm«-sekvensen i »A Day at 
the Races«, hvor en fløjtespillende 
Harpo fører an i en medrivende musi
kalsk hyldest til rytmen, til den indi
viduelle kunstneriske udfoldelse i 
samværet med mange mennesker 
(hvoriblandt et forklædt Duke Elling- 
ton-orkester). Harpo er med sin flø jte 
i spidsen for optrinnet i lang tid, men 
han er ikke på noget tidspunkt en 
mand fra Hameln. Han er igangsæt
teren, men hans videre rolle er del
tagerens på lige fod med de andre. 
Scenen viser, at hans glæde er i 
overensstemmelse med de andres 
glæde, og der ligger ikke antydnin
gen af satire eller udlevering af hver
ken kunsten eller livet i det lange, 
selvtilstrækkelige nummer. Scenen 
minder mig om Gøg og Gokkes sang- 
og dansenummer blandt de sorte 
bomuldsplukkere i »Pardon Us«. Den 
ejer den samme umiddelbare glæde 
ved en udtryksform, og den har den 
samme solidariske holdning.

Groucho afskyr operaen i »A Night 
at the Opera«. Han skælder en dro- 
skekusk ud fordi han kørte for hur
tig t: »On account of you I almost 
heard the opera!« Alligevel er han 
manden, der på stikord kan citere 
klassikerne, kan dupere damerne 
med Shakespeare, hvis det er det, 
der kan bane vejen for ham. Hans 
opportunisme kan ses af hans forkær
lighed for de unge og de smukke 
(som på den anden s ide  i f ilm e n e  er 
de ufordærvede, de umiddelbare, de 
ta le n tfu ld e ), og hans e g o c e n tr ic ite t  
mere end mærkes i de omtalte sce
ner med de ældre ægtepar, som fo r
nærmer ham dødeligt ved at antage 
ham fo r hhv. portier og ekspedient, 
når han nu faktisk er hoteldirektør og 
mesterdetektiv.

Hans angreb er som oftest tilfæ l
dige, ligesom ofrene hentes fra alle 
samfundslag. Han holder sig aldrig 
for god til at slå på en, der er min
dre, eller at sparke til en, der ligger 
ned. Når vi ser bort fra de unge helte 
og heltinder i filmene, er alt og alle 
»game« for satire og udlevering. Og 
hvis nogen synes, at det især går ud 
over de opblæste, de skidtvigtige, de 
konventionelle og de kålhøgne, så er 
det uden tvivl rigtigt; men grunden til 
det er for mig at se blot den, at det 
er sjovere at nedgøre en opblæst 
person end en ganske almindelig, 
der er større grin ved at hænge en 
konvention ud end en almindelighed; 
der er simpelt hen større arbejdsmu
ligheder i ekstremerne, i det reaktio
nære, som jo i forvejen ofte er på 
grænsen til det latterlige. Og her er 
der virkelig mulighed for at få tilsku
erne til at identificere og solidarisere 
sig med brødrene -  og især med 
Groucho. Vi -  tilskuerne -  ville gerne 
være i Grouchos situation, når han i 
påtaget retfærdig harme jorder en 
konvention. For vi -  tilskuerne -  er 
vel som Fritz Jurgensens Herr Flau- 
mann, der oftest må affinde sig med

ved aftentide at tænke på »hvad han 
kunne have svaret«.

A lt dette her begyndte jo  som en 
omtale af Arnobiles bog med Marx 
Brothers-citater, og skal også slutte 
som sådan.

Arnobile citerer bredt fra »Cocoa- 
nuts« og op til og med »A Day at the 
Races«, og hver film får ca. 40 sider. 
Men af mystiske årsager spises de 
sidste tre (citerede) film af med hhv. 
3, 7 og 4 sider (»At the Circus«, »Go 
West« og »The Big Store«). De får 
bogen til at tage sig noget ufærdig 
ud, nærmest som om Arnobile ved 
den tredjesidste film har opdaget, at 
nu var der kun 14 sider tilbage i bo
gen, og forlaget ville ikke gå med til 
mere. Det er lidt synd, fo r det er el
lers skøn læsning, især i pauserne 
mellem muligheden for førstehånds
kendskab til dialogerne i biograferne 
eller i TV. Det er bogen til de lange 
vinteraftner, det er bogen, man selv 
kan arbejde videre på, indtil man sy
nes, den er komplet.

Lær den udenad, og du behøver 
aldrig mere at føle dig som Herr 
Flaumann.

Still/ Harpo fører 
an i »All God’s 

Chillun Got 
Rhythm«-sekvensen 

fra »En dag på 
galopbanen«.
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Favorit
film

Piger i uniform/Søren Kjørup

Mon ikke de film man holder mest af er dem der virker 
som de største intellektuelle og følelsesmæssige udfor
dringer på én? De behøver ikke være uplettede »mester
værker«, behøver ikke være blandt dem man ville aner
kende som »de bedste« man har set. De er dem som 
man kan se igen og igen uden at trættes, som fascinerer 
én hver eneste gang man ser dem, og som man aldrig 
bliver færdig med at tænke over.

Den tyske film »Mådehen in Uniform« (tysk premiere, 
Berlin, 1.10. 1931, dansk som »Piger i Uniform« — efter 
at titlen »Ungpigedrømme« var blevet opgivet — på 
Metropol, København, 4.4.1932) er en af de film, som i 
hvert fald jeg holder mest af (så med en lille følgeslutning 
fra ovenstående vil jeg altså vise at man ikke skal vente 
sig en fu ld t færdig analyse af filmen i denne artikel). 
Dens fascination for mig begynder allerede i udenvær
kerne. F. eks. er »Mådehen in Uniform« iscenesat efter 
et teaterstykke af en kvinde, Christa Winsloes »Gestern 
und Heute«, af en anden kvinde, Leontine Sagan, og 
kvindelige film instruktører hænger jo ikke just på træerne. 
(Danmark er vist forresten det eneste land hvor kvinde
lige film instruktører udgør en blot nogenlunde betragte
lig del af samtlige). Sagan var i øvrigt Leontines kunst- 
nernavn; hun var født Schlesinger i 1889 i Østrig, vok
sede op i Sydafrika, men kom i 1910 tilbage til Europa 
og blev uddannet som skuespillerinde hos Max Rein
hardt (og g ift Fleischer). I 10-erne og 20-rne var hun en 
meget benyttet teaterskuespillerinde og -instruktør i 
Tyskland, og hun har også både optrådt og instrueret 
efter at hun i 1932 tog til England. Hun har imidlertid 
kun instrueret én film udover »Mådehen in Uniform«,

nemlig den engelske »Men of Tomorrow« fra 1932. Jeg 
ved ikke om hun stadig lever.

Fascinationen ved udenværkerne standser imidlertid 
ikke ved instruktøren. »Mådehen in Uniform« er også 
produceret på utraditionel måde, nemlig som den første 
produktion af organisationen Deutsche Film-Gemein- 
schaft, som instruktøren og producenten Carl Froelich 
skabte i 1931, og hvis princip det var — på ganske mo
derne vis — at skuespillerne indskød deres arbejde som 
kapital i filmen og lønnedes med en procentdel af et 
eventuelt overskud.

Froelich selv var i øvrigt mindst den filmdebuterende 
Sagans rådgiver på produktionen, måske mere. Skue
spillerinden Hertha Thiele skal (25 år senere) til det 
schweiziske filmmuseum have udtalt at det var Froehlich 
der var den dominerende kraft, mens Sagan kun tog sig 
af personinstruktionen. I begyndelsen af trediverne var 
der imidlertid ingen tvivl om at Sagan var den kunstne
risk ansvarlige, hvilket dog måske kan skyldes at man 
dengang netop lagde mere vægt på personinstruktionen 
end på den filmiske iscenesættelse. Hvordan dette end 
forholder sig, så må filmen i hvert fald i høj grad kunne 
betragtes som et slags remake af Leontine Sagans egen 
opsætning af »Gestern und Heute« på teatret, idet ad
skillige af de ledende skuespillere kom herfra, nemlig 
Hertha Thiele (Manuela), Emilie Unda (forstanderinden), 
Hedwig Schlichter (Fri. von Kesten, skolens næstkom
manderende) og Ellen Schwanneke (den kvikke elev, Ilse). 
Dorothea Wieck (Fri. von Bernburg) var derimod hen
te t fra adskillige hovedroller i tyske hjemstavnsfilm, og i 
pigernes roller havde man dels elever fra Max Reinhardt- 
skolen i Berlin, dels amatører.

Det mest udvendigt spektakulære ved filmen er dog 
nok — som ovenstående allerede lader ane — at alle de 
medvirkende uden undtagelse er kvinder. Hvor sjældent 
dette end er i filmhistorien (der jo  nok indeholder adskil
lige film uden kvinder, men næppe andre film helt uden 
mænd end denne og Geza von Radvånyis remake med 
Romy Schneider og Lilli Palmer fra 1958), er det dog langt 
fra et »gimmick«, langtfra noget blot »udvendigt spek
takulært« — og i en vis forstand end ikke korrekt (hvad 
jeg senere skal gøre rede for). Tværtimod har netop 
denne kendsgerning en fundamental betydning for for
ståelsen af filmen. Og denne kendsgerning er derfor 
også snævert forbundet med det der fascinerer mig stær
kest ved »Mådehen in Uniform«, nemlig dens blanding 
af en overmåde kølig og klar, nærmest Brecht’sk frem
lægning af e t stof og nogle synspunkter, en stedvis meget 
stærk følelse, og en indre, næsten uoverskuelig dunkel
hed.

»Mådehen in Uniform« er nemlig på én gang både klar 
og dunkel, både kold og følelsesladet — og dette gør 
det umådelig vanskeligt at give det traditionelle korte 
og klare handlingsreferat. Men da vel kun de færreste 
læsere vil have set filmen, og om muligt endnu færre vil 
have den præsent, er et handlingsreferat uomgængeligt; 
b lot vil jeg bede om at man ikke opfatter det som en 
ramme der derefter skal udfyldes, men snarere som en 
første tilnærmelse der siden skal modificeres.

»Mådehen in Uniform« handler om den 14-årige o ffi
cersdatter Manuela von Meinhardis, hvis mor er død og 
som derfor ved filmens begyndelse anbringes af sin 
tante på en pigekostskole for soldaterdøtre i Potsdam. 
Pigeskolen viser sig im idlertid under en stivnakket og 
temmelig mandhaftig forstanderindes ledelse snarere at 
være en krydsning mellem en kaserne og et fængsel end
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Stills/ (1) Manuela (Hertha Thiele) er blevet bragt til pigeskolen af tanten
(Gertrud de Lalsky), med hvem hun tager afsked, mens Fri. von Kesten (Hedwig Schlichten)
og »plejemoderen« (Marga von Rasso) ser til. (2) Senere forklarer nogle af skolens
piger Manuela, hvordan de alle sværmer for Fri. von Bernburg (Dorothea Wieck), og
(3) uden for klassetimerne ses pigerne i mere eller mindre gedulgt erotiske situationer -
de blader i »pornografiske« blade, og (4) de ligger drømmende sammen to og to;
også afklædningsscener (5) giver anledning til uskyldig erotik, hvor man dyrker sin egen

en skole slet og ret: man har regulære appeller, pigerne 
har numre, går med stribede uniformer, suites, og straf
fes med udgangsforbud for de mindste forseelser mod 
det strenge reglement. Kun én af lærerinderne forsøger 
at vise nogen menneskelighed overfor eleverne, nemlig 
Fri. von Bernburg, som alle pigerne til gengæld sværmer 
for og forguder. Stærkest i sin forgudelse — eller fo r
elskelse — bliver Manuela, der efter en skoleopførelse 
af Schillers »Don Carlos«, hvori hun har spillet tite lro l
len, beruset af succes og punch, udbasunerer både sin 
kærlighed til Fri. von Bernburg og sin (overdrevne?) 
tolkning af lærerindens venlighed mod hende. Manuela 
spærres inde på skolens sygestue, men da Fri. von Bern
burg gør hende klart at hun ikke mere kan tage sig af 
hende, prøver hun at begå selvmord ved at styrte sig 
ned igennem skolens trappes skakt. Hun forhindres dog 
deri (i filmen, i modsætning til i teaterstykket) i sidste øje
blik af de øvrige elever.

Hvad der gør et handlingsreferat af denne type af 
»Mådehen in Uniform« utilfredsstillende er allerede at 
det nødvendigvis enten ved klarhed og knaphed må fo r
tegne eller ved uklarhed må sløre hvad filmen egentlig 
siger på de tre (snævert forbundne) planer hvorpå den 
først og fremmest må læses: som en film om nogle 
individer, specielt Manuela og Fri. von Bernburg; som en 
film om pædagogiske metoder; og som en film om sam
fundsforhold. Og når filmen på disse tre planer er på en 
gang overdrevent klar og uoverskueligt dunkel hænger 
det sammen med selve filmens stil, som for mig også er 
et af dens meget fascinerende aspekter.

STILEN
Man hører eller læser jo ofte at lydfilmens gennembrud 
i første omgang betød en væsentlig svækkelse af de 
f ilm is k e  u d tryksm u lig h e d e r, og a t d e  fø rs te  lyd film  var 
meget prim itive i deres fortæ llestil. Dette er im idlertid 
en sandhed med betydelig modifikation. Naturligvis blev 
der omkring 1930 overalt i verden lavet en god del klun
tede rædsler — men det gjorde der sandelig også i stum
filmens sidste dage, og det gør der naturligvis endnu 
den dag i dag.

Hvad lydfilmens komme egentlig betød var for det 
første det beklagelige at den fuldkommen bjergtagende, 
helt frie og klare, stumme filmiske fortællemåde man ser 
hos de bedste instruktører fra midten af tyverne, helt 
forsvandt og vel aldrig vil vende tilbage. Men for det 
andet betød den det glædelige at der var ny udfordrin
ger at tage op for de kunstnerisk bevidste instruktører 
— og dette giver sig i de bedste film fra gennembruds
tiden udtryk i alt andet end lammelse, tværtimod i inspire
rende, nyskabende vitalitet.

Hvadenten det nu er Sagan eller Froehlich der har an
svaret herfor, så er »Mådehen in Uniform« en af de film 
der på meget inspirerende og forudgribende måde ud
forsker det ny medium. Den er ikke perfekt fortalt. Hvad 
jeg kalder dens overdrevne klarhed skyldes blandt andet 
at den på nogle punkter er blevet tynget enten af remi- 
niscencer fra stumfilmen eller af benovelse over at man 
kan lade en person sige hvad der sker eller hvordan 
en scene skal tolkes.

F. eks. kunne jeg godt have undværet et enkelt Eisen- 
stein- eller Dreyer-agtigt nærbillede af en kommande
rende mund og et voldsomt frøperspektiv af en buld
rende forstanderinde. Og jeg kunne også godt have und
været en scene hvor eleven Ilse fortæ ller Manuela hvad 
både hun og tilskuerne sagtens kan se, idet det er fo r
ta lt så fremragende i billeder, nemlig at Fri. von Bernburg 
kysser eleverne godnat på panden — og at det er »wun- 
derbar«. Eller en anden scene hvor vi først ser Fri. von 
Bernburg optræde yderst loyalt overfor to elever, og 
der så straks kommer to andre elever ind i det samme 
billede og den ene siger til den anden. »Du, das war 
eben furchbar anståndig von Fri. von Bernburg!« Og der 
kunne gives mange flere eksempler på begge slags over- 
tydelighed.

Men sådan noget er kun skønhedspletter, og bortset 
fra sådanne synes Sagan/Froehlich at have fundet frem 
til en helt sikker og fri tonefilmstil. Man veksler natur
ligt mellem på den ene side nogle få bredt karakte
riserende hvilepunkter i handlingen, optaget stumt og 
gengivet med musik- eller lydmontage-ledsagelse, og på 
den anden side de egentlige lydoptagelser. Og blandt
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og hinandens kroppe, og (6) en af pigerne beimdres særligt for sin store barm.
(7) Pigen Edelgard tager sig især venligt af Manuela, (8) og de to piger overraskes i denne 
lidt pinlige situation af Fri. von Bernburg, der irettesætter dem. (9) Senere er hele 
skolen samlet til en elevopførelse af Schillers »Don Carlos«. På første række siddder nogle 
af lærerinderne, bl. a. Fri. von Bernburg (nr. 3 fra højre), der ser særlig hengivent op på 
de optrædende. Hævet i baggrunden ses forstanderinden og hendes fornemme gæster.

disse veksler man igen elegant og sikkert mellem ret tæt 
klippede sekvenser og sekvenser med lange indstillin
ger der intet mangler i bevægelighed og spil i flere pla
ner.

Samtalerne mellem Manuela og Fri. von Bernburg (spil
let af to professionelle filmskuespillere) er gerne optaget 
i krydsklippede nære eller halvnære billeder, og man op
når her meget fine virkninger ved at antyde nærhed og 
fjernhed i relationen mellem figurerne med hhv. »over- 
shoulder«-billeder og singulære nærbilleder. Eleverne, 
derimod, og også de øvrige lærerinder, forstanderindens 
gæster osv. får gerne lov til at spille deres scener igen
nem i halvtotaler eller totaler, og de gør det med en 
egen tørhed i afleveringen af de ofte knappe, præcist 
karakteriserende replikker, der kan lede tanken hen på 
Brecht eller (i en del frontalopstillinger af små grupper 
på 2—3 personer i snævre billedrum mod hvide vægge) 
på de senere tresseres film (f. eks. de unge italienere 
eller Godard).

En lid t nærmere analyse af et par sekvenser i filmens 
begyndelse kan måske give indtryk af det uprætentiøse 
mesterskab der udvises. Selve handlingen (efter en pro
log jeg kommer tilbage til senere) begynder med en 
halvtotal af den utålmodige tante ved højre side af et

bord, hvorefter synspunktet drejes mod højre, og ind 
kommer — i total — skolens næstkommanderende, Fri. 
von Kesten, der går bagom over til venstre side af bor
det. Og under samtalen mellem disse to i en halvtotal 
forgrund (altså den samme som i starten, omend der har 
været et umærkeligt billedskift, som måske snarere skyl
des at den kopi jeg har set har været knækket, end et 
forsøg på at lave et »skjult« klip) ser vi nu Manuela, 
stående til venstre og lidt tilbage, reagere på hvad der 
bliver sagt.

Allerede her begynder man altså at ane at hverken 
Orson Welles/Gregg Toland eller William Wyler/Gregg 
Toland var dem der først så mulighederne i den såkaldte 
dybdefocus-stil, og denne anelse får man mildest ta lt 
bekræftet straks efter (og mange andre steder i filmen): 
Manuela er gået ud i hall’en udenfor og har en samtale 
— i total med skolens fine trappe som baggrund — med 
den pige der er hendes »plejemor« (tydeligt nok en slags 
underofficers- eller kapo-ordning).

Nu skifter synspunktet 180 grader, og samtalen fo rt
sætter med rum bagved og bagest i rummet en åben dør 
ud af skolen. Ud af en dør til venstre i b illedet (og stadig 
i samme indstilling) kommer så tanten og Fri. von Kesten, 
og alle fire  danner en lille gruppe i total midt i b illedet
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og rummet. Tanten giver sine sidste formaninger og ud
beder sig et kys på kinden til afsked, og mens hun der
efter går bagud i rummet, »ind« i billedet, og Fri. von 
Kesten haster bort, begynder de to piger at gå fremad, 
samtalende. Kameraet følger dem et godt stykke ned ad 
en gang, så vi stadig ser dem i halvtotal mens billedet 
mørkner bag dem på grund af lysforskellen i hall og gang 
— og hundrede-procent lyden følger med (Sagan/Froeh- 
lich gør altså her lige nøjagtigt hvad man ifølge den trad i
tionelle filmhistorie ikke kunne gøre omkring 1930 på 
grund af de tunge indkapslede maskiner og det dårlige 
lydapparatur: lave tracking shots med hundrede-procent 
lyd). Et stykke nede ad gangen går en anden gang til 
venstre; pigerne vælger denne, og køreturen standser, 
men synspunktet drejes så vi ser efter pigerne, og det 
sidste kig tilbage til hall’en og udgangen forsvinder.

Bedre kunne en nouvelle vague-instruktør ikke have 
forta lt om hvordan et menneske bliver opslugt af et hus 
og dermed af et system. Sagan/Froehlich foregriber helt 
klart nogle af de ting Jacques Demy kan gøre med 
casinoet, mørke/lys og inde/ude i »Englebugten« — og 
bortset fra at sekvensen skifter synspunkt 180 grader 
med et billedskrift og ikke med en cirklende kamera
bevægelse ligger den uendeligt tæt op mod den måde 
hvorpå Francois Truffaut fortæ ller om Pierre Lachenays 
ankomst til det store hotel i Reims i »Silkehud«.

DET INDIVIDUELLE PLAN
Men lad os vende tilbage til de tre indholdsplaner og 
betragte dem nærmere: det individuelle plan, det pæda
gogiske plan, det sociale plan. Og lad os tage det før
ste først: hvad er mon egentlig forholdet mellem Ma
nuela og Fri. von Bernburg? Kort og godt: handler f i l
men (bl. a.) om forholdet mellem en lærerinde der er 
lesbisk og ved hun er det, men prøver at skjule det, og 
en ung pige der gennem lærerinden opdager at hun 
selv er lesbisk, og gennem skolens reaktion opdager at 
dette er socialt uacceptabelt, hvorfor hun vil tage livet 
af sig?

I hvert fald er der ingen tvivl om at forstanderinden og 
Fri. von Kesten opfatter Manuela som lesbisk. Forstan
derinden taler om hendes »synd«, om at hun skulle »for
bandes« og »udstødes af det menneskelige samfund«, 
om hendes »strafbare tilbøjelighed«, og Fri. von Kesten 
fortæ ller en af de andre piger at først når hun bliver 
rigtig voksen vil hun forstå hvorfor hun ikke må omgås 
sådan en som Manuela — og så vil hun blive taknemmelig 
fo r at man forhindrede hende deri.

Men forstanderinden og Fri. von Kesten er ikke f il
mens talerør — snarere tværtimod — og den mere sym
patisk skildrede Fri. von Bernburg tager netop afstand 
fra forstanderindens hårde ord: »Hvad De kalder synd, 
fru forstanderinde, det kalder jeg en af den vidtspæn
dende kærligheds tusinde former« (»den grossen Geist 
der Liebe, der tausend Formen hat«). Og* selv om denne 
replik nok har en klang af »Vel er Manuela lesbisk, men 
er lesbisk kærlighed ikke fu ldt så smuk som enhver 
anden?« betyder den dog sammen med lærerindens un
derstregning af Manuelas moderløshed snarere at Ma
nuela nok elsker hende, men at hun elsker hende som et 
barn elsker sin mor. Men igen, på den anden side: 
Lærerinden er jo part i sagen, er måske selv lesbisk, er 
måske ligefrem (som de gammeldags teorier om homo
seksualitet havde det:) en »forfører«. Hvilken vægt kan 
man lægge på hendes udsagn?

Og Manuela selv? Ja, at hun i en eller anden forstand 
elsker lærerinden er ikke til at tage fe jl af; hun erklærer 
åbenhjertigt sin lykke og tryghed ved hvad hun opfatter 
som lærerindens kærlighed, og at hun ikke kan leve uden 
denne — og hun viser at dette ikke var en tom påstand. 
Men alle de andre piger sværmer jo også fo r Fri. von 
Bernburg — Manuela behøver ikke engang skrive sin 
elskedes navn ind i den skoleuniform hun overtager fra 
en tid ligere elev, fo r det står der skam allerede. Og hele 
filmens skildring af pigerne er badet i erotik: de sender 
kærestebreve til hinanden, ligger to og to i sengene, 
beundrer åbenlyst deres egne og hinandens kroppe osv. 
— og alt dette skal naturligvis ikke forstås som en på
stand om at de alle er lesbiske, men som en skildring af 
pubertetspigernes kaotiske kærlighedsbehov i alminde
lighed. Kan man da ikke også forstå Manuelas ganske 
særlige hengivenhed for lærerinden som et udtryk for 
det samme kærlighedsbehov, forstærket af savnet af en 
mor?

Er der da en nøgle at finde i iscenesættelsens enkelt
heder, altså først og fremmest i den tydelige parallel 
der etableres mellem Don Carlos’ forhold til dronningen, 
altså Elisabeth, i skuespillet og Manuelas til Fri. Elisabeth 
von Bernburg i filmens virkelighed? For det er netop 
efter at have spillet Don Carlos at Manuela, endnu iført 
Don Carlos’ mandsdragt, springer op, ikke på scenen 
igen, men på den lave balkon, der derved kommer til 
at tjene som scene, og med sine egne ord og om sit 
eget forhold til lærerinden så at sige gentager den eneste 
af hendes replikker fra stykket som filmen insisterede på, 
nemlig Don Carlos’ desperate kærlighedserklæring i 1. 
akts 5. scene — med dens klare hentydning til Manuelas 
senere selvmordsforsøg: »Lad dem blot rive mig herfra til 
marterbænken. Et øjeblik levet i Paradis betales ikke for 
dyrt med døden!« Siger filmen ikke herigennem noget om 
Manuelas kønsoverskridende konstitution (at hun først 
virkeligt er sig selv når hun er i mandsdragt), og om at 
hendes kærlighed til Fri. von Bernburg snarere er som en 
mands til en kvinde end som et barns til en mor?

Men igen, typisk for filmen og som en <̂ e! af dens 
styrke: hvor klart dette udsagn gennem iscenesættelsen 
end er, så lader filmen det ikke blive derved, men de
menterer igen gennem andre træk. For hvis Manuelas 
kærlighed er lesbisk, så er den ikke som en mands til en 
kvinde, men som en kvindes til en mand. Hvis forholdet 
er lesbisk fra begge sider er det (så meget står i hvert 
fald fast) et typisk »butch-femme« forhold -  og det er 
tydeligt nok ikke Manuela der er butch.

Er Fri. Bernburg da en butch? Mærkeligt nok vover 
end ikke forstanderinden en sådan antydning på trods af 
at hun bebrejder lærerinden hendes pædagogiske meto
der, hendes forsøg på at vise medmenneskelighed, og, 
især, at hun »indfører revolutionære og oprørske tanker« 
på skolen (hvorom mere senere). Intet ville være nem
mere for forstanderinden end at skaffe sig af med Fri. 
von Bernburg og umuliggøre hendes frem tidige karriere 
ved at kalde hende lesbisk, og hun gør det dog ikke.

Filmen som helhed er da heller ikke særlig tydelig i 
nogen påstand om at Fri. von Bernburg er lesbisk. Hun 
erklærer ganske vist som svar på Manuelas nærgående 
spørgsmål om hun er lykkelig, at det er »vidunderligt at 
leve for je r børn« — men selvom »børnene« er piger i 
pubertetsalderen er der vel ikke noget lesbisk i det. Hun 
kysser pigerne godnat på panden — som en mor vel ville 
gøre det (pigerne tager det dog anderledes, må man 
indrømme). Hun bjergtages af Manuela som Don Carlos
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-  men kan det ikke være af hendes spil og indlevelse? 
Og hun forærer Manuela noget af sit undertøj — men 
selvom Manuela opfatter dette som en intim kærligheds
erklæring, må man så ikke tro at en begavet lærerinde 
som Fri. von Bernburg ville vogte sig for således at ud
levere håndfaste beviser mod sig netop hvis hun var 
lesbisk?

Men — hun kysser ikke Manuela på panden; hun kysser 
hende på munden. I en af filmens mest følelsesladede 
scener går Fri. von Bernburg, den første aften Manuela 
tilbringer på skolen, som sædvanlig roligt og sikkert gen
nem sovesalen og kysser pigerne, der sidder i natkjoler 
på knæ på deres senge, godnat på panden. Men da hun 
kommer til Manuela slår denne armene om hende, og 
efter skift til nærbillede bøjer hun sig roligt ned og kys
ser pigen på munden. Er dette ikke så tydeligt som man 
vel kan forlange?

Nej, for inden denne scene har Manuela haft en sam
tale med veninden Irmgard, netop om dette kysseritual, 
og netop i denne forbindelse har Manuela så forta lt om 
sin døde mor og om hvor vidunderligt det var når hun 
kyssede hende godnat. Og lærerinden ved at Manuela 
savner sin mor og at hun er på skolen netop fordi mode
ren ikke er mere. Samtidig med at kysset altså har de 
fineste og tydeligste erotiske overtoner kan det derfor 
tages som en besegling af det løfte lærerinden netop har 
aftvunget Manuela om at hun må prøve at undgå på 
forhånd at regne med at hun vil blive ulykkelig på skolen.

Man vil måske spørge hvorfor jeg dog prøver så ind
gående at finde ud af om Manuela og Fri. von Bernburg 
er lesbiske; er det ikke ligegyldigt, skal en film absolut 
give et klart svar på et så firkantet spørgsmål? M it svar 
er: nej, tværtimod. Hvad jeg prøver at forvisse mig om 
er at filmen ikke giver et klart svar, fordi jeg opfatter det 
som en styrke at den ikke putter sine hovedfigurer i bås, 
og fordi dette betyder noget for den mest centrale og 
stærkest følelsesladede scene mellem de to, en scene 
der hvor central den end er må forstås ud fra de øvrige.

Den scene — eller måske bare enkelthed — jeg tænker 
på kommer helt hen imod slutningen af filmen inde i 
sekvensen hvor Manuela vil til at styrte sig ned igennem 
skolens centrale trappe. Netop denne trappe er filmen 
igennem blevet ladet op med betydning: Det var her 
Manuela første gang mødte Fri. von Bernburg; det er 
her vi har set hende i baggrunden (igen en scene i flere 
planer!) skinsygt betragte et lille optog af lærerinden led
saget af to elever, der åbenbart havde fået lov at bære 
lærerindens bøger fordi de havde kunnet deres lektie 
bedre end Manuela selv; og vi ved noget om hvor fare
truende dyb trappeskakten er fordi vi har overværet at 
nogle elever smed en knaldperle ned igennem den.

Sekvensen indledes på lærerindens værelse hvor hun 
gør det klart for Manuela at hun ikke mere kan tage sig 
af hende, og Manuela atter næsten gentager en stump 
af sin scene som Don Carlos med Elisabeth: »Ja, jeg 
skal nok gå. A Dieu, Fråulein von Bernburg«. Netop som 
hun er gået udbryder lærerinden »Manuela!« og forsøger 
at løbe efter hende, men hun standses af forstanderin
den, og sekvensen hvor Manuela går op ad trappen, 
fremmumlende et Fader Vor, og kryber ud over gelænderet 
(hvilket giver anledning til et billede ned i trappeskakten 
der bringer Hitchcocks »Vertigo« i erindring) er kryds
k lip p e t m ed b ille d e r  d e r v ise r hvo rdan  de  andre  p ig e r 
leder efter hende, og med et opgør mellem forstander
inden og Fri. Bernburg. Pigernes leden begynder med at 
de ganske tyst lister sig ind på trappen og hviskende

råber: »Manuela!« Men deres råb og planløse leden tager 
til i hast, voldsomhed og forvirring, og pludselig kommer 
et stort nærbillede af Manuelas ansigt, der overtones 
næsten umærkeligt, omend hurtigt til et helt tilsvarende 
nærbillede af lærerindens ansigt, og lærerinden gyser, 
udbryder atter »Manuela!« og styrter ud efter hende, for 
næsen af forstanderinden.

Det er overtoningen det drejer sig om, denne over
toning, som jeg ikke blues for at kalde en af filmhisto
riens stærkeste og mest overrumplende, men som ville 
have mistet en god del af sin hypnotiserende virkning om 
filmen inden klart havde fastslået at forholdet mellem 
Manuela og Fri. von Bernburg er et entydigt lesbisk fo r
hold. Bevares, det havde stadig været ganske smukt om 
filmen med denne overtoning havde forta lt om hvorledes 
Fri. von Bernburg pludselig fornemmer at den hun elsker 
er i livsfare. Men som filmen nu er ligger der langt mere 
i denne overtoning (omend det er mindre håndgribeligt).

Ikke mindst knytter denne overtoning de to kvinder 
langt tættere sammen end f. eks. en noget lignende over
toning tid ligere i filmen eller kysset gjorde. Den tid ligere 
overtoning kommer under Fri. von Bernburgs overhøring 
af eleverne, mens en af pigerne aflirer en del af da
gens lektie, nemlig første vers af kærlighedsdigtet »O, 
dass ich tausend Stimmen hatte«. Men hvor stærk denne 
overtoning fra lærerindens til Manuelas ansigt her end 
er, så er den dog hverken så præcis eller så meningsfuld 
som den senere. Den tid ligere overtoning er en kombina
tion af et subjektivt billede af hvordan Manuela ser 
lærerinden, og et billede af hvordan Manuela ser ud i 
denne situation (hun svømmer helt hen, og dette er grun
den til at hun ikke kan sin lektie). Denne overtoning 
bringer altså ikke de to ansigter sammen. Det gør der
imod kysset, men i profil, mod hinanden. Først i den 
sidste overtoning ser vi de to  ansigter glide præcist over 
i hinanden en face, smelte sammen så ligheden mellem 
dem understreges og der fortælles noget om at Fri. von 
Bernburg ikke blot telepatisk fornemmer noget om Ma
nuela, men at hun så at sige oplever hendes situation 
indefra, at de to kvinder ligesom deres ansigter glider 
over i hinanden, bliver identiske. Overtoningen bliver et 
øjeblik af umådelig skønhed og mystik.

Men hertil kommer at den også forbinder de to kvin
ders protest i opgivelsen og dermed (som så mange an
dre træk i filmen) det individuelle med det pædagogiske 
plan. Overtoningen kommer netop som Manuela vil kaste 
sig ud fordi hun ikke mere kan leve i anstalten, og netop 
som lærerinden over fo r forstanderinden har erklæret at 
hun tager sin afsked fordi hun ikke mere kan holde ud at 
se hvorledes forstanderinden »gør disse børn til hjælpe
løse, ængstelige skabninger«.

DET PÆDAGOGISKE PLAN
Naturligvis er der ingen tvivl om filmens holdning til den 
form for repressiv pædagogik som skolen står for, men 
man kan meget vel (som f. eks. Erik Saxtorph i en film 
museumsindledning), gøre gældende at filmen ikke op
stiller noget alternativ hertil. Og dog er selv dette dun
kelt, fo r på en måde er det ikke helt klart hvor langt 
filmen egentlig går i sin kritik — og omvendt kan man 
argumentere for at filmen sådan set både opstiller et 
a lte rn a tiv  og fo rk a s te r d e t igen.

Filmens kritik af skolen formuleres dels gennem skil
dringen af eleverne og deres forhold, dels gennem Fri. 
von Bernburg (men næppe gennem Manuela, der ligesom
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Stills/ (1) i rollen som Don Carlos (i Schillers skuespil) erklærer Manuela sin kærlighed 
til Elisabeth, (2) og efter den vellykkede forestilling drikkes der punch, og pigerne danser med 
hinanden. Manuela bliver beruset og erklærer nu sin kærlighed til Fri. von Bernburg, 
hvorefter (3) hun spærres inde på skolens sygestue, hvor forstanderinden (Emilie Unda) 
taler dunder til hende, mens tremmeskygger på væggen giver værelset fængselskarakter. 
Næste dag er der fornemt prinsessebesøg på skolen, og Manuela får lov til at komme ud.
(4) Efter besøget opsøger Manuela Fri. von Bernburg og kaster sig for hendes fødder, 
lige som hun som Don Carlos lå for fødderne af Schillers Elisabeth. (5) Forstanderinden og

er for »specielt« et tilfæ lde hertil). Og fra skildringen af 
eleverne bliver det klart at filmen naturligvis vender sig 
mod skolens militæriske karakter, uniformeringen, sultnin- 
gen, brevcensuren, indoktrineringen (f. eks. gennem mor
gensangen: »So nimm denn meine Hånde und fuhre 
mich!«), fratagelsen af personlige ejendele osv.

Mere speget er imidlertid skildringen af Fri. von Bern
burg, der i Dorothea Wiecks tolkning er en yderst fascine
rende, men også yderst uigennemskuelig figur. De »revo
lutionære og oprørske ideer« som forstanderinden tillæ g
ger hende, hverken ser eller hører vi ret meget til. Piger
nes omtale af hende inden vi ser hende selv, er i virke
ligheden yderst præcis: »Ja, du ved, det er altid meget 
mærkeligt med hende. Man ved aldrig hvordan hun me
ner det. Først ser hun frygtelig strengt på én, og så 
pludselig er hun igen frygtelig venlig mod én.« Flun kan 
være overordentlig smuk og særpræget i nogle billeder, 
mens hendes'ansigt i andre virker grimt, hårdt og skævt; 
hun kan være lukket og utilgængeligt venlig, men kan 
i scenen hvor hun giver Manuela noget undertøj pludse
lig løse op og blive nærmest piget; hun kan være smi
lende og indtagende, og hun kan være overordentlig 
kold.

Da hun selv dukker op første gang er det da også 
hendes kulde vi først bemærker. Flun møder den sitrende 
Manuela på trappen med ordene (afleveret kort, tørt og 
præcist, men med et lille — ironisk? — smil om munden): 
»Nå, så du er altså den ny? Kom her hen. (Hun retter 
på Manuelas hår). Jeg forlanger absolut orden! Inden du 
går ned fra sovesalen må du melde dig hos mig! Snak 
ved af- og påklædning er absolut forbudt!«

Ved lærermødet bebrejder forstanderinden hende at 
hun næsten ingen anmærkninger uddeler, men hun for
svarer sig med at hun ikke behøver dette — pigerne 
lærer hvad de skal og opfører sig som de skal også uden 
disse straffe. Men hvad er det Fri. von Bernburg lærer 
dem? Ja, filmen viser hende kun som lærer i religion og 
måske litteratur, og hvad pigerne her skal lære er åben
bart sød, men tåbelig udenadsplapren af bibelhistorier 
og digte. Og hvor de andre, mere forpjuskede lærerinder 
altså må bruge truslen om straf som disciplinært middel,

har Fri. von Bernburg en sådan personlig autoritet at hun 
kan nøjes med den åndelige terror der er beskrevet i den 
replik jeg citerede ovenfor.

Hvis »Mådehen in Uniform« opstiller et alternativ til 
den sorte skole som vi her ser den, er det altså ikke et 
alternativ til dens fundament, men til dens metoder: man 
foreslår åndelig terror frem for korporlig (nemlig udsult
ning og indespærring — der er aldrig i filmen tale om 
egentlig korporlig afstraffelse af pigerne). Hvis Fri. von 
Bernburgs figur står for ændringer, er det ændringer der 
skal forsvare skolens fundamentale værdier, ændringer 
der skal sørge for sikrere metoder til at nå skolens mål 
med eleverne. Måske vil man ikke uden videre lade hen
des stadige opfordringer til Manuela om dog at affinde 
sig med skolen, stå som det endelige bevis for at hun i 
grunden er på systemets side, men da hun med en smule 
venlighed og lidt af sin kolde charme (og et klask i 
enden!) får en elev til at undlade at forsøge at flygte, kan 
man næppe forlange noget klarere indicium mod hende. 
A t hendes åndelige terror i mindre grad end skolens 
offic ie lle  skulle gøre eleverne til »hjælpeløse, ængstelige 
skabninger« er der intet der tyder på — flugtforsøget var 
måske netop udtryk for alt andet end hjælpeløshed.

Men filmen lader det jo ikke blive herved. Ved filmens 
slutning tager Fri. von Bernburg sin afsked, og dette kan 
næppe blot betyde, at hun opgiver at gennemføre sin 
åndelige terror af eleverne på denne skole. Hendes brud 
må være mere radikalt, må være et brud med hele syste
met, et udtryk fo r en erkendelse af at også hendes 
egen måde at virke på indenfor systemet er umenneske
lig. Spørgsmålet er ikke om pigerne skal holdes nede 
med det onde eller ledes med det halvonde. Hvad f i l
men lader én forstå gennem slutningens opgør mellem 
forstanderinden og Fri. von Bernburg er at intet af 
d isse a lte rn a tiv e r er h o ld b a rt. O g  Fri. B e rn b u rg s  egen  
erkendelse heraf gives udtryk i at hun først efter, men 
så til gengæld lige efter at hun har taget sin afsked 
pludselig kan opleve Manuela indefra. Ganske vist slutter 
filmen med at forstanderinden, beskæmmet og til dels 
brudt ved konfrontationen med både Fri. von Bernburgs 
og Manuelas sluttelige konsekvens, går ned af en mørk
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nogle lærerinder overrasker Manuela i hendes offentlige kærlighedserklæring til Fri. von 
Bernburg, (6) og det forbydes nu Fri. von Bernburg at have mere med Manuela at gøre, 
hvorfor Fri. von Bernburg vælger at sige sin stilling op. (7) Imens går livet sin trøstesløse gang 
på skolen, (8) indtil panikken bryder løs, da eleverne opdager, at Manuela gør anstalter 
til at begå selvmord ved at springe ud fra trappen, og i en vertigo-agtig indstilling 
vises subjektivt de mange elever set fra Manuelas synsvinkel. (9) Forstanderinden har 
sammenkaldt eleverne; efter at have talt ti! dem lyder retraitens toner, og hun går alene og 
måske knækket ned ad gangen i baggrunden.

gang mens vi hører retraiten blæst på lydbåndet (som 
reveillen blev hørt ved filmens begyndelse), men i filmens 
slutreplik inddrager Fri. von Bernburg udtrykkeligt sig 
selv — eller sit tid ligere selv — i fordømmelsen: »Børnene 
har forhindret en ulykke som vi begge ville have haft på 
vor samvittighed resten af livet.« Men selvfølgelig må 
man give f. eks. Saxtorph ret i at der så herefter ikke 
stilles et yderligt alternativ op.

DET SOCIALE PLAN
Det pædagogiske plan står dog ikke alene, men er ikke 
mindst et gennemgangsled til filmens samfundsmæssige 
plan. Når forstanderinden går ind for de absurde pæda
gogiske principper »Hunger und Zucht« — »sult og tugt« 
— er det fordi »Durch Zucht und Hunger, durch Hunger 
und Zucht werden wir wieder gross — oder gar nicht« 
som hun siger: kun på denne måde kan Preussen atter 
blive mægtigt.

Det hele foregår altså fo r Preussens skyld, og filmen 
lægger fra starten ikke skjul på at soldaterstaten Preus
sen er baggrunden for skolen og begivenhederne. For 
selv om vi i hele filmens egentlige handlingsdel (som i 
referatet) ikke kommer udenfor skolebygningen, så be

gynder filmen dog ikke der. Den åbner tværtimod med 
to korte montage-sekvenser, der udefra bringer os ind i 
skolen: først et klammesyntagme (en række af billeder 
udenfor handling og tid som skal læses under ét) som, 
ledsaget af klokkelyde og forvredet militærmusik, viser 
os eksempler på preussisk ikonografi i skulptur og arki
tektur (optaget som spærrende sorte silhouetter mod en 
lys himmel): en uhyggelig, umenneskelig marmorverden 
af søjler og kæmpende — men også frosne — figurgrup
per (en montage der har en forbløffende lighed Yned 
visse træk i en anden tysk kvindelig mesterinstruktør, 
Leni Riefenstahls film om olympiaden i Berlin 1936); der 
skal ikke være nogen tvivl om hvad det er fo r en verden 
skolen er placeret i. (Og for at vi ikke skal glemme det, 
dukker en tilsvarende kort montage op en enkelt gang 
inde i filmen, ligesom klokkelydene også dukker op igen 
et par gange). Og derefter den montage der dementerer 
påstanden om at der slet ingen mænd er i filmen, nemlig 
et kort parallel-syntagne (en sammenstilling af to billeder 
e lle r  b ille d ræ k k e r med fo rs k e llig t  m otiv , her som udtryk 
for indholdet: som det ene, så det andet), et billede af 
marcherende soldater, efterfu lgt af et billede af marche
rende fødder, der i det tredie billede viser sig at være 
kostskolepigernes fødder.
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Men Preussen står ikke blot for Preussen, og over
hovedet at det er Preussen skolen ligger i er kun noget 
der fortæ lles dem, der kan genkende den nu sønderskudte 
potsdamer arkitektur i indledningssekvensen eller til nød 
skoleproletariatet, kokkepigernes preussiske regional
sprog; det siges ingen steder direkte. Det er altså næppe 
Preussen konkret som politisk-socialt fænomen skolen er 
anbragt i, men Preussen som ideologisk fænomen, som 
(og dette kommer igennem ligemeget om man genkender 
Potsdam eller ej) en ganske ekstremt chauvinistisk type 
af mandeverdenen.

For selvom der ikke havde været et enkelt billede af 
soldater i filmen havde det for en lidt dybere tolkning 
alligevel været forkert at sige at den foregår i en verden 
udelukkende befolket af kvinder. Tværtimod — på en 
måde er filmens hovedpersoner netop de ikke-tilstede- 
værende, mændene; og på en måde er filmens verden 
netop den vi ikke ser, mændenes verden. Den kvindernes 
verden vi ser har netop kun eksistens som et vrang- eller 
spejlbillede af mandeverdenen og er kun defineret ud 
fra denne. Skolen er ikke en pigeskole slet og ret; den 
er en skole fo r døtre af preussiske officerer, det sted 
hvor den chauvinistiske mandeverden kan lade spild
produktet piger opbevare til de er tjenlige som gode 
nationalistiske soldaterhustruer og soldatermodre (piger
nes mødre har selv gået på skolen, forstår vi).

Og for at vi ikke skal glemme dette minder filmen os 
om det igen og igen. Det sker i replikker som den med 
»sult og tugt« eller som tantens »Soldaterdøtre græder 
ikke!« da Manuela kommer til at vise sin forknythed ved 
at blive afleveret på skolen. Og det sker visuelt. Overalt 
i skolens gange og offic ie lle  rum nidstirres pigerne af 
repræsentanter for en forstenet mandeverden, gipsbuster 
af store hedengangne (der naturligvis også bringer min
delser om indledningens figurgrupper). Og hvor den kan 
komme til det understreger filmen de respektable damers 
mandhaftighed: mens pigerne dog er kvinder med hud 
og hår og bryster og til dels endog erotisk interesse for 
mænd (som skuespilleren Hans Albers, der er pin-up man 
på indersiden af lises skabsdør), har lærerinderne og 
de tjenende ånder måttet undertrykke deres kvindelighed 
og nærmest optræde kønsløst (hvilket naturligvis er lyk
kedes bedst for den næstkommanderende, Fri. von Ke- 
sten), mens forstanderinden virker som et uhyre af en 
tvetulle — hverken kvinde, mand eller kønsløs — og de 
fine damer, mandeverdenens udsendinge med prinsessen 
og tanten i spidsen, skildres som store, klodsede mand
folk i kvindeklæder.

A t »Mådehen in Uniform« er instrueret af en kvinde og 
med kvinder i alle roller er altså langtfra et »gimmick«. Det 
er et træk af væsentlig betydning fo r filmens indre sam
menhæng og for dens »budskab«. »Mådehen in Uniform« 
er også en kvindefrigørelsesfilm, en film der handler om 
hvordan kvinder kun får lov at leve i mandeverdenens 
skygge, samtidig med at den viser at kvinder kan mere 
end dette — de kan f. eks. lave film. Når filmen kun insi
sterer på én replik i »Don Carlos« udover hovedperso
nens allerede citerede kærlighedserklæring, nemlig på 
M arq u is  Posas ud råb  fra  3. akt, 10. sce n e : »G iv os ta n k e 
frihed!« da kan man nok tage dette både som pigernes 
råb til skolen, som den liberale tyskers råb til det sam
fund som er ved at sprede nazismens mørke ud over 
ham/hende, og som kvindeverdenens råb til mandever
denen: »Giv os frihed til at tænke andre tanker end 
jeres! Giv os frihed til at være os selv!«

Men ser man filmen som handlende ikke så meget om

den preussiske stat som om kvindens undertrykkelse i en 
mandeverden, må tolkningen af det pædagogiske og det 
individuelle plan også ændre sig. På det pædagogiske 
plan bliver opgøret med både den korporlige og den 
åndelige terror et opgør med en kvindeopdragelse der 
blot er en let mildnet form for (og dermed næsten en 
karikatur af) den repressive mandeopdragelse, og hvis 
mål det er at gøre kvinden egnet til deltagelse i mande
verdenen på mandens vilkår.

Og på det individuelle plan må måske tolkningen af 
den erotiske tone der holdes i mange af scenerne med 
pigerne også ændre sig. Måske er den mere end et blot 
og bart udtryk for »pubertetspigernes kaotiske kærlig
hedsbehov«, måske er det vi her ser skildret også en 
gryende »søstersolidaritet« — en solidaritet der ganske 
vist endnu kun er vendt indad: man udveksler erfaringer 
og forventninger, men man drømmer ikke om at nægte 
at opføre skolekomedien fo r forstanderindens fine gæ
ster da en af pigerne får frataget sin rolle på grund af 
et forsøg på at smugle et brev ud af skolen uden om 
censuren. Det nærmeste man kommer til en udadvendt 
solidaritet er da en af pigerne beslutter sig for at klage 
til den besøgende myndighed, prinsessen, over behand
lingen af Manuela — men hun opgiver alligevel og giver 
selv begrundelsen at hun »er for velopdragen«. Og dette 
er jo netop sagen: pigerne i filmen er endnu for vel 
opdragne i mandssamfundets normer og opfattelse af 
kvindens rolle til at de tør tage deres skæbne i deres 
egen hånd.

Er jeg gået for vidt? Ser jeg syner? Er jeg langt ude i en 
overfortolkning når jeg begynder at se en moderne rød
strømpe-problematik i en film fra 1931?

I hvert fald føler jeg ikke at jeg har været tvunget 
til at foretage denne tolkning fordi jeg ikke kan pine 
mere ud af filmen på de mere »tekstnære« planer. Tvært
imod, der er mange, mange spændende træk i Leontine 
Sagans »Mådehen in Uniform« som jeg ikke har kunnet 
komme ind på i denne artikel — og formodentlig endnu 
flere som jeg slet ikke har bemærket.

Men at se en ældre film som (også) belysende en 
aktuel problemstilling er under ingen omstændigheder 
at overfortolke filmen. Det er at bruge den. Og det 
karakteristiske for de film man kommer til at holde mest 
af er netop at de lader sig bruge, at de er så rige og 
facetterede i deres blanding af klarhed og dunkelhed at 
de set i stadig ny sammenhænge vil vise sig at være 
aktuelle på stadig ny måder. Man vil aldrig kunne træ t
tes af en film som »Mådehen in Uniform«, man må se 
den, genopleve den, atter og atter.

■  PIGER I UNIFORM
Madchen in Uniform. Tyskland 1931. Dist: Bild und Ton GmbH. P-selskab: 
Deutsche Film-Gemeinschaft GmbH. P: Frank Wysbar. Kunstnerisk Sup: Carl 
Froelich. Instr: Leontine Sagan. Manus: Christa Winslo, F. D. Andam. Efter: 
Skuespil af Christa Winslo: »Gestern und Heute«. Foto: Reimar Kuntze, Franz 
Weihmayr. Ark: Fritz Maurischat, Friedrich Wincker-Tanemberg. Musik: Han
som Milde-Meissner. Tone: Karl Brodmerkel. Medv: Dorothea Wieck (Frøken 
von Bernburg, lærerinde), HerthaThiele (Manuela von Meinhardi), Ellen Schwan- 
neke (Ilse von Westbagen), Emilie Unda (Forstanderinden), Hedwig Schlichter 
(Frøken von Kesten, lærerinde), Gertrud de Lalsky (Manuelas tante), Marte 
Hein (Storhertuginden), Lene Berdolt (Frøken von G aerschner), L is i Scheerbach  
(»Mademoiselle« Oeuillet), Margory Bodker (Miss Evans), Erika Mann (Frøken 
von Atems), Else Ehser (Elise), Ilse Winter (Marga), Charlotte Witthauer (Eri
ka),Erika-Margot Biebrach, Margrethe Reschke, Annemarie von Rochhausen, 
Ilse Vigdor, Barbara Pirk, Dora Thalmer, Dolly Mathieu de Padilla, Lore Schiit- 
zendorf, Marieluise Claudius, Liselotte R., Hertha Th., Rottraut R., Hildegard 
H., Elise N., Ellen B., Barbara P., Ilse V., Annemarie von R., Erika B., Mara S., 
Ethel R., Dora Th., Thea D., Charlotte W., Ilse W., Hilde H., Lilo R., Susanne 
K., Irma W. Org. længde: 98 min., 2682 m. Længde: 85 min. (filmmuseets kopi). 
Censur: Gul. Udi: Fotorama. Prem: Metropol 4.4.32.
En ny version af Christa Winslos skuespil blev filmet i 1958 som en vesttysk/ 
fransk co-produktion instrueret af Geza von Radvånyi under samme tite l.
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Close-up

En ny biograf!
Det er en begivenhed, når man indvier 
en ny biograf i Danmark, og det er en 
sensation, når det sker i København. 
Det bør fejres.

Man kan vel sige, at »Kinopalæet« 
ikke er en helt ny biograf, men den gen
åbnede dog den 16. oktober 1972, om
bygget og udsmykket for et par millio
ner kroner. »Kinopalæet« blev ikke bow
lingbane, møbellager eller menigheds
hus. Og vi skriver 1972, en tid, hvor nye 
biografsystemer afprøves, hvor man 
aner biografen som centrum for mange 
aktiviteter, som et kulturhus med virke
lige miljøambitioner. Det burde fejres.

I stedet fik man et par TV-apparater, 
et par cirkler på gulvet, hvor somebody 
havde tænkt sig, at der skulle danses, 
en bar og en række stole langs væg
gene til vor barndoms panelhøns. De 
eksisterer ikke mere, men man kunne 
jo lægge sit overtøj på disse stole. Og 
dertil et buet lærred, der må være ment 
som en fiks henstilling til tilskuerne på 
de forreste 10 rækker om aldrig mere 
at begå den dumhed at købe de billigste 
billetter.

For ligesom at understrege den mode
rate modernisme i indretningen havde 
man valgt at åbne biografen med suset 
fra 40’erne: Aage Stentoft og Stig Lom
mer optrådte med rationeringsvittighe
der og ersatz-humor, kammeratlige dril

lerier, der hørmede af Cremolade og 
Ramona, brødnid i standardcamouflage 
og et par chansonnetter, der klang som 
knuste 15 watt pærer, altsammen serve
ret i hestedrosketempo.

Først blev man helt vemodig, men 
vemodet afløstes hurtigt af sorg og 
ærgrelse over bagstræbets nemme suc
ces: »Ja, du, og så skal vi genindspille 
»Svinedrengen« med Klaus Rifbjerg, ha, 
ha!« -  »Ja, og hvad med »Diktatoren« 
med Sten Danø i hovedrollen?« -  »Ha, 
ha, ja og med flaget på halv!« -  »Ha, ha, 
ha, ja, det svenske!!!« -  altsammen cite
ret efter en hukommelse, der måtte ty
ranniseres til ikke straks at støde brok
kerne fra sig. Men man kan være for
sikret om, at nuancefejl i citaterne er 
uden betydning. Det var den go’e gamle 
danske grovfil, der bearbejdede publi
kum, hvoriblandt der befandt sig nogle 
masochister. De lo. Et par udfald mod 
tidens frisind blev så stillet sammen 
med lidt smålidder fra dengang, hvad 
der meget smukt illustrerede den kends
gerning, at den her repræsenterede 
revyform trives bedst i småborgerlig
hedens dobbeltmoral.

Alle de go’e gamle revyvitser dukkede 
op i hver bemærkning om kulturministe
ren, og afstanden til i dag blev større 
og større. Vore entertainere morede sig 
lige godt og havde ingen fornemmelse 
af déja vu. De fungerede som personer, 
der er holdt op med at se og høre, og 
som udelukkende baserer deres forhold 
til nutiden på minder.

Er jeg for hård ved et par ældre 
gentlemen, der er sure, fordi de ikke 
længere har et teater, og som skyder 
skylden for al deres malheur på kultur
ministeren og de langhårede? Måske. 
Men de var sandt for dyden også hårde 
ved mit nervesystem i næsten en halv 
time. Det kan man ikke byde gæster.

Selv en stærkere film end »Du er top
pen, professor!« ville næppe have kun
net overleve kulilten fra gengassen.

P. M.

Johannes Meyer
Den 4. november døde Johannes Meyer, 
88 år gammel, og dansk film mistede 
dermed en bemærkelsesværdigt alsidig 
og farverig skuespiller, der med en bi
rolle formåede at bære en ellers svage
lig film og som i en hovedrolle kunne 
tilpasse sig en god films ensemblespil.

I den sidste egenskab huskes natur
ligvis først og fremmest hans præstation 
i Dreyers »Du skal ære din hustru« fra 
1925 (Johs. Meyer filmdebuterede 4 år 
tidligere i Dreyers »Blade af Satans 
Bog«), men også TVs repriser på en 
række danske film har vist hans store 
repertoire i alvorlige film som »Gaa med 
mig hjem« (1941), »Otte akkorder« og 
»Soldaten og Jenny«, eller i komedier 
som »Rasmines Bryllup«, »Sommerglæ
der« og »Den gamle mølle på Mols«. 
Ikke mindst i »Rasmines Bryllup« bar 
han filmen med sin virtuose udførelse 
af den nærige og af selvskabte bekym
ringer højt hvinende koleriker, blikken
slager Mikkelsen.

Måske husker man ham bedst fra 
netop de roller, hvor han kunne skildre 
den trøstesløse, danske surhed, som i 
»Rasmines Bryllup«; eller i »Den gamle 
mølle på Mols«, hvor han fik hele ar
bejdsanvisningskontoret til at lugte af 
æggemad og kødpølse med sin tvære 
og vrangvillige åndspygmæ, hvis hele 
liv drejede sig om madpakkens sam
mensætning og ti kroners ekspeditions
gebyr. Han ejede Petrine Sonnes sans 
for skarpt at karakterisere små roller, 
for at stjæle billedet i små scener, og 
en for danske »stjerner« sjælden evne 
til helt at undgå »stjernespil« i hoved
rollerne.

»Den røde kappe« (1967) blev Johs. 
Meyers sidste film. Sygdom tvang ham 
bort fra arbejdet ved teater og film; 
hvilket held da, at filmen allerede havde 
fundet hans arvtager, Karl Stegger.

P. M.

Still/ Hans W. 
Petersen og Johs. 
Meyer i en scene 

fra den vellykkede 
folkekomedie 

»Rasmines bryllup«.
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Stills/ Øverst 
produceren 

Robert Chartoff 
fotograferet 

sammen med 
»The New 

Centurions«- 
instruktøren 

Richard Fleischer. 
Der under Stacy 
Keach som ung, 
idealistisk politi

mand i filmen.

Robert Chartoff: 
producer på PR-tur
I forbindelse med premieren på »Pan
sernes beskidte job« var producenten 
Robert Chartoff i Danmark på en PR- 
tur. Det blev Chartoffs umulige opgave 
at skulle forsvare den vellavede, men 
mærkværdigt enøjede film mod de 
åbenlyse idiosynkrasier, som den måtte 
fremkalde. Det gjorde han såmænd 
også meget behændigt, ikke mindst ved 
åbent at erkende de mangler, som alle 
og enhver kan se i filmen, og han ind
rømmede, at hvis han nu fik chancen for 
at gøre filmen om, ville han ikke undgå 
at berøre begrebet politikorruption.

Mere interessant var imidlertid Char
toffs svar på spørgsmål vedrørende film, 
han tidligere har produceret, og hans 
liste er da også ganske imponerende, 
bl. a.: »Point Blank«, »The Split«, »They 
Shoot Horses, Don’t They?«, »Leo the 
Last« og »The Strawberry Statement«.

»Vi (d. v. s. Chartoff og hans faste 
partner Irwin Winkler) lærte John Boor- 
man at kende på en meget mærkelig 
måde. Vi arbejdede på det tidspunkt 
selvstændigt som agenter for skuespil
lere, og havde i en engelsk film, »Billy 
Liar«, fået øje på en pige, som vi 
mente at se en fremtid i. Det var Julie 
Christie. Vi satte os i forbindelse med 
hende for at få hende til USA, og da 
hun var positivt stemt overfor vort for
slag, rejste vi til England for at aftale 
de nærmere detaljer. På studiet, hvor 
hun var i færd med at spille i »Darling«, 
kom vi til at sidde dør om dør med 
Boorman, som vi ikke kendte det mind
ste til på det tidspunkt. Vi blev gode 
venner med ham, og en dag spurgte 
han, om vi ikke havde lyst til at se den 
spillefilm, han havde lavet et par år 
tidligere. Filmen -  »Catch Us If You 
Can« -  var blevet en enorm kommerciel 
fiasko, og Boorman havde i de to år 
siden dens premiere kun kunnet arbejde 
med TV.

Vi så filmen og syntes godt om den. 
Da vi var kommet tilbage til USA, købte 
vi filmrettighederne til »Point Blank«. Vi 
lavede et budget på filmen og rolle
besatte den, og derefter gik vi til MGM 
med projektet. Det var vort faste forsæt 
at få Boorman som instruktør. Vi frem- 
lagde projektet for Judd Bernard, som 
var interesseret, ikke mindst fordi Lee 
Marvin var i filmen. Så nåede vi til det 
kildne punkt. Han spurgte, hvem der 
skulle instruere filmen. Jeg sagde: John 
Boorman. I selvsamme sekund ringede 
telefonen på hans skrivebord. Han tog 
den, førte en samtale, og da han lagde 
røret på igen, snakkede han videre om 
filmens budget. Først da alle formalite
ter var bragt i orden, gik det op for ham, 
at han ikke havde fået navnet på in
struktøren at vide, men da var det for 
sent. Boorman kom til at instruere fil
men.

Senere fortsatte vi samarbejdet på

»Leo the Last«, en film, der blev en øko
nomisk dunderfiasko. Den film ville vi 
næppe have fået mulighed for at lave 
i dag, så forsigtig branchen er blevet, 
men hvis jeg fik chancen, ville jeg ikke 
tøve med at lave den igen. Vi var i øvrigt 
meget kede af, at det ikke var os, der 
havde rettighederne til »Deliverance«. 
Det er en fremragende film, som vi me
get gerne ville have lavet.

Alle vore film har været lavet på mel
lemstore budgetter, d. v. s. 2-3 miil. dol
lars. Dyrest har selvfølgelig »They Shoot 
Horses ...« været. Den kostede 5 miil., 
og den klarede sig ikke ovenud godt. 
Jeg tror i øvrigt, at Jane Fondas poli
tiske manifestationer snarere holdt pub
likum borte fra filmen end det modsatte.

Efter »Pansernes beskidte job« har vi 
produceret to film, nemlig »Up the 
Sandbox« med Barbra Streisand, in
strueret af Irvin Kershner, og »The Me- 
chanic« med Charles Bronson, instrueret 
af Michael Winner. Vore næste projek
ter er en science-fiction film, »Some- 
thing Wicked This Way Comes«, efter 
Ray Bradbury, instrueret af Sam Peckin- 
pah, og en film af Richard Lester, der 
skal optages i Europa. Det er en kome
die, der handler om, at flugten til Ame
rika nu efterhånden begynder at gå den 
modsatte vej, fordi det amerikanske 
samfund ikke er til at holde ud at leve
i. Dette foruroliger den amerikanske re
gering, der nedsætter et department, 
hvis opgave det er at skaffe emigran

terne tilbage til USA. Filmen kommer 
til at handle om jagten på en af disse 
emigranter.« Ib Lindberg

Nye Filmtidsskrifter 
Spotlight og Kinok
Nytårsgaven til alle dem, der slet ikke 
kan få nok af at læse om film, er på vej 
i skikkelse af to nye filmtidsskrifter. Det 
ene hedder »Kinok«, det andet kaldes 
»Spotlight«.

»Kinok« er vokset frem af den politi
ske holdning, der i de sidste par år gjor
de navnet »die asta« meningsløst, til 
gengæld er »Spotlight« startet for at 
fortsætte, hvor »die asta« i sin tid slap, 
og en af initiativtagerne, Bent Liholm, 
fortæller, at første årgang af bladet bl. a. 
vil rumme en gennemgang af farcens 
udvikling fra Mack Sennett til Jacques 
Tati. Det sker i Nissum Seminarieby, 
hvor Vestenvinden blæser kraftigere end 
Østenvinden.

Forhåbentlig klarer begge tidsskrifter 
sig igennem de første par år, sådan som 
det ser ud til, at »Sunset Boulevard« gør 
det med sin blanding af lille kapital og 
megen entusiasme. Første nummer i den 
nye årgang kan måske være den rette 
skabelon for bladet -  et genrenummer 
(om westerns) i stedet for som andre 
tidsskrifter at leve som en blandet land
handel med alle dens pligter.
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Det danske Filminstitut søger 
2 filmkonsulenter

Arbejdsopgaver:
at foretage en filmkunstnerisk gennemgang af ansøgninger om 
manuskriptstøtte og produktionsgarantiAlån 
og afgive motiverede indstillinger herom til filminstituttets be
styrelse.
Det forudsættes, at konsulenterne også vil udøve en opsøgende 
virksomhed på de nævnte områder.
Ansættelse vil evt ske på deltid og aflønnes på konsulentbasis. 
Arbejdet kan forenes med anden virksomhed — dog ikke i film, 
branchen.

Ansøgning inden 8. december 
dl
Det danske filminstitut 
Store Søndervoldstræde 
1419 København K

Brev fra ja p a n : Film 
eller Big Business?
Oplysninger om forholdene i den japan
ske filmindustri har ofte svært ved at 
finde til Europa. Den både kunstneriske 
og økonomiske blomstringsperiode, som 
japanske filmstudier for nogle år siden 
befandt sig i, synes imidlertid at være 
afløst af generelt dårlige kår, som ne
denstående filmbrev fra Japan vidner 
om.
»Shori e no ashioto -  Daiei eiga rodosha 
no tatakai« (Lyden af fodtrin mod sejren 
-  Daiei-arbejdernes kamp).

Det er 10 måneder siden, Daiei Film 
Kompagni modtog anmeldelse fra di
striktsdomstolen om konkurs-erklæring.

Vi, arbejderne i Daiei-fagforeningen, 
vil tage kampen op, idet vi har afsløret 
og forstået følgende kendsgerninger:
1. Denne »konkurs« er et overordentlig 

snedigt udbytnings-drama, udklækket 
af Fuji Bank, Saitama Bank og vor 
tidligere chef, præsident Nagata, og

2. med nedgangen i filmindustrien som 
undskyldning, har præsident Nagata 
tvunget selskabet ud i en konkurs og 
er nu i færd med et forsøg på at til
egne sig selskabets aktiver.
Denne form for angreb mod filmver

denen rettes ikke kun mod Daiei alene, 
men også mod de fire andre store ja
panske produktionsselskaber, Toho, Nik- 
katsu, Toei og Shochiku, hvor masse
afskedigelser og salg af studierne har 
fundet sted i en ubarmhjertig jagt efter 
større udbytte. På denne måde prøver 
monopolerne at ødelægge filmarbejder
nes status og arbejdsforhold og fratage 
dem deres rettigheder.

Betragter man den japanske filmindu
stri -  som har givet verden så mange 
mesterværker -  fra en anden synsvinkel, 
ser man følgende: En overproduktion på 
mere end 400 film pr. år er den egent
lige grund til den lave standard, filmene 
for tiden produceres i, og for den al
mindelige demoralisering af filmsitua
tionen.

På den anden side har den japanske 
regering ikke taget praktiske skridt til 
at afbøde denne situation, og med dens 
tanker om at militarisere Japan har den 
smuglet disse militære forestillinger ind 
i reformprogrammet for massekommuni
kationsindustrien på en sådan måde, at 
det kun kan føre til ruin og korruption 
af selve kulturlivet.

Vi, arbejderne på Daiei, har taget 
kampen op på selve kamppladsen, og 
vi står stærkt. Vi har nemlig et godt 
våben -  besættelsen af arbejdspladsen 
baseret på retten til at strejke. Vi kæm
per for at holde firmaet i live, for at 
kunne fortsæ tte udbetalingen af løn til
de ansatte og for at sikre pension til de
afgående m edarbejdere, fo r slet ikke at 
tale om vort ønske om at videreudvikle  
vort lands filmkultur.

1. oktober 1972
Fagforeningen for Daiei Film Kompani.

Utilfredshed
Knap et halvt hundrede ansøgninger er 
der kommet til to nye stillinger som film
konsulenter. Det er forbløffende, at så 
mange har reflekteret på en stilling, der 
-  hvis annoncens ordlyd tages for sit 
pålydende -  ikke indebærer meget an
det, end at filmkonsulenterne bliver an
sat som en slags stik-i-rend drenge for 
Filminstituttets bestyrelse. Men måske 
er en del af ansøgerne blevet hvisket 
i øret, at stillingen som filmkonsulent 
kan udvides -  fra blot at være manu
skriptlæser til også at være »opfølgen- 
de«, som der står i bemærkningerne til 
det oprindelige filmlovforslag, altså ikke 
blot gennemgå tilsendte (eller på eget 
initiativ opstøvede) manuskripter, men 
også være med både når den endelige 
udformning af projekterne finder sted 
og når en produktion er gået i gang. 
Forhåbentlig foretrækker bestyrelsen at 
vælge konsulenter, der kan andet og 
mere, end annoncen indbyder til.

Tilfredshed
Mens redaktionen nu er i gang med 
at kommentere valg, bør vi udtale vor 
tilfredshed med valget af Werner Peder
sen og Søren Kjørup til de to bestyrel
sesposter. Det uformelige repræsen
tantskab, der også har til opgave at ud
pege de to bestyrelsesposter, har klogt 
undgået den brede grøft af »kultur- 
ping’er« med hang til lyrik og venlig in
teresse for filmkunsten. Med valget af 
Werner Pedersen og Søren Kjørup har 
også »Kosmorama«s redaktion fuld tillid 
til, at Filminstituttets bestyrelse kan køre 
et sagligt forsvarligt iøb.

Bjørn Rasmussen
Bjørn er død (23. 11. 1972).

Det kom overraskende, netop som 
han syntes at have overstået en sygdom, 
netop som han havde genoptaget ar
bejdet med et hidtil ukendt Dreyer-ma
nuskript. Han havde fået et stipendium

til Det danske Institut i Rom for at kunne 
fuldføre arbejdet i ro, den ro til metodi
ske og grundige studier, han satte så 
stor pris på. Han elskede den klassiske 
akademiske studieform for så til gen
gæld i fagligt eller selskabeligt samvær 
at folde sig ud med en blomstrende lyst 
til kommunikation. Han kunne med skarp 
ironi observere og dissekere faglige fæ
nomener, han kunne formidle sin begej
string for nye fund i filmhistorien, og han 
kunne dominere en forsamling med sine 
berømte og berygtede anekdoter om 
filmfolk, der havde mødt ham.

Bjørn havde et behov for at give af 
sin viden, og han havde meget at give 
af. Kun glædesløse mennesker kunne 
undlade at tage imod denne viden, kun 
personer uden gratie kunne undgå at 
blive charmeret af hans personligheds 
fantastiske arabesker. Det var vel ara
beskerne, der gjorde ham til en populær 
skikkelse i 50’erne og 60’ernes TV, men 
det var hans viden og hans evne til at 
videregive den, der var den saglige ba
sis for populariteten. Under det store 
arbejde med 5-binds værket »Filmens 
Hvem Hvad Hvor« måtte han dog ind
skrænke TV-virksomheden til konsulent
arbejdet for Filmsektionen, og det er 
naturligvis her, jeg først og fremmest vil 
savne ham.

Bjørn overkom det utrolige og bød sig 
selv for meget. Det var ikke muligt for 
udenfor stående at afgøre, om det var 
kærlighed eller ambitioner, der drev 
mest på. Det er vel også uden betyd
ning. Kærligheden til filmen var der i så 
rigeligt mål, at alt andet i erindringen 
må tage sig bagatelagtigt ud.

Bjørn var netop blevet valgt ind i den 
ny filmjury under Filminstituttets besty
relse; i »Kosmorama«s redaktion havde 
vi netop planlagt at trække på Bjørns 
viden og arbejdskraft, når arbejdet i 
Rom var afsluttet; mange nye opgaver 
ventede ham. Han var vor internationalt
bedst orienterede filmhistoriker, og der
står ingen afløser parat til at videreføre  
hans enestående arbejde.

Vi kommer til at savne ham meget. 
Han blev jo slet ikke færdig.

Poul Malmkjær
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Farlige kys

Peter Schepelern
Stangerups nye film genoptager tematikken fra hans tid 
ligere værker. Journalisten i »Slangen i brystet«, præsten 
i »Giv Gud en chance om søndagen«, filminstruktøren og 
til en vis grad også jeg-personen i »Løgn over løgn« og 
psykiateren i »Farlige kys« er alle repræsentanter for en 
typisk dansk (fiktions?)skikkelse: taberen. De er alle -  
mere eller mindre -  nederlagsramte personer, som er af
mægtige over for omverdenens krav; de kan ikke hono
rere de roller, de er sat til at spille og fortæres derfor 
indefra -  om ikke af slanger i brystet så -  af tvivl og an
fægtelser.

Psykiateren Torben er en af systemets professionelle 
»hjælpere«, hvorfor hans hjælpeløshed er særlig påfal
dende. Han behøver selv hjælp. Hans afmagt og utilstræk
kelighed er både af professionel og privat karakter. Han 
er på kant med sine kolleger på statshospitalet, hvor han 
er ansat, og de gruppedynamiske selskabslege skaber 
ikke den tilsigtede tillid  hos ham, men aggressivitet. Han 
erkender sin hjælpeløshed over for en patient, som er 
desperat ved tanken om naturens ødelæggelse. Taber
tematikken går så langt ud i detaillerne som den lille 
scene, hvor han taber (!) sine Irma-varer og tørrer sine 
tilsølede hænder af i ansigtet på den uhjælpsomme chauf
før med ordene »Tak for hjælpen!«, og kigger man godt 
efter i scenerne i hans lejlighed, ser man at romanen 
»Taber og vinder« (af Poul Vad) står på bogreolen. Han 
kommer dog især til kort i forholdet til patienten Birte, 
som er tvangsinterneret efter at have forvoldt sin mands 
død. Han er impotent, første gang de er sammen. Han for
mår heller ikke som læge at hjælpe hende, når det kom
mer til stykket. Hverken erhvervsmæssigt eller personligt 
kan han leve op til situationerne. Til sidst flygter han en 
utroværdig flugt med hende. Han kan forekomme beslæg
te t med jeg-personen i »Løgn over løgn«, om hvem det 
hedder et sted: »Kun ved at flygte fra virkeligheden får 
han et energisk forhold til den og undgår han, som det 
undtagelsesmenneske han bilder sig ind at være, at blive 
knust af trivialiteter, ensformighed, kedsomhed«. Man ser 
parret -  fra en fugleperspektivisk synsvinkel, der under
streger deres sårbarhed — ved Møns Klint, hvor deres 
flugt er endt. Underlægningsmusikken (af Patrick Gowers 
der også komponerede til »Balladen om Carl-Henning« og 
»Giv Gud en chance ...«) o ve rd ø v er re p lik ke rn e  og angi
ver (måske utilsigtet) med sin pastiche på Richard Strauss’ 
fin de siécle-værker det forlorne og utidssvarende ved 
denne romantiske flugt tilbage til naturen. Men som de 
andre stangerup’ske tabere er også Torben en analytisk 
natur. »Hvad er det for kræfter, der slår os ud af kurs? 
Hvad er normalt? Hvad er det at være menneske?« spør-

Still/ slutscenen i »Farlige kys«, hvor 
patienten Birte elektrochok-behandles, 

mens den mareridtsagtige forstemte vals 
på lydbåndet tiltager i styrke, da 

behandlingen sættes i gang.
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ger han retorisk. »Akademikere er simpelthen det mest 
forfærdelige folkefærd, der findes. De er professionelt 
ærlige og kan kun lyve. Skriver under på protester ... men 
det drejer sig om magt og penge.« Her er da en selvran
sagende akademiker som læsningen af »Løgn over løgn« 
har bevidstliggjort!

Filmen tegner et meget konsekvent billede af denne 
taber og supplerer det med andre taber-skikkelser: pigen, 
hendes mor og hendes myrdede (?) mand, der forsøgte 
at blive seriøs forfatter (»han skrev også en bog ... men 
de sagde, at den var for firkantet og at man ikke troede 
på personerne ...«) men endte som porno-skribent. Ende
lig er statshospitalet jo for så vidt en hel institution for 
tabere (hvilket skaber en vis sammenhæng til de sociale 
tabere i Stangerups franske TV-film »Pelouse Interdit«). 
Men der er noget, der tyder på, at Stangerup har tænkt 
sig filmen anderledes.

I den af ham selv forfattede programtekst hedder det 
bl. a.: '»Farlige kys« er ikke på nogen måde en debatfilm 
om psykiatri, den er tænkt som en ren kærlighedsfilm ’. 
Og: 'Skal man sige det kort, handler »Farlige kys« om ret
ten til at leve på sine følelsers betingelser’. Man må min
des, hvad D. H. Lawrence har sagt: T rust the tale, not 
the te lle r!’ Instruktøren har naturligvis ret til at udtale sig 
om sine intentioner, men det er for så vidt udover hans 
kompetence at afgøre, hvad filmen er (og ikke er) blevet. 
Når jeg fremhæver dette, er det, fordi filmen forekommer 
mig splittet mellem intention og resultat.

Kærlighedstematikken -  og spørgsmålet om at leve på 
sine følelsers betingelser -  er mest knyttet til pigens skik
kelse, men hun er samtidig den svagest karakteriserede. 
Man får slet ikke indtryk af, at hun giver psykiateren kær
lighed »i rigt mål« (programmet). Hendes forhistorie -  og 
med den muligheden for en dybere forståelse af personen 
-  fortoner sig i det uvisse, d. v. s. i et par upålidelige flash
backs: »Det er heller ikke rigtigt. Sådan var det slet ikke!« 
siger hun efter at have fortalt om det mislykkede ægte
skab. Men hvordan var det da? Hendes »tilfælde« fo rb li
ver uforklaret (modsat de psykiatriske tilfæ lde i film som 
»Mishandlingen« og den tematisk stærkt beslægtede »Li- 
lith«). Indtil slutningen forekommer hendes adfærd ikke 
mere unormal end de »normale«s, hendes normalitet er i 
hvert fald påfaldende i sammenligning med de andre pa
tienter, som i flere tilfæ lde synes at være trådt lige ud af 
de gode gammeldags tossehistorier. Filmens psykiatriske 
tematik er således uafklaret, og det nytter ikke meget, at 
det forsikres, at det »ikke på nogen måde er en debatfilm 
om psykiatri«, når det samtidig er åbenbart fo r enhver, at 
filmen faktisk handler om psykiatere og deres patienter.

Men det er ikke fordi kærligheden og »at leve på sine 
følelsers betingelser« er mere gennemspillede temaer. 
Kærligheden mellem de to fremstår ikke videre positiv: 
der er en betydelig lighed mellem det første samvær på 
Hotel Sheraton, hvor de erotiske udfoldelser har aggres
siv karakter og flash-back’et om slagsmålet, der ender 
med ægtemandens død, en lighed som også er under
streget dekorationsmæssigt med det fælles regnbueorna
ment. Den anden kærlighedsscene ved stranden er sam
tid ig indledning til at pigens galskab bliver evident; hun 
læ gg e r re g n fa n g -b lo m s te rs ta n d e  på den sovende T o rbens  
ryg, og handlingen har dels poetisk karakter (en kærlig
hedshandling), dels dæmonisk (er det et dødsritual?), dels 
m anisk som  ud tryk  fo r  hendes psyk iske  tils ta n d . Den e f te r 
følgende scene hvor Birte, klædt i kridtfabrikkens hvide 
klæde, træder ned gennem fabrikshallen som en brude
klædt Ofelia, og de underlige gæster stumt ser på, kan

godt gå hen og blive sæsonens diskussionsobjekt blandt 
filminteresserede (i skarp konkurrence med drømmene i 
»Borgerskabets diskrete charme«). Mysteriet er, at også 
Torben øjensynligt kan se disse personer, som man først 
tror er fostre af pigens forstyrrede fantasi. Men det kan 
nok forklares som subjektiveret virkelighedsgengivelse: 
personerne er nok til stede, men kun i hendes fantasi er 
de festklædte bryllupsgæster. Her foretages så et vel
beregnet tidsoverspring i fortællingen til slutindstillingen: 
et nærbillede af Birte som får elektrochok-behandling. 
B illedet af hendes hovede med elektroder ved ørerne 
ligner og knytter sig derved til to tid ligere, centrale sce
ner: scenen hvor den voldsomme flylarm får dem begge 
til at holde sig for ørerne, og begyndelsen hvor Birte via 
høretelefoner hører filmens gennemgående tema, den 
mareridtsagtige forstemte vals, som også høres her til 
slut, hvor den brat tiltager i styrke, da strømmen sluttes, 
som om det er selve denne musik, der er hendes uhel
bredelige galskab.

I fortællingens periferi findes desuden filmen igennem 
en række -  lovlig moderigtige -  hentydninger til forure
ningsproblematikken, ikke videre overbevisende indarbej
det i helheden: der fortæ lles om vandforgiftning, der kræ
ver militærhjælp (vag science fiction å la den svenske 
»Deadline«), Torbens køkken flyder med affald bl. a. 
Scherfigs øldåser (kunstneren i forureningens tjeneste?); 
da pigen besøger ham, mødes de ved skraldespanden; 
der er de smadrede Irma-varer, de forurenede strande 
ved Roskilde Fjord, og foredragsholderen i Vikingeskibs
museet gør opmærksom på, at »vikingerne levede i per
fekt økologisk balance med deres omgivelser«, der er på
trængende trafikstøj bl. a. jetmaskinens infernalske larm, 
som fremkalder det første kys; der er patienten, som be
tror sig: »Fuglene er døde ... vandet ... floderne ... ikke 
mere luft ... De siger, jeg skal tilpasse mig ... til en ver
den uden luft, uden floder, uden dyr. Jeg kan ikke rumme 
det!« -  »Det kan jeg heller ikke!« svarer Torben desillusio
neret, de sidder i et kontor hvis væg -  megetsigende -  
prydes af plakaten til Franz Ernsts psykiatri-film »Livet er 
en drøm«. Og i TV tales der om oliekatastrofe på havet, 
mens to børn ser på. -  Det er ingen »ren« kærligheds
film!

Stangerups film har øjeblikke, hvor tingene lykkes: pa
tient-festen (som forekommer inspireret af en lignende 
scene i Bertoluccis »Medløberen«) hvor Birte danser med 
Torbens tid ligere veninde, og intense momenter i Lotte 
Tarps monologer. Men det er som om, instruktøren ikke 
rigtig tror på sin historie, ikke kender personerne til bunds. 
Filmen fremsætter næsten uophørligt meninger, synspunk
ter, tanker; den er et -  til dels inciterende -  diskussions
oplæg, overbebyrdet med centrale replikker, megetsi
gende detailler, tematiske momenter -  men samtidig vil 
den være »et filmisk digt«, fortæ lle noget om ufornuften, 
kærligheden, følelsernes protest.

Det er denne splittelse, som på én gang gør »Farlige 
kys« til en stimulerende og en irriterende oplevelse.

■  FARLIGE KYS
Arb.titel: Det foregår i Danmark. Danmark 1972. Dist: Obel Film. P-selskab: 
ASA Film Production. P: Sven Grønlykke. P-leder: Erik Crone. P-ass: Leif 
Olin. Instr/Nlanus: Henrik Stangerup. Instr-ass: Gert Fredholm. Foto: Henning 
Camre/Ass: Michael Christensen. Farve: Eastmancolor. Lys: Kaj Larsen, Bo 
Riemer. Klip: Lars Brydesen. Rekvis: Erling Jørgensen. Musik: Patrick Gowers. 
Tone: Kaj Gram Larsen, Ib Markwarth. Makeup: Kirsten Guldbrandsen. Medv: 
Lotte Tarp (Patienten), Erik Wedersø (Den unge psykiater), Lisbeth Movin, 
Danny Andersen, Niels Barfoed, Anne-Lise Gabold, Vera Gebuhr, Finn Jørgen
sen, Erik Kjærsgaard, Georg Kringelbach, Sten Kaalø, Gerda Madsen, Manja 
Mourier, Erik Nørgaard, Peter Ronild, Elsebeth Reingaard, Lise Schrøder, 
Inger Stender, Hans Chr. Ægidius, Jens Østerholm, Ricardos Jazzband. Læng
de: 85 min., 2320 m. Censur: Grøn. Prem: Dagmar.
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Samtale med 
Henrik Stangerup
Ole Michelsen
Ole Michelsen: Lad os starte med titlen, hvorfor er kys
sene farlige?

Henrik Stangerup: Det er helt bogstaveligt »farlige kys« 
i den forstand, at det er dødssynden for en læge på en 
psykiatrisk afdeling at have omgang med en patient, altså 
nogen som helst form for erotisk omgang, og derfor er 
det helt konkret farlige kys i den betydning, at hvis en 
læge på et statshospital bare kysser en patient, en pige, 
kan han risikere at ryge ud på det. Men så er det også 
overført banalt sagt, farlige kys i den forstand, at vi vel 
lever i et samfund, som giver sig ud for at være fantastisk 
frisindet, som har en masse ydre tolerance, fri porno, fri 
ditten og datten, et samfund, som bryster sig af en mægtig 
frigjorthed, men den frigjorthed er kun frigjorthed. Hvis 
det kommer til noget med kærlighed, så bliver folk plud
selig bange, og det er den anden betydning, der ligger i 
titlen »Farlige kys«, at vi faktisk to lererer alt undtagen 
kærligheden.

O.M.: Det der virker forvirrende i denne film, er at du her 
undtagelsesvis pludselig giver los for følelserne, den rolle 
har vi ikke oplevet dig i før.

H.S.: For det første mener jeg, der har været lige så 
meget følelse i f. eks. »Slangen i brystet«, så det er ikke 
rig tig t at sige, at jeg først nu giver los for følelserne. Men 
jeg har måske givet los fo r en anden form for følelser i 
den forstand, at det ikke så meget er den tragiske, melan
kolske mands følelse af undergang, som har interesseret 
mig her, som det helt konkrete mand-kvinde-forhold med 
vægten lagt på en kvinde.

O.M.: Det er første gang du fremstiller en kvindeskikkelse 
af vægt!

H.S.: Jo, for ellers har kvinder altid været relief omkring 
mine jeg-indespærrede mandsfigurer. Men oprindelig var 
det ikke helt på den måde, og hermed er vi inde på, at 
man kan skrive en film, man kan optage den og man kan 
klippe den, men det er først ved klipningen, man begynder 
at skabe stoffet, hvis der er noget at skabe det ud fra. 
Den var i begyndelsen mere tænkt som en dobbelthistorie 
med vægten lagt lige så meget på ham og hans problem, 
som har været det samme for mine foregående mands
personer. Der var altså meget mere stof med omkring 
psykiateren oprindelig, men da vi sad ved klippebordet 
blev det elimineret. Jeg sad sammen med Lars Brydesen 
og Sven Grønlykke; Grønlykke har været en uvurderlig 
støtte fo r mig, fordi han har instinkt fo r film, og så opda
gede vi -  ikke for at forklejne Erik Wedersøe, han er frem

ragende mener jeg selv, han gør nøjagtig det jeg vil -  at 
filmen levede stærkest omkring pigen; det irrationelle, 
som Lotte har fået frem i den rolle, det, der ikke kan for
klares. Vi gjorde det ret brutalt og blev enige om at klippe 
filmen helt kynisk udelukkende på det, som lever følelses
mæssigt intenst, lad os prøve at klippe den som et digt, 
sagde vi, og lad os prøve at undgå at klippe den som en 
reportage. Så klippede vi alt det ud, som havde karakter 
af »Giv Gud en chance om søndagen«, f. eks. scener med 
psykiateren i hverdagen osv. -  alt det blev smidt ud. Filmen 
har efter min mening ét højdepunkt, og det er sommer
ballet, som jeg selv synes er noget af det bedste, jeg har 
lavet både som filmmand og som forfatter. Dette er lige
som digtet i det, og det måtte vi holde fast på, og prøve 
at undgå alt, hvad der kunne føre tanken hen på reportage, 
fordi det følelsesmæssigt ville blive dræbt, hvis det stod 
parallelt med noget mere journalistisk, rapporteren å la 
præstefilmen; altså prøvede vi på at klippe den på de 
følelsesmæssige højdepunkter.

O.M.: Hvordan kan du foretage den adskillelse, hvordan 
kan du skelne mellem hvad der er følelsesmæssigt, og 
hvad der er journalistisk?

H.S.: Præstefilmen kan man ikke ligefrem kalde emotionel 
eller gribende. Det var ikke en film, der fik folk til at tude 
over den præst, og det var heller ikke meningen. Menin
gen med den var at lukke Danmark ind i dansk film igen, 
og til det er der ikke nogen, som er mere ideel end en 
præst, fordi en præst er en interviewer. Samtidig kunne 
man gennem præstens rolle skildre en bestemt åndelig 
situation i Danmark. Men »Giv Gud en chance« var jo  nær
mest en kronik. Den nye film er ikke længere nogen kronik 
for mig. Den er noget andet. Den er forskellen mellem 
kronik og digt.

O.M.: Den foregår jo også i et fremtidsdanmark.

H.S.: Som samtidig er nutidens Danmark også.

O.M.: Jo, men forureningen er en tand værre.

H.S.: Ja, og liberaliseringen på statshospitalet er også 
trukket lidt ud. Men det er en film, jeg ikke kan forklare 
på samme måde som præstefilmen, som jeg kunne holde 
foredrag om i flere timer. Dér kunne jeg bare gribe ned 
i den pose, der hedder min gamle teologiske fortid. »Far
lige kys« kan jeg ikke forklare som andet end en skildring 
af en piges sindstilstand og en umulig kærlighed. Der var 
et læserbrev i Information, som sagde det bedre end no
gen af anmelderne, synes jeg. Der var en debat i bladet
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om, hvorvidt jeg havde misbrugt patienterne eller ej. Det 
er jo fuldstændig ligegyldigt, det er al det der sociologi
ske hundeæde, som hærger allevegne i øjeblikket, hvor 
man ikke engang kan skildre noget uden at det skal være 
sociologisk korrekt. Det er jo noget pjat sådan noget, for 
selvfølgelig er det bal ikke sociologisk korrekt. Det hand
ler ikke om Set. Hans osv. Men der var nogle psych’er 
eller nogle andre skvadderhoveder, som var blevet fo r
argede, og som havde fundet ud af, at det ikke passede, 
og så var der en anden, der svarede, at det skulle da 
heller ikke passe, fordi det ikke er en skildring af en be
stemt situation. Han havde opfattet, hvad det helt centralt 
handler om; at man kan tolerere, at man ligger der og 
laver gruppedynamik, at alle disse mere eller mindre gale 
akademikere berører hinanden fo r at forsøge at overleve 
og at redde deres egen dårlige samvittighed. De famler 
rundt på hinanden, føler og åbner sig, alt det jeg mener 
man kan sætte ind i den kategori, der hedder den mo
derne progressive antihumanisme. Sådant noget tolererer 
man. Man dyrker den teoretiske åbenhed, men når man 
endelig kommer til den rigtigste form for berøring, kærlig
heden, så bliver folk dødsens forskrækkede. Det er noget 
helt centralt i filmen. Der har man også konflikten mellem 
på den ene side den teoretiske intellektuelle verden med 
al deres psykiatri og antipsykiatri og systemer og antisy
stemer, intellektuelle som snakker om, hvad livet egentlig 
er og hvad det bør være, og når de så endelig møder 
livet, bliver de bange. Det er sådant nogle helt enkle ting, 
jeg vil lægge ind i filmen af mere ideologisk, politisk t i l
snit, men udover det, så kan man sige, at det egentlig er 
Lottes film. Jeg har digtet en film til Lotte. Den handler 
om et sind, som ikke er 100% Lottes, men som har noget 
at gøre med Lotte, og derfor så kan jeg kun- sige, at det 
ikke længere er min film. Derfor kan jeg kun sige med 
Warhol, at når man møder sådan en skuespiller som Lotte, 
så må instruktøren være skuespillerens assistent. Det føler 
jeg, jeg har været lidt overfor Lotte. Idag føler jeg ganske 
vist, at jeg kunne have gjort det bedre. Jeg kunne have 
udnyttet hende meget bedre. Det nye i filmen for mig har 
været at underkaste mig en skuespiller, frem fo r at lave 
en kronik. Jeg har ligesom forsøgt at kanalisere et andet 
menneskes sind gennem en film.

O.M.: Nu siger du nok, at du ikke vil lave reportage, men
alligevel har du taget en masse aktuelle spørgsmål op 
i filmen, forureningen, psykiatridebatten, og så kan man 
jo  beskylde dig for at være helvedes smart eller bare in
konsekvent! Hvad skal det med for? Er det nødvendigt for 
at fortæ lle en historie om kærlighed?
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H.S.: Jamen, det har ikke noget med reportage at gøre. 
Jeg har aldrig forstået, hvorfor man i dansk film udelukker 
de ting, man ta ler om! Når man sidder og læser i avisen 
at verden er forurenet, kan jeg ikke se, hvorfor det ikke 
skal med i filmen. Det synes jeg er en hel naturlig ting, 
ikke noget v ille t eller søgt. Hvis verden er forurenet, så 
må den verden filmen foregår i, også være forurenet.

O.M.: Men man kan indvende, at det ikke er særligt viden
skabeligt.

H.S.: Det er bare en baggrund, også fordi det har noget 
at gøre med den indre forurening, sindets forurening. A lt
så gruppedynamikken på den ene side, hvor man forsøger 
at frigøre sig gennem pseudofrelseri, eller hvad man skal 
kalde det.

O.M.: Det er påfaldende, at du har bestræbt dig på at 
gøre de gale i filmen omtrent normale, og det er lykkedes 
vældig godt efter min mening. I hvor stort omfang har du 
studeret disse ting, inden du gik igang med optagelserne?

H.S.: Jeg sagde til mig selv: jeg kan ikke studere psykiatri 
så godt, at jeg kan lave en perfekt skildring af et stats
hospital, af miljøet. Og havde jeg gjort det, var det blevet 
så hårrejsende uhyggeligt, at det ville have virket som 
spekulation å la Fullers »Chok Korridor«. På den anden 
side kan jeg ikke lave en dokumentarisk film, hvor det 
hele bliver ufarligt. Jeg er nødt til at lave en form for 
stilisering, og så har jeg fundet den stilisering, som ligger 
nærmest virkeligheden efter min egen mening. Jeg har 
også gået dernede nogle måneder inden vi begyndte på 
optagelserne. Noget af det, der slog mig, var stilheden 
og den ro, der er over de syge. De bevæger sig langsomt 
og stille, og selvom der er ca. 2000 patienter, ser man 
aldrig mere end nogle ganske få stykker i parken. Det 
hele foregår meget diskret i baggrunden undtagen, når 
der er sommerbal. Jeg snakkede med Ricardo, som spiller 
til ballet, om hvordan vi skulle gribe det an. Det gjaldt 
om at undgå klichéerne om de gale, og alligevel vidste 
jeg, at der måtte vælges en kliché for at det ikke skulle 
ende som et helt alm indeligt sommerbal. Det må have en 
eller anden fordrejning. Dels skal det ses fra vores side, 
og dels skal det ses fra Lottes side. Det er jo også et 
bal, der foregår inden i Lottes hoved. Det er jo også et 
udtryk for hendes opfattelse af verden. Ricardo foreslog, 
at vi optog scenen helt normalt, blot med en lille skæv 
vinkel på hele stoffet, så du lige aner, der er et eller 
andet galt, og så valgte vi det med at lade dem være 
stumme og kigge ned i jorden, og det er man nødt til at 
gøre, for ellers havde det ikke nogen dramatisk funktion, 
fordi Lotte oplever disse mennesker omkring hende, som 
ikke hjælper hende. De er dopede, og danser blot rundt 
som deres egne forstenede erindringer. Det er ligesom 
den eneste måde, man kan holde ud at overleve på under 
de vilkår. Deres drøm er normaliteten, derfor er de fanta
stisk høflige i modsætning til psykiaterne, som går amok, 
m en som  sam tid ig  le ve r den såka ld te  h e lt no rm a le  tilv æ 
relse, som de andre drømmer om. Folk af vores kategori
er ved at blive vanvittige i øjeblikket i en blanding af dårlig 
samvittighed, skyldfølelse og magtpsykose — alt muligt på 
en gang. For nu at gribe fat i gruppedynamikken, så for
står jeg overhovedet ikke folk accepterer det. Det fore
kommer mig at være lodret fascistisk, og det er det jeg 
vil kalde for progressiv antihumanisme. Det er opfundet af 
amerikanske forretningsfolk for at ensrette folk i firmaer, 
og det er altså idag blevet det store hit på universitetet.

O.M.: Men dér har vi jo igen den kritiske holdning, som 
vi kender fra dine kronikker og fra præstefilmen, din ideo
logiske holdning, som i denne film støder voldsomt sam
men med en pludselig og hos dig ret ukendt lyrisme. Jeg 
kan huske, at du for nogle år siden sagde, at danske 
lyrikere simpelthen var det værste, du vidste.
H.S.: Det var en polemisk overdrivelse i en bestemt situa
tion, hvor det var som om al åndsliv i Danmark drejede 
sig om lyrik.
O.M.: Ikke desto mindre er du her specielt i slutningen 
af filmen brandlyrisk.
H.S.: For nu at sige det ganske banalt, så mener jeg, at 
»Farlige kys« er en politisk film, men jeg mener ikke den 
er det på en kommissæragtig måde, sådan som det helst 
skal være det i øjeblikket. Det er heller ikke nogen debat
film. Men netop ved at sammenholde det samfundskritiske 
med det poetiske og ikke bare udlevere nogle psykiatere, 
som ligger og roder rundt på gulvet, har jeg forsøgt at 
skabe en vision, idet jeg ikke mener, at satiren alene kan 
gøre det mere. Det tror jeg hele den specielt danske kul
turradikalisme har spillet fa llit på. De troede, at satire gør 
det hele. Men den betyder i virkeligheden ikke en skid. 
Hvis man ikke udover satiren kan komme med noget andet, 
noget autonomt, så bliver man bare en satellit, der kredser 
omkring alt det man hader. Det var noget, jeg måske var 
på vej irid i før, jeg blev en sådan satellit omkring det 
jeg hadede. Spørgsmålet er at forsøge at sammenkoble 
denne satire med noget andet, som jeg egentlig ikke kan 
definere, noget der er derude, hvor man ikke længere kan 
bunde. Jeg føler ikke jeg har kunnet bunde i filmen i 
forhold til de kræfter, dette »andet«.
O.M.: Er det så det væsentligste i filmen?
H.S.: Det væsentligste i filmen er stadig digtet, pigen.
O.M.: Jeg vil godt have dig til at tale lidt mere om det, 
du kalder d igtet i filmen, og så slutningen af filmen, hvori 
man ligesom kan opfatte en mulig løsning for pigen, hvis 
psykiateren blot var i stand til at elske hende på hendes 
egne betingelser.
H.S.: Erik Wedersø er anskuet satirisk, selvom jeg også 
forsøger at gå ind for ham. Han er en tøsedreng. Lottes 
rolle er anskuet poetisk/totalt. Han er den type, som sid
der i systemet og drømmer om at komme ud af det. Når 
han så endelig kommer ud, tør han ikke. Han drømmer om, 
at livet må være noget andet end det han sidder og roder 
med her, og når han så møder livet, bliver han bange. Han 
er typen, der godt kunne skrive en kronik, som handler 
om det »behov vi i psykiatrien har for kærlighed og be
røring«; Han er lidt af en hykler, den fyr, en Moliére-figur, 
selvom jeg har skildret ham sympatisk og ladet ham vælte 
ud med hele sit følelsesliv, dér i den scene, hvor det er 
ham, der er patienten, og Lotte lægen. Og selvom han 
får afleveret alt, hvad han har på hjerte og for en gangs 
skyld spiller med åbne kort, så tør han alligevel ikke til 
sidst.
O .M .: Jam en, h v o rfo r tø r han ikke?

H.S.: Han har vel ligeså meget traditionelt input i sig som
vi andre .
O.M.: Men han forsøger dog, som du selv siger, at komme 
ud af den situation.
H.S.: Hans type er næsten farligere end den traditionelle, 
vil jeg påstå, den traditionelle, der ikke går og hykler et 
eller andet. Jeg vil sige, at Æ gidius’ rolle i filmen er mere 
reel, som den systembevarer han er.
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O.M.: Der er et brud i filmen hen mod slutningen, hvor 
Lotte Tarp og Erik Wedersø tager til Stevns Klint. Det 
er som om du glider over i noget uvirkeligt for første gang 
i en film, som ellers handler meget om virkelighed og 
forskellige former for virkelighed. Det er der vel heller 
ikke noget paradoks i, men det er ikke desto mindre på
faldende. Fiktionen bliver her ren fiktion og ikke den form 
for realisme, som ellers karakteriserer filmen.

H.S.: I det øjeblik, hvor de flygter, havde jeg bedt Patrick 
Gowers om at lave en musik, som var en sand Holly- 
woodsk kliché med violiner og hele pibetøjet, og lang
somt skal vi ud af det. Gennem den befrielsesmusik, dette 
brus af frigørelse, som musikken understreger, der hvor 
de går på stranden, og frem til Lottes ustemte piano, hen
des vanvidslyd, som vikler sig langsomt ud. Vi vender på 
en måde tilbage til den scene i begyndelsen, hvor Lotte 
står og kigger sig selv i spejlet. Men læg mærke til, vi 
har kun sat musikken på Lotte, aldrig på Wedersø. Han 
er jo realiteterne, virkelighedens mand.

O.M.: Er slutningen den oprindelige slutning?

H.S.: Det var i begyndelsen meningen, at Lotte også 
skulle slå Erik Wedersø ihjel nede på Stevns Kridtværk, 
og det havde vi optaget og det hele. Og så havde vi 
siddet og kigget hele stoffet igennem og finder frem til, 
at vi vil klippe den på det her mærkelige irrationelle, som 
jeg snakkede om før. Og på det princip klippede den sig 
selv, men selvom vi på et vist tidspunkt frygtede, at der 
kun ville komme en kortfilm ud af det, så nåede vi allige
vel frem til slutningen, og set på baggrund af vores spe
cielle klippeteknik, eller de idéer, vi gik ud fra, så virkede 
den første slutning fuldstændig latterlig. Vi havde klippet 
den helt frem ti! det sted, hvor de går på stranden og 
hvor kameraet zoomer ind på dem, og hvor Lotte kommer 
op af vandet. Men så duede den heller ikke længere, og 
vi sagde: hvad sker der så? Den oprindelige slutning var 
for abrupt på en eller anden måde, ja den havde måske

været god nok, hvis jeg havde holdt mig til den oprinde
lige dobbelthistorie, hvor jeg klippede lige så meget på 
Erik som på Lotte. Men den nye drømmefilm, som vi prø
vede at klippe ud af stoffet, kunne ikke være tjent med 
den slutning. Mens jeg så sad og kiggede alt det kridt
værk igennem og spekulerede på hvordan den så skulle 
ende, slog det mig, at de hvide lagener, som ikke er 
noget, vi har hængt op, jo simpelthen er en brudebutik, 
og det slog ned i hjernen på mig, at slutningen skulle have 
noget folkeviseagtigt over sig, noget i retning af bryllup 
på højenloft, og så skrev jeg den nye slutning i løbet af 
en nat, og så tog vi derned igen og filmede i to dage 
mere. Det her handler om skabelsesprocessen, ikke! Så
dan er det også, når man skriver en bog, pludselig kasse
rer man et kapitel. Indenfor amerikansk film er der hver 
gang noget, der hedder fem dages ekstraoptagelser, men 
det er vi meget konservative med her. Det ville man nor
malt ikke drømme om herhjemme. Men på grund af de 
to dage ekstra, så cyklede den pludselig afsted og blev 
som den skulle være.

O.M.: Hvem er de mystiske mennesker, som dukker op i 
slutningen?

H.S.: Det er mennesker, som er på søndagsudflugt, helt 
konkret, som kommer ind og ser Lotte stå der i en brude
kjole, og de kommer til at stå som om de er bryllups
gæster, sådan opfatter Lotte dem i hvert fald. Men for 
Wedersø virker de som om de var inviteret af hende, og 
han bliver ubehagelig til mode over det. Derefter kan 
man forestille sig, at det skrider for dem. Hun må vende 
tilbage til Skt. Hans, og det går op for ham, at hun 
er mere unormal, end han troede, og hun bliver skuffet 
over at have sat alle sine følelser ind, og han tør ikke leve 
op til dem. Men grænserne mellem de normale og de 
unormale er meget svære at trække, i sidste ende er det 
ikke en film, der handler om psykiatri. Den handler om 
kærlighed.

Still/ en central scene i »Farlige kys« -  
en voldsom flylarm får patienten Birte
(Lotte Tarp) og psykiateren Torben (Erik 
Wedersøe) til at holde sig for ørerne, 
billedet ligner og knytter sig både til 
begyndelsen, da Birte første gang hører 
filmens gennemgående tema-musik, og til 
slutscenen (se still side 98), da Birte 
elektrochok-behandles.
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SetiTV

Artisterne i cirkus- 
kuplen: rådvilde
Handlingen: Hovedpersonen Leni Peick- 
ert er ca. 25 år gammel, da hun arver 
sin fars cirkus. Hun vil lave en reform- 
cirkus og politisere programmet, hun vil 
ophæve forskellen mellem kunsten og 
livet. Leni erkender, at kun som kapita
list kan man ændre det, som er. Hun vil 
skabe en stor cirkus og køber elefanter. 
Det første forsøg mislykkes.

Efter en venindes død arver Leni en 
millionformue og hun fortsætter med sin 
reformcirkus; nu vil hun præstere det 
mest avancerede i cirkusbranchen. Vilde 
dyr skal vises i autentiske omgivelser, 
artister skal demonstrere tyngdekraftens 
love i stedet for hele tiden at øge num
renes sværhedsgrad. Tableauer skal 
bygges som de politiske parabler hos 
Brecht. Elefanter stormer mod barrika
der, det er den tredje verden, som våg
ner; mus dresserer tigre, det er Vietnam; 
kejser Maximilians eksekution fremstil
les af klovner, et japansk fly hænger i 
kuplen. Leni kender en amerikansk cir
kus, hvor menneskene virker som mario
netter og de dresserede dyr som plys
dyr. Lenis reformcirkus skal være noget 
andet end showbusiness.

Flere weekender tilbringer Leni hos 
sin ven Dr. Busch. Han er en resigneret 
borger, som gennemskuer sin situation:

han er kapitalens medarbejder, men 
uden ansvar og indflydelse. Som ung 
håbede han at kunne forandre noget, at 
kunne føre et mere menneskeligt liv. Nu 
er han desillusioneret, hengiver sig til en 
nydelsesfilosofi, sidder i badekarret, ser 
TV, lytter til radio og læser samtidig. 
Han er en af de intellektuelle, som er 
tilpasset efter de økonomiske og politi
ske magthaveres ønsker, med en god 
stilling og en god løn. Han tilråder Leni 
at være kommerciel, at give folket, hvad 
det ønsker. Men det er netop ikke det, 
Leni vil. Og snart følger en anden erken
delse: når kapitalisten kun gør, hvad han 
synes om og ser bort fra økonomien, bli
ver han ikke understøttet af det bestå
ende. Leni er nødt til at opgive alle pla
ner om at lave reformcirkus, fordi hun 
ikke kan lave samfundet om. Hun udsky
der utopien, og beslutter at lave tilsku
erne om, begynder i underholdningsin
dustrien og arbejder sig op til tv-produ- 
cer. Hun ræsonnerer: tilskueren tager 
den underholdning, man tilbyder ham. 
Men dette behøver ikke at være under
holdning. Og hvis jeg fortsætter de små 
skridts politik, kan jeg om nogle år blive 
departementchef i udenrigsministeriet.

En analyse af Kluges film kræver en 
beskrivelse af filmens økonomiske og 
filmiske kontekst. Kun derved kan man 
tage stilling til nogle kritikeres tolkning, 
der siger, at Kluge belyser den »unge 
tyske films« situation. Forholdet mellem 
kunst og samfund debatteres. Hvordan

derved lammet. Kluge laver filmen »Arti
sterne ...« over denne situation og finder 
endog et distributionsselskab for denne 
outsiderfilm, der i form og udsagn rager 
højt op over den »unge tyske films« pro
duktion. For at kunne lave sine øvrige 
produktioner måtte Kluge danne et film
selskab. Her ser man en parallelsituation 
mellem Kluge og Leni Peickert. Hvordan 
bedømmer Kluge kunstens stilling i det 
vesttyske velfærdssamfund 1967/1968?

Kluge viser forbindelsen mellem kunst 
og samfund. Han beskriver med kunsten 
som eksempel samfundets forsømmel
ser, kun et område florerer: økonomien. 
»Kun som kapitalist forandrer man det, 
som er« er et af de mange mundheld, 
som Leni tror på. Filmens udsagns- og 
formanalyse viser, hvor godt det er lyk
kedes Kluge at overføre instruktørens 
og filmens rådvildhed på tilskuerne. Fil
men antyder også en vej ud af dilem
maet, men i stedet for konsekvent at ar
bejde hen imod en realisering af uto
pien, affærdiges utopien som en sæbe
boble. Her viser Kluges begrænsning 
sig og hans manglende strategi til at 
overvinde rådvildheden. Derfor også kri
tikeres og publikums afvisende hold
ning. Man er ikke tilfreds med beskri
velsen af den rådvilde situation, men 
kræver at kunsten opbygger en utopi 
som alternativ til den utilstrækkelige nu
værende situation. Kluge har ganske vist 
lavet en fremragende film, men han er 
standset på halvvejen, skønt han kunne 
have forladt l’art pour l’art-standpunktet, 
da det jo allerede var lykkedes ham at 
opdage sammenhænge mellem kunst og 
samfund. Det var ham ikke muligt at de
finere en ny funktion for kunsten i sam
fundet.

Kluge arbejder i filmen på forskellige 
planer, filmen er en historie og et poli
tisk essay, den består af 46 afsnit, en 
sammenblanding af ordspil over politik, 
økonomi og seksuel adfærd; af ordsprog, 
aforismer, dialog og kommentarer, fuld 
af ironi og satire. Igen og igen bliver 
tilskueren overrasket og forstyrret gen
nem voldsomme kamerabevægelser, hur
tige panoreringer, vaklende billeder, re
duceret tempo og stillbilleder, som er 
fotografier eller gamle stik. Filmen er 
klippet enormt hurtigt. Man ser et still
billede med et fly på næsen, man ser 
et andet billede af en ballon, der flyder 
på havet. De refererer til historiske be
givenheder, som tilskueren ikke kender. 
Begivenhederne er inddraget i filmen, 
men reduceret til et enkelt billede. Til
skueren kan hverken forstå eller asso
ciere, han bliver rådvild. Dette indtryk
forstærkes af de mange rådvilde artister 
i filmen, som er Kluges symbol på kunst
neren i det vestlige industrisamfund.

Filmen er et sørgearbejde. Kluge viser 
de med erindringsarbejde forbundne 
smerter i billeder af det erindrede, d.v.s. 
af kunstens pervertering i nazitiden. Fil
mens begyndelse er et mesterstykke i 
satirisk fremmedgørelse. Der bliver vist 
en ugejournal af »Tag der Deutschen

104



Stili/ Fra Alexander Kluges bittert kritiske film »Artisterne i cirkuskuplen: 
rådvilde«, hvor elefanter symboliserer Den tredie Verden.

kan en kunstner, i filmen hovedpersonen 
Leni Peickert, producere kunst i Vest
tyskland? I slutningen af halvtredserne 
havde der fundet en monopolisering sted 
i den vesttyske filmindustri. Store inter
nationale distributionsselskaber beher
skede det tyske marked. For den tyske 
stat havde filmproduktionen kun økono
misk interesse. En stor del af filmpro
duktionen blev finansieret af storban
kerne, der ville undgå enhver risiko og 
frem for alt tænkte på profit. Derfor blev 
der produceret »Heimatfilme« og film
serier, der imødekom det store publi
kums smag. For at finde en vej ud af 
denne krise, havde adskillige kritikere 
og kortfilminstruktører fra MLinchen i 
1964 dannet gruppen »Junger deutscher 
Film«. Kluge kom fra Ulm, men skabte 
alligevel bevægelsens mest lovende film 
»Abschied von gestern« i 1966. Omkring 
1968 var den »unge tyske film« i vid ud
strækning opkøbt af den etablerede film
industri og dens lyst til eksperimenter 
Kunst« i Munchen 1939. Hitlers ankomst, 
tilskuermængder og en parade af nazi
stisk kunst i gigantiske gipsafstøbninger 
vises akkompagneret af Beatlesangen 
»Yesterday«, sunget af en italiensk pop
tenor. Det er den afmægtige kunst
ners mulighed i 1967 for at vise sin

foragt for aksemagterne Nazityskland- 
Italien. Den første kulturrevolution i Hit
lertiden blev ikke afløst af en anden 
efter anden verdenskrig. Det vesttyske 
samfund gjorde ikke op med nazitiden, 
men opbyggede kritikløst et konsum
samfund med ukritisk information fra 
massemedierne, stupid underholdning, 
forfalskninger og forkerte idealer via re
klameindustrien, tv-skærmen og film
lærredet.

Det er Kluges bitre kritik.
Peter Gottschalk

■  ARTISTERNE I CIRKUSKUPLEN: RÅDVILDE
Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratios. Vesttysk
land 1968. P-selskab: Kairos Film. P: Bernd Holtz, 
Ingeborg Pressier. Instr/Manus: Alexander Kluge. 
Foto: Giinther Hormann, Thomas Mauch (enkelte 
sekvenser i farve). Klip: Beate Mainka-Jellinghaus. 
Musik: spillet af Viviane Gomorrhi, Helmuth Loff- 
ler (piano). Tone: Bernd Holtz. Medv: Hannelore 
Hoger (Leni Peickert), Siegfried Graue (Manfred 
Peickert), Alfred Edel (Dr. Busch), Bernd Holtz 
(Herr von Liiptow), Eva Oertel (Gitti Bornemann), 
Kurt Jurgens (Mackensen), Gilbert Houcke (Hou- 
cke), Wanda Bronska-Pampuch (Fru Saizewa), 
Herr Jobst (Impressario), Hans-Ludger Schneider 
(Korti, anklager), Klaus Schwarzkopf (Professor 
Gerloff), Nils von der Heide (Hr. Arbogast), Marie 
Anne Dutoit (Schweizisk artist), Peter Steimer 
(Perry Woodcock), Theodor Hoffa (Artist med 
monokel), Maximiliane Meinka, Ingeborg Pressier 
(klovner), Wolfgang Mai (Joe Wilkins), Tilde 
Trommler (Lotte Losemeyer), Ingo Binder (Fadil 
Sojkowskt), Kurt Tharandt (Hr. Bohme), Ina Giehrt 
(Journalist). Længde: 103 min. Prem: TV 17.11.72.

Da de fattige fra 
Kombach pludselig 
kom til penge
Volker Schlondorff vakte berettiget op
sigt i 1965 med sin debutfilm »De unge 
tyranner« (efter Musils kortroman fra 
begyndelsen af århundredet om »fasci
stisk« terror blandt skoleelever). Dens 
fortællestil, dens udnyttelse af lokalite
ter og tidstræk var præget af et asketisk 
afkald på effekter. Hans anden film, nu
tidskriminalfilmen »En slags mord« var 
mindre overbevisende. Hans tredie spil
lefilm, en adaption af Kleists novelle 
om »Michael Kohlhaas« og en tilbage
venden til periode-filmen, er ikke vist i 
Danmark. Hans nyeste film, »Der plotz- 
liche Reichtum der armen Leute von 
Kombach« (Da de fattige fra Kombach 
pludselig kom til penge), er produceret i 
TV-øjemed af hans eget -  i 1969 grund
lagte -  produktionsselskab, Hallelujah- 
Film. Den slægter debutværket (og for
modentlig også »Michael Kohlhaas«) på: 
stilistisk er det en »skrællet«, afdrama
tiseret beretning om en gruppe menne
sker der begår en forbrydelse, fortalt i 
korte stiliserede optrin. Der fortælles på 
billedsiden neutralt registrerende, det 
er saglige observationer, der forelægges 
af en -  tilsyneladende -  uinvolveret for
tæller. Og ligesom i »De unge tyranner« 
er der tale om en »historisk« fortælling, 
som rummer klare allegoriske træk, der 
peger frem til nutidige forhold.

Den saglige speakerkommentar (det 
er et af de meget sjældne eksempler 
på, at en spillefilm anvender en kvinde
stemme som den alvidende fortællers 
stemme), de ukunstlede billeder, sort
hvid kvaliteten, den stiliserede dialog, 
den »malplacerede« reklamefilm-agtige 
musikunderlægning såvel som den pe
dantiske titel er afstandskabende virke
midler, der giver fortællingen et frem
medgjort præg. Det hele har karakter 
af et brecht’sk lærestykke: det er ikke 
en realistisk illusionsfilm, men en mora
litet, hvor en idé, et budskab -  under
tiden reduceret til det skeletagtige -  
fremlægges.

Kvindestemmen giver i den indledende 
bemærkning hele fortællingens hand
lingskerne: »I året 1822 ville et par for
armede bønder og daglejere fra lands
byen Kombach gøre ende på deres 
elendighed og komme til penge, idet 
de planlagde et overfald på postvognen 
med de kurhessiske skatter. Ifølge den 
samtidige, på sagsakterne baserede, 
fremstilling af kriminalretssekretær Carl 
Danz fra Giessen skal komplottet om
kring postrøveriet i Subach være forlø
bet på følgende måde«.

Det er en omvandrende hosekræmmer, 
der organiserer kuppet for de fattige 
bønder. Men fem gange mislykkes det 
af mere eller mindre latterlige årsager. 
Endelig ved sjette forsøg lykkes det, og 
byttet deles. Men politiet, øvrigheden,
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er klar over, at de fa ttige  aldrig vil kun
ne beherske deres pludselige rigdom, 
den vil røbe dem før e ller senere. Og de 
går da også i fæ lden en efter en. Deres 
drømme om at blive behandlet som »en 
fornem herre på gennemrejse« og at 
rejse til den nye -  og frie  -  verden fo r
b liver urealiserede. Kun én får noget ud 
af det, hosekræmmeren: »Mig har pen
gene g jo rt fri. Bønderne kan ikke stille  
noget op med penge, fo rd i de hele livet 
kun har haft jo rd  mellem fingrene. Men 
jeg er fri, jeg har ikke hus og jord, som 
holder på mig. Jeg kan gå hvorhen jeg 
vil. Den nye verden venter mig ...«

Bønderne er ofre fo r sam fundsorde
nen, forsøget på at opnå rigdom er et 
forsøg på at bryde denne samfundsor
den, men -  som fortæ llerstem m en siger 
-  »da de i århundreder var holdt i uvi
denhed af øvrigheden, var det umuligt 
fo r dem at gennemskue de virke lige år
sager til deres elendighed«. Deres oprør 
er ikke et forsøg på at omstyrte det 
økonomiske system, men kun på person
lig t at få lid t del i overklassens p riv i
legier. Det er en forbrydelse inden for 
systemet. Filmen præ senterer satirisk 
øvrighedens synspunkt: G ellerts d ig t 
»Zufriedenheit mit seinem Zustande« 
reciteres: »Geniesse, was dir G ott be- 
schieden, /  Entbehre gern, was du nicht 
hast« lyder det formanende til den op
sætsige underklasse. Og underlagt b il
leder af den møjsommelige pløjning hø
res skolelæ rerens indterpning af skole
børnene: »Bebau das Feid, bleib bei 
dem P flu g /d a n n  niitzest du der W elt 
genug«. Efter at bønderne er blevet 
henrettet, kommer en slu ttekst som sam
m enfatter moralen: »Was an d ir Berg 
w a r/h a b e n  sie geschle ift /  Und dein Tal 
/sch u tte te  man zu /  Ober dich fu h r t /e in  
bequemer Weg«.

Bønderne forstår ikke det system, de 
er en del af, derfor kan deres oprør ikke 
lykkes. De bliver n ive llere t så de danner 
en »bekvem vej« fo r øvrighed og over
klasse.

Peter Schepelern

■  DA DE FATTIGE FRA KOMBACH 
PLUDSELIG KOM TIL PENGE
Der plotzliche Reichtum der armen Leute von Kom- 
bach. Vesttyskland 1971. P-selskab: Hallelujah 
Film GmbH. P-leder: Eberhard Junkersdorf. Instr: 
Volker Schlondorff. Manus: Volker Schlondorff, 
Margarethe von Trotta. Foto: Franz Rath. (Farve). 
Musik: Klaus Doldinger. Medv: Georg Lehn (Hans 
Jacob Geiz), Reinhard Hauff (Heinrich Geiz), Karl- 
Josef Cramer (Jacob Geiz), Wolfgang Båchler (Da
vid Briel), Harry Owen (Ludwig Acker), Harald 
Mueller (Johann Soldan), Karl-Heinz Merz (Volk), 
Margarethe von Trotta (Sophie), Angelika Hille- 
brecht (Johanna Soldan), Maria Donnerstag (Fru 
Geiz), Eva Pampuch (Gåsepigen), Wilhelm Grass- 
hoff (Dommer Danz), Joe Hembus (Skriveren), 
Rainer-Werner Fassbinder (En bonde), Walter 
Buschhoff. Længde: 100 min. Prem: TV 9.10.72.

Døden
ved hængning
»Døden ved hængning« er den s je tte  
Oshima-film , som er vist herhjemme. 
Filmmuseet spillede i februar 1969 O shi
mas anden, tred ie  og femte film , »Naked 
Youth«, »The Sun’s Burial« og »The 
Catch«; TV viste i septem ber 1971 
»Boy«, og »Diary o f a Shinjuku Thief« 
har vistnok været vist i nogle film k lub
ber. A lle film ene beskæ ftiger sig -  som 
lan Cameron fastslår i en artikel i »Se- 
cond Wave« -  med krim inalitet: »Naked 
Youth« og »The Sun’s Burial« fo rtæ lle r 
med mange sensationalistiske effekter 
om ungdom skrim inalitet, mens »The 
Catch« er en mere kunstnerisk beher
sket historie om en amerikansk neger- 
soldat, som under verdenskrigen tilfan- 
getages og dræbes af indbyggerne i en 
japansk landsby. De senere film , »Boy«, 
»Diary of a Shinjuku Thief« og »Døden 
ved hængning«, adskiller sig fra de t id 
ligere ved et langt mere raffineret og 
distanceret forho ld til mediet; der er 
Godard- e ller B recht-påvirkede frem 
medgørelseseffekter, således bruger 
»Døden ved hængning« indskudte tek
ster til at kommentere fo rlø be t (i stil 
med Godards »Vivre sa vie«) og de 
krasse farver i ungdom skrim inalitetsfil
mene er afløst af sort-hvid.

»Døden ved hængning« er opbygget 
i tre afsnit og en pro log: først orienteres 
vi om lokaliteten, henrettelseshuset hvor 
hængningen skal finde sted. Det er fo r
ta lt som en oplysende dokumentarfilm  
med forklarende speakertekst (Oshimas 
stemme), som om det var oplæg til en 
debatfilm  om dødsstraf, og s lu tter med 
den mislykkede hængning: den hængte 
dør ikke. I den egentlige første del be
skrives som i en absurd »sort« komedie 
hvorledes øvrighedens repræsentanter -  
læge, præst, o ffen tlig  anklager, politi, 
s ikkerhedsofficer, undervisningsofficer, 
henrettelsesleder og bøddel -  prøver 
at klare den penible situation. Den døm
te -  som på kafkask kaldes R. -  har 
vo ld taget og myrdet to piger, men da 
han vågner op igen, har han m istet hu
kommelsen, og da man ikke må henrette 
ham, uden at han er sig sin skyld be
vidst, gæ lder det fo r øvrigheden om at 
få R. til at huske, til at påtage sig sin 
iden tite t og erkende sin skyld. Det ud

vik ler sig til en regulær »sort« farce 
-  i stil med Kafkas »I fangekolonien« 
og »Processen« -  hvor øvrigheden med 
forde lte  ro ller sp ille r R.s liv og fo rb ry 
delse fo r ham. Denne første del -  der 
er som et teaterstykke, der overholder 
de tre enheder: tidens, stedets og hand
lingens -  m inder om de lange scener i 
»The Catch«, hvor bønderne diskuterer 
fangens skæbne.

I anden del går man nu på »location« 
fo r at rekonstruere forbrydelsen på ger
ningsstedet; undervisningsofficeren går 
så vid t i sine forsøg på at få R. til at 
huske, at han selv kommer til at myrde 
en ung pige. I tred ie  del er man igen i 
henrettelseshuset: i kisten, som er t i l 
tæ nkt liget af den henrettede, ligger 
pludselig et kvindelig. Det er et fantom, 
som alle dog efterhånden kan se, og det 
viser sig, at det er genfæ rdet af R.s 
søster, som opsøger ham fo r at vække 
hans koreanske nationalisme, fo r R. er 
nemlig ikke japaner, men tilhøre r det 
fo rfu lg te  koreanske m indretal i Japan. 
Da det ikke lykkes hende at bevidstlig- 
gøre ham, dømmer hun ham til døden, 
men bliver selv hængt af øvrigheden. 
Til sidst påtager R. sig sin skyld, »for 
alle R.ers skyld«, og bliver hængt. Men 
det sidste b illede viser, at galgens løkke 
er tom.

Filmen spænder over mange stila rte r 
og temaer. Hver af dens tre hoveddele 
betegner et skrid t væk fra  den doku
mentariske indledning, og ind i det fan
tastiske. Set fra et europæisk synspunkt 
er dens mystik, dens visionære døds- og 
skyldtem atik frem m edartet (omend på 
linie med en japansk trad ition : søsteren 
er som de m izoguchi’ske genfærd og 
det ha llucinationsagtige minder om Ko- 
bayashis »Kwaidan«), men dens identi
te tsproblem atik og dens groteske satire 
over den bureaukratiske logik (som er 
helt »Punkt 22«-agtig) forekom m er me
get vestlig. Peter Schepelern

■  DØDEN VED HÆNGNING 
Koshikei. Eng. titel: Death by Hanging. Japan 1968. 
Dist: A.T.G. P-selskab: Sozosha. P: Masayuki Na- 
kajima, Takuji Yamaguchi, Nagisa Oshima. Instr: 
Nagisa Oshima. Manus: Nagisa Oshima, Tsutomu 
Tamuru, Mamoru Sasaki, Michinori Fukao. Speaker: 
Nagisa Oshima. Foto: Yasuhiro Yoshioka. Ark: 
Jusho Toda. Musik: Hikaru Hayashi. Medv: Kei 
Sato (Henrettelsesleder), Fumio Watanabe (Under
visningsofficer), Toshiro Ishido (Præst), Masao 
Adachi (Sikkerhedsofficer), Mutsuhiro Toura (Læ
ge), Hosei Komatsu (Bøddel), Masao Matsuda 
(Embedsmand), Akiko Koyama (Pigen), Yun-Do 
Yun (»R«). Længde: 117 min. Prem: TV 6.10.72.

Still/ Yun-Do Yun 
som den døds

dømte i Oshimas 
»Døden ved 
hængning«.
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Filmene

Junior Bonner
Sam Peckinpah mener (i et interview 
i »Playboy«) at »Junior Bonner« er den 
bedste film, han har lavet. Det lyder 
jo ret interessant på forhånd, og det er 
rart, at man efter at have set filmen næ
sten kan give instruktøren ret. »Junior 
Bonner« er faktisk en fremragende film, 
og den er en behagelig afkræftelse af 
de Pauline Kaelske teorier om, at 
Peckinpah med »Køterne« endelig de
finitivt var endt på sin plads, havde nået 
sit mål i retning af uhæmmet »fascistisk« 
voldsdyrkelse.

Nu bevæger Peckinpahs karriere sig 
jo meget elegant mellem det sagtmodigt 
melankolske og det blodigt brutale, og 
der er selvfølgelig ingen garanti for, at 
han ikke i fremtiden vil give os film, der 
er endnu voldsommere end de snart 
herostratisk berømte »Den vilde bande« 
og »Køterne«.

Hvad der imidlertid står tilbage, er 
den kendsgerning, at Peckinpahs krum
spring ikke blot foretages mellem fil
mene, men også indenfor dem, hvad der
i mine øjne straks giver mandens ceuvre 
som sådan en større ensartethed kunst
nerisk og moralsk, end man normalt til
lægger det. »Den vilde bande«, der 
trods »Junior Bonner« stadigvæk for 
mig står som Peckinpahs største præ
station, er en film, der både rummer

vold (voldens poesi, ville nogle sige, 
voldens berettigelse, ville Peckinpah 
selv sige) og melankolien over tabte 
tiders tabte idealer.

»Junior Bonner« genfinder -  i lighed 
med »The Ballad of Cable Hogue« -  
denne selvsamme melankoli, men vol
den er erstattet med voldsomhed, hvad 
der i Peckinpahs univers er noget gan
ske andet end vold. Junior selv og hans 
far, Ace Bonner -  filmens egentlige 
helte -  er som Den vilde bande folk, 
der hører hjemme i en anden tidsalder 
med andre idealer og med en anden 
livsopfattelse, end den deres omgivelser 
bygger tilværelsen på. De er blevet 
krøblinge i samfundet, og kun en stædig 
fastholden de gamle drømme kan bringe 
dem videre gennem tilværelsen, nok 
med sår, men ikke med banesår. I den 
sammenhæng kommer rodeoet til at 
fremstå som en anakronisme, en halvt 
bestialsk cirkusforestilling, hvor tilsku
erne sidder og håber på »sensationer«, 
ikke langt fra nutidens motorløb, men 
selvfølgelig endnu nærmere ved en ri
tuel morderisk forlystelse som tyrefægt
ning. De eneste mennesker, der kan be
vare et redeligt forhold til rodeoet, er 
de medvirkende, og det er da også hos 
dem, Peckinpah placerer filmens sym
pati.

Hvad der yderligere falder i øjnene 
hos Peckinpah, er, at han er en meget 
amerikansk instruktør. Hans film er på 
godt og ondt bundet til amerikanske

institutioner, amerikansk moral og ame
rikansk livsopfattelse. Han afslører selv
følgelig derved det amerikanske sam
fund som mindst lige så voldshærget, 
som vi allesammen havde en anelse om 
på forhånd, og den moral, hans personer 
handler efter, er frontiertidens, indivi
dets ret til selvtægt uden om samfun
dets love. Men på kreditsiden handler 
Peckinpahs film også i melankolske ven
dinger om personlig integritet, en evne 
til kærlighed, et familiesammenhold, som 
efterkrigssamfundet efterhånden har fået 
gjort kål på. Der er ikke noget flæbende 
ved Peckinpahs skildring af disse i nog
le menneskers øjne sikkert anakronisti
ske kvaliteter. Han skildrer dem tvært
imod oftest som noget, man må kæmpe 
hårdt for at holde i live, og efterlevelsen 
af idealerne ender flere gange med at 
slå filmens helte ihjel. Det gælder selv
følgelig først og fremmest i »De red 
efter guld« og »Den vilde bande«. I »Ju
nior Bonner« får slutningen lov til at stå 
åben hen. Junior må drage videre for at 
opretholde sit livsmønster, og Ace rej
ser til Australien, der i hans øjne endnu 
er de gode muligheders land, sammen
lignet med hvad USA har udviklet sig til. 
Man ved, at Junior engang kommer til at 
dele sin fars skæbne, kommer til at føle 
sig gammel og ubrugelig i samfundet. 
Flugten fra USA bliver Peckinpahs en
delige erkendelse af, at mulighederne 
i det land er udtømte, og at folk, som 
endnu er i besiddelse af en ægte ameri
kansk ånd, af gåpåmod og eventyrlyst 
og overlevelsesevne, må søge andre 
steder hen. Samfundet er endt med at 
blive plastic og surrogater, og overflo
den og teknologien slår menneskene 
ihjel (på samme måde som Cable Hogue 
blev dræbt af den første bil, han mødte 
i sit liv). Men der er ingen pegen-fingre 
af den smarte bror, der kan tilpasse sig 
og overleve (hvilket vil sige: blive mil
lionær). Junior og faderen omfatter ham 
måske med modvilje, men de accepterer 
hans tilpasningsevne.

»Junior Bonner« er den eleganteste 
film, Peckinpah har lavet, for hvad man 
i øvrigt mener om manden, kan man dår
ligt komme udenom, at han er en frem
ragende tekniker. Historien er fortalt 
med besnærende lethed, og der er snart 
sagt ikke den effekt (overdrejet, under
drejet, monochrome, frysninger, kraner 
og dollyer) som Peckinpah ikke benytter 
og vel at mærke benytter med lethed, 
elegance og helt uden nogensomhelst 
demonstrativ virkning. Det er instruktø
rens fortjeneste, at alle benyttede effek
ter kun står i fortællingens tjeneste, og 
det vidner om en ikke ringe beherskelse 
af filmmediet, at Peckinpah i sin ofte af
sindigt accelerede klipning aldrig lader
tilskuere i tvivl om, hvad vi ser og hvor
for. »Junior Bonner« vil sammen med 
»Den vilde bande« kunne benyttes over
fo r e ftertiden som mønstereksemplerne 
på den sophistication og de uendelige 
muligheder, tressernes film kunst opdyr
kede i sin teknik.
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Lige så udemonstrativt glider Peckin- 
pahs skuespillere ind i helheden i »Ju
nior Bonner«. John Waynes smarte tese 
om »ikke at agere men reagere« bliver 
ikke brugt til at dække over noget hul i 
skuespillernes formåen, men som en lo
gisk konsekvens af hele Peckinpahs tek
nik og fortælleform, der væver skuespil
lerne ind i mønsteret med en lethed, der 
endnu en gang understreger den kends
gerning, at Hollywood til sine andre for
tjenester også kan føje den, at den har 
skabt en kaste af f/'/mskuespillere, der 
er til for filmens skyld og ikke omvendt.

I mine øjne fremstår »Junior Bonner« 
som endnu et tydeligt eksempel på uret
færdigheden i den halvgnavne nedvur
dering, Peckinpah har været genstand 
for, siden den første begejstring over 
»De red efter guld« lagde sig. Han når 
tættere på mennesker og tættere på mig 
som tilskuer, end så mange af tidens 
kårede helte, og den mere rolige udvik
ling, branchen nu tilsyneladende har til
ladt ham, kan kun være et løfte om flere 
mesterværker fra dette voldsomme, ure
gerlige genis hånd.

Ib Lindberg

■  JUNIOR BONNER
Junior Bonner. USA 1972. Dist: Cinerama. P-sel- 
skab: ABC Pictures/Joe Wizan-Booth Productions/ 
Solar Productions. P: Joe Wizan. As-P: Mickey 
Borofsky. P-leder: James Pratt. Eksteriør-leder: 
Chalo Gonzales. P-ass: Raymond Green, Betty J. 
Gumm, Katy Håber. Instr: Sam Peckinpah. Dialog- 
instr/2nd unit instr: Frank Kowalski. Instr-ass: 
Frank Baur, Michael Messinger, William Sheenan, 
Malcolm R. Harding, Newt Arnold. Stunt-instr: R. 
Michael Gilbert. Rodeo-kons: Casey Tibbs. Manus: 
Jeb Rosebrook. Dialog: Sharon Peckinpah. Foto: 
Lucien Ballard. Kamera: Charles G. Arnold/Ass: 
Harry Young. Stills: William Avery. Format: Todd- 
AO 35. Farve: Movielab. Klip: Robert Wolfe, Frank 
Santillo/Ass: Milan Kline. Ark: Edward S. Haworth. 
Dekor: Angelo Graham, Gerald F. Wunderlich. 
Rekvis: Robert J. Visciglia/Ass: John Lester Hal- 
lett. Kost: Eddie Armand, Pat Barto, James M. 
Georg. Musik: Jerry Fielding. Sange: »Bound to 
be Back Again« af Dennis Lambert & Brian Potter, 
sunget af Alex Taylor; »Arizona Morning« og »Ro
deo Man« komponeret og sunget af Rod Hart. 
Tone: Larry Hooberry, Charles M, Wilborn, Richard 
Portman. Musikbånd/Lyd-E: Edit-lnternational Ltd. 
Sp-E: Bud Hulburd. Makeup: Donald W. Roberson, 
William Turner. Frisurer: Lynn Del Kail. Rollebe
sætter: Lynn Stalmaster. Medv: Steve McQueen 
(Junior Bonner), Robert Preston (Ace Bonner), Ida 
Lupino (Elvira Bonner), Ben Johnson (Buck Roan), 
Joe Don Baker (Curly Bonner), Barbara Leigh 
(Charmagne), Mary Murphy (Ruth Bonner), Bill 
McKinney (Red Terwiliger), Sandra Deel (Syge
plejersken Arliss), Donald »Red« Barry (Homer 
Rutledge), Dub Taylor (Bartenderen Del), Charles 
Gray (Burt), Matthew Peckinpah (Tim Bonner), 
Sundown Spencer (Nick Bonner), Rita Garrison 
(Flashie), Roxanne Knight, Sandra Pew (Piger på 
heste). Længde: 103 min. Udi: Fox-MGM. Prem: 
Carlton.
Indspilningen startet 30.6.1971. Eksteriørscener op
taget i Prescott, Arizona.

Fire uheldige helte
Selv efter fire år i fængsel står John 
Dortmunder (Robert Redford) ikke over
for noget egentlig valg, da svogeren 
Kelp (George Segal) lige efter løsla
delsen opfordrer ham til at deltage i 
tyveriet af den kostbare Sahara-sten 
fra et museum i New York. Han kan 
ligeså godt lade være med at gå sine 
egne veje. Før eller senere vil han al
ligevel blive opslugt af de galninge, som 
omgiver ham. Derfor må lønnen være 
det afgørende, og så snart de er kom
met på det rene om det spørgsmål med 
bagmanden, ambassadør Amusa fra en 
nyoprettet afrikansk stat, starter de 
planlægningen af det store kup sam
men med Murch, chauffør og tekniker, 
og sprængstofmanden Alan Greenberg. 
Under kuppet opdages de, og da Alan, 
som har stenen, ikke når væk, skynder 
han sig at sluge den. Næste mål bliver 
at få ham ud af fængslet, hvor Alans far 
(Zero Mostel) viser sig meget behjælpe
lig. Det lykkes, men det viser sig nu, at 
Alan anbragte stenen på politistationen 
i en celle. Efter et commando-raid mod 
stationen har de stadig ikke stenen, som 
spores til en stærkt sikret bankboks. Alt 
synes håbløst, men Dortmunder arbej
der febrilsk og sætter alt på et kort -  
'enten får han stenen eller også får den 
ham’.

Hvor den første af filmens fire hoved
episoder ligner det traditionelle mønster 
for det ufejlbarlige kup, der alligevel går 
galt på grund af en lille uforudset ting, 
er den næste et eksempel på deres 
branche- og rutinemæssige kunnen, og 
fordi de også fejler her, er de i tredje 
forsøg desperate og må som sidste ud
vej tilkalde de højere magter, hvis kup
pet overhovedet skal lykkes. Tre gange 
slår det fejl, og af filmens mange over
raskende momenter kan man læse de 
fires stadig stigende fortvivlelse.

Men det er ikke bare filmens fire ho
vedpersoner, der er vanvittige. Hele 
New York vrimler af gale, og Peter 
Yates skaber derved den rimeligste ba
lance mellem de uheldige helte og de
res miljø. George Segals overrumplende 
og kluntede tilsynekomst i filmens start 
må accepteres som udtryk for hans naivt 
optimistiske og impulsive natur ligesom 
Ron Liebmans Murch, der sætter en op
tagelse af racerbilskørsel på grammo
fonen for på den måde at vise sin kær
lighed til teknikken. Mere køligt bereg
nende virker Robert Redford, men lige 
meget hvordan de så end opfører sig, 
er de alle omgivet af kvindelige hypno
tisører, revolutionsfornemmende politi
mestre, folk der piller tæer m. m. Eng
lænderen kommer flere gange op i 
Yates i beskrivelsen af den amerikanske 
storbys befolkning, hvor han ikke uden 
brod kæler for de små detaljer.

Som kontrast til dette virvar har han 
som ramme om handlingen blandt sky
skraberne fundet motiver, der udadtil 
giver byen præg af ro og harmoni. Fil

Still/ Steve 
McQueen i en af 
de »anakronistiske« 
rodeo-scener i 
»Junior Bonner«, 
hvori Peckinpah 
endnu engang 
placerer sympatien 
hos mennesker 
med idealer og 
livsopfattelser, der 
er på retur.
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mens egentlige handling med kuppet og 
de mange efterfølgende forsøg interes
serer Yates mindre. Han har koncentre
ret sig om det leben, der pulserer ind 
imellem. Veloplagt fører han sine per
soner frem og giver dem nøjagtig den 
tid, der er nok til at bevare galskaben. 
Hans behændige behandling af det store 
persongalleri giver filmen de mange 
overraskelser, som da også til sidst gør 
en ende på kuppet.

Erik Hvidt
■  FIRE UHELDIGE HELTE
The Hot Rock. Eng. titel: How to Steal a Diamond 
in four Uneasy Lessons. USA 1972. Dist: 20th Cen- 
tury Fox. P-selskab: Landers-Roberts, Inc. P: Hal 
Landers, Bobby Roberts. P-sup: David Golden. P- 
leder: Saul Wurtzel. Instr: Peter Yates. Instr-ass: 
Ted Zachary. 2nd unit-instr: Nick Sgarro. Stunt- 
instr: Carey Loftin. Manus: William Goldman. Efter: 
roman af Donald E. Westlake: »The Hot Rock« 
(dansk udgave: »Der var engang en diamant«). 
Foto: Ed Brown. Farve: DeLuxe. Format: Panavi- 
sion. Klip: Frank P. Keller, Fred W. Berger. P- 
tegn: John Robert Lloyd. Ark: Bob Wrightman. 
Dekor: Robert Drumheller. Kost: Ruth Horley, Peg
gy Farrel, Joe Dehn. Komp/Arr: Quincy Jones. Mu
sikken spillet af: Gerry Mulligan (bs), Clark Terry 
(tp), Frank Rosolino (tb), Jerome Richardson (ts), 
Grady Tate (dm), Ray Brown (b), Chuck Rainey, 
Carol Kaye (congo & bongotrommer), Emile Ri
chards (Slagtøj), The Don Elliott Voices. Sang: 
»When You Believe« af Bill Rtnehart, sunget af 
Tata. Tone: James Sabat, Theodore Soderberg. 
Sp-E : Ira Anderson, Jr. Makeup: Irving Buchman. 
Rollebesætter: Alixe Cordin. Medv: Robert Redford 
(John Archibald Dortmunder), George Segal (An- 
drew Kelp), Zero Mostel (Abe Greenberg), Ron 
Leibman (Murch), Paul Sand (Alan Greenberg), 
Moses Gunn (Dr. Amusa), William Redfield (Hoo
ver), Topo Swope (Sis), Charlotte Rae (Murchs 
mor), Graham P. Jarvis (Fangevogter), Harry Bel
laver (Rollo), Seth Allen (Glad hippie), Robert Le
vine (Betjent på politistationen), Lee Wallace (Dr. 
Strauss), Robert Weil (Albert), Lynne Gordon (Mi- 
asmo), Grania O’Malley (»Bird Lady«), Fred Cook 
(Otto), Mark Dawson (Museumsvagt), Gilbert Lewis 
(Museumsvagt), George Bartenieff (Museumsvagt), 
Ed Bernard, Charles White, Christopher Guest 
(Politibetjente), Madison Arnold, Joseph Leon, 
Paul Benedict, Chadwick Browne, Hugh Hurd. 
Længde: 105 min., 2770 m. Censur: Grøn. Udi: Fox- 
MGM. Prem: Nørreport.
Indspilningen startet den 24. maj 1971, eksteriør
scener optaget i New York City.

Kærlighed 
om eftermiddagen
Efter ca. 10 års arbejde er Eric Rohmer 
nu nået til den 6. og sidste af sine 
»contes moraux« -  moralske fortællinger, 
et projekt, der startede med to film, som 
vi endnu ikke har set herhjemme: »La 
Boulangére de Monceau« og »La Car- 
riére de Suzanne« og som ellers inde
holder »Min nat hos Maud«, »Nymfoma
nen« og »Claires Knæ«.

»Kærlighed om eftermiddagen« er alt
så sidste film i antologien, og den er 
bygget op over den samme tematik som 
de øvrige: en mand elsker en kvinde, 
men af forskellige grunde, moralske, 
religiøse eller etiske, forlader han hende 
til fordel for en anden. Han har for en 
kort stund brudt med den borgerlige 
sikkerhed for at snuse til noget andet 
og mere spændende, som han har drømt 
om, men som han i sidste øjeblik allige
vel indser, at han ikke har hverken for
mat eller kondition til at klare.

Hovedpersonen i denne film hedder 
Frédérick. Han er i 30’erne og fører en 
borgerlig mønstertilværelse i en lille for
stad til Paris. Når han er hjemme, er han

omgivet af sin smukke kone og sin dej
lige datter, og når han hver morgen ta
ger det samme tog ind til byen, mødes 
han af de samme velformede og let 
sladrende sekretærer på sit kontor.

Hver frokostpause får han tiden til at 
gå med at se på damer og lege lidt med 
tanken om at gøre kur til dem. Det bli
ver dog ikke til noget, for hvorfor skulle 
han? Tværtimod bliver frokostkikkeriet 
til en yderligere måske lidt forkrampet 
bekræftelse på, hvor godt han har det, 
og hvor lykkeligt hans ægteskab er. In
gen af disse forbipasserende damer kan 
bringe ham ud af fatning, og efter hver 
frokostpause ender han både mentalt og 
fysisk i den borgerlige sikkerhed igen.

Pludselig kommer Chloe ind i billedet. 
Hun er et bekendtskab fra Frédéricks 
fortid. Hun er yngre end konen og helt 
blottet for de idealer og den sikkerhed, 
som Frédérick har dyrket op omkring 
sig, og hun installerer sig med den stør
ste naturlighed i Frédéricks tilværelse. 
Han forsøger at tage situationen natur
ligt, men er ikke helt uberørt. Han har 
nået et kritisk punkt i sin tilværelse, hvor 
han mere eller mindre bevidst er parat 
til at lade sig forføre. Et sted i begyn
delsen af filmen er han inde for at købe 
en trøje -  men han lader sig overbevise 
af en pige i forretningen om, at han i 
stedet hellere skulle købe en skjorte. 
Pigen er dejlig at se på -  og det er 
argument nok for Frédérick.

Således er det fat med ham, da Chloe 
dukker op. Den rolige borgerlige tilvæ
relse er ved at forekomme Frédérick for 
rolig. Bag hans perfekte facade lurer 
frustrationer og utilfredsstillede behov -  
og han dels griber, dels bliver grebet af 
muligheden for at få disse behov til
fredsstillet. Han kommer således i den 
konflikt, som er central i alle de moral
ske historier: konflikten mellem trofast
hed og ærlighed (den centrale borger
lige konflikt hos Rohmer). For at komme 
ud af konflikten må han vælge, og valget 
er en af de mest pinagtige situationer, 
man kan stille det borgerskab overfor, 
som altid har ladet udenforstående ting 
styre deres tilværelse.

»Kærlighed om eftermiddagen« er hi
storien om en fristelse, som Frédérick et 
øjeblik ligger under for, accepterer og 
dyrker. Fristelsen er naturligvis i første 
række identisk med Chloes person og 
samtidig med, at han accepterer denne 
fristelse, søger han på alle måder at 
eliminere den. Forholdet til Chloe må 
»normaliseres«, borgerliggøres. Det er 
inden for hans omgangskreds ikke uac
ceptabelt at en mand holder sig en el
skerinde, men det er uacceptabelt at 
elskerinden ser ud som Chloe gjorde, 
da hun pludselig en dag m eldte sig på 
hans kontor og mest af alt lignede en 
hippie. Hans omdømme er i fare. Der 
snakkes om ham på kontoret og blandt 
vennerne. Han forsøger at bøde på 
dette ved at lave Chloe om, gøre hende 
»normal« og attraktiv i medborgerska
bets øjne -  en forsvarsmekanisme, som

har til hensigt at kanalisere faren for 
den bestående orden ind i sådanne ba
ner, at den i stedet for at spolere, tvært
imod kan medvirke til at genoprette den 
tidligere orden.

Roen bliver ikke genoprettet, for det 
viser sig, at fristelsen ikke blot var per
sonen Chloe, men tillige noget dybere: 
kravet om et alternativ til hans nuvæ
rende tilværelse.

I det øjeblik, hvor Frédérick er ved at 
bukke under for fristelsen, modstår han 
den og vender tilbage til folden. Der er 
flere grunde til, han gør det. Dels har 
han som sagt søgt at eliminere fristel
sen ved at gøre Chloe mindre »farlig«, 
dels frygter han den uundgåelige skuf
felse ved omsider at stå ansigt til ansigt 
med eventyret, og endelig indser han 
måske, at den borgerlighed, som han 
har dyrket i alle disse år, har gjort ham 
uegnet til at møde udfordringen og rea
lisere sig selv på et andet plan. Han 
forlader Chloe og vender tilbage til sin 
kone -  men der er ikke megen »happy- 
end« i dette faktum.

I den scene hvor ægtefællerne for
enes, spilles der tydeligt på en følelses
mæssig dobbelthed. Frédérick går ikke 
umærket ud af sammenstødet med sine 
skuffede drømmerier om at føre et an
det liv. »Man kan ikke leve to tilværel
ser«, har Chloe sagt til ham, og han har 
valgt -  ikke den bedste af alle tilværel
ser, men den eneste han var i stand til 
at leve, og han har samtidig måttet ac
ceptere, at det var en illusion, at hans 
borgerlige tilværelse kunne give ham 
både sikkerhed og spænding. Trofast
heden har sejret, men tilbage på slag
marken ligger -  oprigtigheden.

Rohmer er blevet kaldt en af den nye 
bølges fineste stilister, og samtidig er 
han blevet fordømt som en klinisk og 
litterær instruktør. »Kærlighed om efter
middagen« er en af hans rigeste film, 
en af de mest underfundige, hvor det 
er tydeligt at historiens enkelhed, som 
han har udtalt i et interview til »Le 
Monde«, hviler på en minutiøs konstruk
tion hvad angår drejebog, valg af deko
rationer og eksteriører og på valget af 
skuespillere.

Chloes rolle spilles af Zouzou, en 
fransk twist-danserinde fra 60’erne og 
hun er et strålende valg. Hun dækker 
netop den dobbelthed, som ligger i per
sonen -  på én gang tiltrækkende og dog 
»anderledes« end de piger, som Frédé
rick (Bernard Verley) får frokostpau
serne til at gå med at se på. Chloe og 
Frédérick bliver således både faktisk og 
tematisk et umage par, som ikke lader 
sig forene.

Claus Ib Olsen
■  K Æ R L IG H E D  OM EFT ER M ID D A G EN
L’amour, l ’aprés-midi. Frankrig 1972. Dist: Warner- 
Columbia. P-selskab: Films du Losange/Columbia. 
P-ledere: Barbet Schroeder, Pierre Cottrell. Instr/ 
Manus: Eric Rohmer. Instr-ass: Lorraine Santoni. 
Foto: Nestor Almendros. Farve: Eastmancolor. 
Klip: Martine Kalfon. Ark: Nicole Rachline. Tone: 
Jean-Pierre Ruh. Medv: Bernard Verley (Frédérick), 
Francoise Verley (Héléne), Zouzou (Chloé), Daniel 
Ceccaldi (Gérard). Længde: 97 min. (Stopur) Cen
sur: Ingen. Udi: Dan-lna. Prem: Alexandra 23.11.72.
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Privatdetektiven
Engelsk film har i de seneste år kørt et 
usikkert løb, som andre i vid udstræk
ning har fjernstyret. Amerikanske selska
ber har med vekslende held søgt at 
genoplive den engelske individualisme 
i den paradoksale forventning hermed 
at få en »Continental« filmkunst, der 
kunne være et alternativ til f. eks. fransk 
og italiensk film. Uheldigst i så hense
ende var vel nok »Universal«, som for 
snart nogle år siden tabte penge og pre
stige på en større serie film, der kunst
nerisk toppedes af bl. a. Albert Finneys 
»Charlie Bubbles«, Truffauts »Fahren
heit 451«, Chaplins »Grevinden fra Hong 
Kong«, Jack Goids »The Bofors Gun« 
og Peter Watkins’ »Privilege«. Det var 
den serie, Leslie Halliwell elskværdigt 
kaldte »enlightened«, men som han må 
sige endte »fairly disastrous«.

Det har været karakteristisk for film
industrien i England -  ligesom for Holly
wood i 50’erne -  at man har hentet unge 
og yngre talenter fra teater og TV. Det 
hjalp Hollywood over en TV-hurdle den
gang, så det burde også hjælpe engelsk 
film over vanskelighederne -  mente Hol
lywood og New York. Det blev til en 
kvantitativt imponerende række navne 
fra de senere år: Michael Sarne, Don 
Levy, Maurice Hatton, Peter Watkins, 
Waris Hussein, Barney Platts-Mills, Phi
lip Trevellyan, Peter Brook, Desmond 
Davis, Albert Finney, Ken Russell, Ken 
Loach, Peter Graham Scott, Frank R. 
Pierson, Anthony Harvey, Michael Lind- 
say Hogg, Stuart Burge, Ken Hughes, 
Jim Clark, Mike Hodges, Dick Clement, 
Peter Collinson, Kevin Brownlow, An
thony Scott, Frank Nesbitt og Peter Me
dak, og så har jeg givetvis glemt halv
delen.

Det gør ikke så meget. Remsen er 
lang nok til at illustrere det kvantitative, 
og lang nok til at give indtryk af alsidig
hed, bredde og åbenhed. Mange af disse 
instruktører har måttet vende tilbage til 
TV og (af lyst) teater for at kunne fort
sætte som instruktører og iscenesættere, 
og indtrykket er altså til en stor del 
falsk. Sandheden er snarere den, at den 
svage, næsten vaklende industri frene- 
tisk har hoppet fra det ene ben til det 
andet uden at kunne vælge det, man 
burde stå på. Man har halvhjertet for
søgt at skabe en britisk bølge, man har 
semi-seriøst begivet sig på eventyr i det 
internationale marked, og man har givet 
disse mange en- eller togangs debutan
ter fuld tekniker-støtte og svagelige 
manuskripter, der først og fremmest sy-
nes valgt ud fra deres let-aflæselige
holdning til tidens overfladekrusninger.

Jeg er klar over, at jeg tillægger folk 
motiver, de måske ikke har haft, men jeg 
må forsvare det med, at sådan ser det 
ud herfra, fra et filmland, der nu i mange 
år synes at have lidt af afhængighed af 
de samme overfladekrusninger.

Mange af de ovennævnte instruktører, 
der synes at have »fået chancen«, er

måske ved nærmere eftersyn blevet 
»ladt i stikken« allerede på manuskript
stadiet.

En af tidens overfladekrusninger er 
den nostalgiske dyrkning af fortiden. 
Visse kredse dyrker fortidens oprørere 
med revolutionært vemod, andre skuer 
ikke helt så langt tilbage, men nøjes 
med den del af fortiden, der rummes i 
vort århundrede, og som netop kan ud
nyttes i overfladekrusningernes »fringe 
benefits«: mode, reklame, design, lay
out, pop o. I.

Det kan føre til god, engageret og en
gagerende underholdning, der kan skra
be lidt ridser i vor tids plastic, men i 
reglen bliver nostalgien målet, og resul
tatet bliver mere »Millie« end »Medløbe
ren«. Årsagen finder man netop allerede 
på manuskriptstadiet, hvor begrebet 
production design ofte synes at komme 
med krav om opfyldelse af elementer i 
de nævnte overfladekrusninger. Der kom 
jo et mægtigt follow-up fra modeska
berne på f. eks. »Bonnie og Clyde«, og 
idéfolk er stadig syge efter ideer. 
»Gumshoe« demonstrerer den intelli
gente udnyttelse af længslen tilbage, af 
vores forløjede drøm om fortiden. Den 
virker selvoplevet i alt undtaget intrigen. 
Det er, som om forfatteren og instruk
tøren selv har haft fantasierne og drøm
mene, og selv har næret dem ved læs
ning og late-shows, altså ved masseme
dierne. Forældrenes tredivere og fyrrere 
var arbejdsløshed og krig, men ingen af 
disse elementer kan siges at virke på
trængende i Hammetts tredivere eller 
Chandlers fyrrere. Bl. a. derfor er disse 
sidste så langt mere tiltrækkende og 
uforpligtende som andenhåndserindring. 
Samtidig rummer de stof til mange gode 
lege for folk med hang til frimureri og 
sekterisme. Man kender det selv, har 
selv denne trang til at citere f. eks. Marx 
Brothers eller Fields og få modsvarende 
citater tilbage fra andre. Man, that’s 
musici

Forfatteren Neville Smith og instruk
tøren Stephen Frears har lavet skøn mu
sik sammen i »Gumshoe«, og det er sket 
efter ovenstående metode. De har lykke
ligt sammensyet elementer fra tre årtier 
(det tredie er halvtredserne, deres egen 
ungdom med Elvis Presley, Koreakrigen, 
Skiffle og Bill Haley) i en konstant un
derholdende film om den 31-årige Eddie 
Ginley, der kompenserer for sin formåls
løse tilværelse som Bingo-leder i en 
blandet bule i Liverpool ved at drømme 
om Sam Spade og Philip Marlowe. “ I 
want to write »The Måltese Falcon«, I 
want to record »Blue Suede Shoes«, and
I want to play Las Vegas” , som han siger 
til en udeltagende psykiater. Hans tri
stesse er cementeret af den omstændig
hed, at hans pige, Ellen, giftede sig med 
hans storebror, William, der, mens de 
var børn, smeltede Eddies tinsoldater og 
solgte blyet. William er da også nu en 
succesrig eksportør af »haveredskaber« 
til Rhodesia.

Eddie fejrer sin fødselsdag ved at

sætte en annonce i avisen, hvor han 
tilbyder sig som privatdetektiv, og så er 
det altså, at spøgen bliver til alvor for 
Eddie. Han får svar på annoncen, og 
iført sin cotton-coat drager han ud for 
at møde virkeligheden med klichéer. 
Den første person han møder er dog en 
kliché, »The Fat Man« (som i »The Mål
tese Falcon«), der forsyner Eddie med 
de elementære ingredienser til en in
trige: en revolver, en mystisk opgave, 
penge og en smuk pige. Resten følger 
automatisk: lidt trusler, lidt vold, en for
uroligende, stædig skotte, underlige til
fældigheder og mærkelige sammentræf; 
og det kulminerer med et par mord, en 
kidnapping, Horse og skumle politiske 
rænker.

Eddie går i krig med det hele som en 
håbløs amatør, men det er hans held, 
at modstanderne, konfronteret med en 
amatør, der støtter sig til netop fiktio
nens klichéer, kun kan svare med kli
chéer. Til slut kan Eddie konstatere, at 
banden egentlig var »a crummy outfit«, 
papirtigre, der alligevel ikke kunne deres 
klassikere, og som ikke kunne bluffe som 
den »rigtige« Fat Man eller Joel Cairo 
eller Brigid O’Shaughnessy i »The Mål
tese Falcon« eller som Vivian og Car- 
men i »The Big Sleep«.

Elementerne fra de tre årtier udeluk
ker naturligvis en konsekvent satsning 
på krusninger som f. eks. moden, der 
ville binde filmens bagmænd. Nu van
drer de i stedet ubekymrede fra det ene 
tema til det andet og springer ubesvæ
ret fra det ene stilelement til det andet. 
Sekvensen omkring Eddies møde med 
»The Fat Man« ligner et par Huston- 
film. I exteriørerne er det »Asfaltjung- 
len«s store totalbilleder med en mørk 
forgrund og personer i truende silhouet 
mod en lys eller oplyst baggrund (foran 
hotellet), og i interiørerne er det mest 
af alt »Ridderfalken« med de tunge 
skygger, der deler interiører og delvis 
skjuler personer for os. Stilelementerne 
er der, og der er ingen tvivl om, hvor 
forfatter og instruktør vil have vore tan
ker hen (selv om det er umuligt at af
gøre, om den enkelte scene henviser til 
f. eks. »Ridderfalken« eller til »Stern- 
wood-Mysteriet«). Det er nok så meget 
stemningen, der tæller.

Og alligevel holder vi som tilskuere 
stadig den distance, som Eddie gør alt 
for at overvinde. For miljøet og perso
nerne er for pauvre for Hammett og 
Chandler: en working man’s club i Liver
pool, et hotel uden hoteldetektiv, et 
sølle ungkarleværelse (og kontor), og en 
pige, der er langt fra Lauren Bacall og
nærmere Liza Scott, men som alligevel
et langt stykke af vejen kan afsløre 
Eddies attituder. T il gengæld få r så Ed
die a llerede på m anuskriptstadiet mu
lighed for at samle de spredte elemen
ter, han bliver fo r alvor den centra le 
figu r i filmen i en dobbelt funktion som 
»helt« og leverandør af signaler og ad
varsler, der skal få os til at sluge over
gangene, få os til at acceptere en in-

110



trige, der på papiret er lige så meget af 
en »stinker« som »Get Carter!« Som 
Eddie boltrer Albert Finney sig i hele og 
halve citater, i parodier på Bogart, Cag- 
ney og Robinson, i klicheer og accenter, 
der netop skal påvirke tilskueren i en 
afslappende retning. Så er han mere 
modtagelig for pludselige indslag af 
skræmmende realisme, som når Eddie 
får at vide, at der ligger en myrdet mand 
i hans værelse, eller når Eddie efter 
moden overvejelse virkelig leger tough 
guy overfor boghandleren i London.

Det har naturligvis været en sport for 
anmelderne at finde så mange filmcita
ter som muligt i »Gumshoe« (udover, 
naturligvis, citatet fra »Born Yesterday«, 
der vises på TV i scenen med »The Fat 
Man«), På nuværende tidspunkt er det 
vel morsommere at fremhæve et par ci
tater, der ikke har spor med film at gøre. 
I en telefonsamtale får Eddie navnet 
Mrs. Blankerscoon stukket ud. Han gen
tager det undrende, og da han har lagt 
røret, spørger han sig selv, hvem hun 
er. Hans ansigt røber, at navnet er ham 
bekendt. Fru Blankerscoon er da også 
et navn fra Eddies barndom, idet hun 
som hollandsk atletik-husmor blev the 
darling of the Olympic Games i London 
1948. Eddie anvender et sted et citat til 
hele to wise-cracks, som kun han selv 
kan more sig over. Og så er situationen 
endda ikke spor grinagtig. Da den unge 
piges bodyguard, den sorte student 
Azinge, har sagt farvel med et sugende 
dybt stød i Eddies mellemgulv, retter 
Eddie sig op igen med ordene: »Float 
like a butterfly, sting like a bee«, Mo- 
hammed Alis slagord før kampen mod 
Sonny Liston. Til et senere spørgsmål 
om, hvem der slog ham, kan han ikke 
undse sig for at toppe sin egen vittighed 
med svaret »Sonny Liston!«

Eddie møder på sin vej gennem the 
small world of crime en pige, broderens 
sekretær, der kan lige så mange citater 
og klichéer som han selv. Deres ord
duel slutter på den friske facon man 
husker fra Bogart-Bacall-duellen i »To 
Have and Have Not«, men hendes af
sluttende replik »l’d rather fight than 
switch!« er hentet fra en reklame for 
Tareyton cigaretter.

»A gun, a grand and a giri, that’s the 
world I live in«, siger Eddie (citeret efter 
hukommelsen) og ligner dermed Mickey 
Spillane. For Eddie er der ikke længer 
større afstand mellem filmens verden og 
verden udenfor fiktionen. Han er i lige 
høj grad et produkt af sit miljø og af 
massemediernes fiktive »Gumshoe«-ver- 
den; og som intrigen udvikles, bekræftes 
han i sin kliché-verden. Han kan klare 
sig, ja endog sejre, med klichéernes 
hjælp. Selv den foruroligende skotte vi
ser sig at være en kliché, en kulisse
uden bagside.

For Eddie er filmen blevet virkelighed 
og virkeligheden film. Slutningen er der
for optimistisk. Eddie har bevist, at han 
kan klare sig, at hans drøm kan gå i 
opfyldelse. Han kan måske ikke skabe

Still/ Albert Finney 
som amatørdetek
tiven Eddie, der -  

med Sam Spade og 
Philip Marlowe som 
ballast -  boltrer sig 

i den intelligent 
nostalgiske debut

film »Gumshoe«.

de ting, han drømte om hos psykiateren, 
men han kan leve dem.

Som han siger midt i filmen, mens han 
skuer ud over byen: »One day all this 
will be mine«.

Poul Malmkjær

■  PRIVATDETEKTIVEN
Gumshoe. England 1971. Dist: Columbia. P-sel- 
skab: Memorial Enterprises Ltd [=  Albert Finney & 
Michael Medvin]. P: Michael Medvin. As-P: David 
Barber. P-leder: Basil Keys. Eksteriør-leder: John 
Southwood. Instr: Stephen Frears. Manus: Neville 
Smith. Instr-ass: Ted Sturgis. Foto: Chris Menges. 
Kamera: Roy Orton. Farve: Eastmancolor. Lys: Ron 
Pearce. Klip: Fergus McDonell (Sup), Charles 
Rees. P-tegn: Michael Seymour/Ass: Richard Ram- 
baut. Konstruktion: Jack Carter. Dekor: Harry Cord- 
well, Brian Brockwell. Kost: Daphne Dåre (design), 
Barbara G ille tt (garderobe). Musik: Andrew Lloyd 
Webber. Sang: »Baby, You’ re Too Good For Me« 
af Andrew Lloyd Webber (musik), Tim Rice (tekst), 
sunget af Roy Young. Tone: Christian Wangler, 
Rodney Holland, Doug Turner, Pam Davies. Sp-E: 
Bowie Films Ltd. Makeup: Bob Lawrance. Frisurer: 
Susie Hili. Rollebesætter: Miriam Brickman. 
Medv: Albert Finney (Eddie Ginley), B illie White- 
law (Ellen Ginley), Fran Finlay (William Ginley), 
Janice Rule (Mrs. Blankerscoon), Carolyn Seymour 
(Alison), Fulton MacKay (Straker), George Innes 
(Boghandleren), George Silver (De Fries), B illy 
Dean (Tommy), Wendy Richard (Anne Scott), Mau- 
reen Lipman (Naomi), Neville Smith (Arthur), Oscar 
James (Azinge), Joey Kenyon (Joey), Bert King 
(Mal), Chris Cunningham (Clifford), Ken Jones 
(Arbejdsanviser), Tom Kempinski (Psykiater), Harry 
Hutchinson (Kleptoman), Ernie Mack & the Sa- 
turated Seven, Jason Kane, Vicky Day, The Jack- 
sons, Scott Christian (Optrædende i Bingo-klub
ben). Længde: 84 min. Censur: Ingen. Udi: Co
lumbia. Prem: Grand 6.10.71.

NB: Fil men indeholder klip fra »Bom Yesterday« 
(Født i går) instrueret af George Cukor, 1950.

Jesse James’ 
store bankkup
I de tumultariske år under og efter bor
gerkrigen hærgedes et bælte af USA fra 
Kentucky til Minnesota af Jesse James 
og hans ’gang’, hvor iblandt broderen 
Frank og Younger-fætrene Jim, Bob og 
Cole var de prominenteste. Sytten mand 
i alt som på sytten år hentede en kvart 
million dollars ud af banker, diligencer 
og tog. En klatskilling for nutidige pira
ter, men dengang ikke for småpenge at 
regne. I 1876 fik banden løfte om amne
sti, men ved hjælp af bestikkelse fik 
politiet tilsagnet trukket tilbage. Dette 
forræderi bekræftede for de atter fred
løse, hvad de altid havde vidst, nemlig 
at magt er det eneste, der tæller, og at 
magten er, hvor pengene tælles. I følge 
filmen »Jesse James’ store bankkup« 
beslutter de sig derfor til det virkeligt 
kapital-indbringende kup og starter ud 
på et raid mod den fjerne, men fedeste 
pengekasse vest for Mississippi, banken 
i Northfield, Minnesota. Ekspeditionen 
mislykkes. Jesse og Frank slipper væk, 
mens Bob Younger m odtager to kugler,
Jim og Cole hver fem. Spjældet undgår
de ikke, men Cole kan dog kravle op 
fra halmen i tremm evognen -  og det er 
veritabelt -  for stående at modtage 
mængdens paradoksale hyldest.

Brødrene James og fætrene Younger
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blev allerede i levende live -  ligesom 
Clyde Barrow og Bonnie Parker et halvt 
århundrede senere -  behæftet med Ro
bin Hood-legenden, og fælles for de to 
bander og vel sagtens andre af slagsen 
er, at de både kom til at ligge under for 
myten om sig selv -  blev slaver af den -  
og med flid broderede på den. Filmen 
»The Gunfighter« af Henry King byg
gede på dette motiv men var i for høj 
grad afhængig af det til at kunne få det 
på tilstrækkelig afstand, og indtil nu er 
det nok Arthur Penns »Billy the Kid«, 
der har forstået mest af dobbeltspillet 
mellem de psykologiske og mytologiske 
mekanismer.

Her i »Jesse James’ store bankkup« 
bliver det i alt fald ved skitseringen. 
Jesse opfatter sig selv som en slags 
guerillakaptajn for ’the Confederacy’ og 
lever op til Robin Hood-legenden ved 
at røve fra de rige uden dog nødvendig
vis at give til de fattige. Cole Younger, 
der er filmens centrale figur er mere 
gorilla end guerilla. En patologisk spra
debasse med -  hvad der måske ikke er 
usædvanligt for sådanne karakterer -  
masser af charme og et veludviklet for
tælletalent. Ret en påfugl at skue når 
han på torvet paraderer sin læderpans- 
rede vest med de flotte skudhuller. Cole 
er et legebarn, kan li’ mekanisk tingel
tangel og tilværelsens andre vidunder
ligheder, hvilken form de så end tager. 
Togtet til Northfield hindrer videre ud
forskning deraf. Det koster ham 25 år, 
men filmen slutter fortrøstningsfuldt med 
en bemærkning om, at han levede helt 
op til 1916, altså længe nok til at se en 
ny tidsalder blive til.

Den han længes imod eller hvad? 
1916 var året før USA kom med i ver
denskrigen. Somme-slagets og Jyllands- 
slagets år. De mekaniske dinosaurers 
epoke. Måske for Cole en slags opfyl
delse -  og måske for filmen; den kan 
lide massakrer. Et lidt nøjere signale
ment af den fremtid, der varsles om i 
slutbemærkningen, får vi i beskrivelsen 
af en sportskamp, der introducerer et nyt 
spil, man er begyndt at more sig med i 
de civiliserede øststater, og som viser 
sig at være en form for kappestrid, de 
gode nybyggere i Minnesota kan nikke 
genkendende til: en pløret og sammen
filtret alles kamp mod alle. Og det synes 
da stort set at være, hvad denne for
tælling har at sige: verden var, er og 
forbliver et galehus beboet af psykopa
tiske stratenrøvere og bedsteborgere, 
der er dummere end politiet tillader, 
men ikke mere korrupte; ingen er nem
lig så korrupte som lovens udøvere selv. 
En bestemt scene fortætter filmens 
menneske- og verdensanskuelse. Den 
udspilles foran byens forkomne bordel, 
hvor frysende ludere ser til, mens ret
færdighedens vogtere holder hænderne 
oppe og bukserne nede på kunderne og 
skyder de forkerte i forsøget på at hæv
ne en sølet massakre på den plørede 
hovedgade.

»Our national sport is shooting and

always will be«, siger Cole Younger, og 
nu er det snart sagt så ofte, at ikke 
alene de, der bliver ved med at gentage 
det, men også deres tilhørere er i fare 
for at falde hen i en tro på, at denne 
tingenes tilstand ikke står til at ændre. 
At bebrejde Cole, at han mener, hvad 
han siger og slår sig til tåls dermed, 
ville unægtelig være nytteløst, men man 
kan anklage filmen for, at den ikke på 
en eller anden måde forholder sig til 
hans defaitistiske livsfilosofi, men for- 
flygtiger såvel den som sin egen nihi
lisme ved at lægge alting -  og ikke 
mindst personkarakteristikken -  ud i 
karikaturer. Så er der intet, der skal 
tages helt alvorligt, intet der står for 
pålydende værdi. Filmen affærdiger så 
at sige sin egen patologi og misantropi 
som blot og bar grimasse og attitude. 
Hvad vi får er da en lidenskabsløs be
retning om socialt og menneskeligt for
fald, og hvad er mere forstemmende. 
Uden ængstelse og uden ærinde regi
streres her livets latterlighed.

Den klassiske western byggedes over 
konflikten mellem individuel selvhæv
delse og social tilpasning. En konflikt, 
der som oftest løstes -  for nemt -  ved 
at først den ene part og dernæst den 
anden fik, hvad der krævedes; -  men 
som altså dog var der, selv i standard
værkerne. Og i de bedste af de gamle 
westerns lykkedes det at gennemgløde 
de stereotype opstillinger og den ske
matiske moralitet, så spillet blev til en 
erkendelse, der sagde, at kun den, der 
er noget for sig selv, kan blive noget 
for andre.

Øjeblikkets film -  i alt fald øjeblikkets 
amerikanske -  har lidet at sige om men
neskers betydning for sig selv og hin
anden. Det, der optager dem, er ikke 
tilværelsens konstruktive men tværtimod 
dens destruktive kræfter. De mest spæn
dende af disse film dirrer af forskræk
kelse og fascination over deres egen 
overbevisning, som går ud på, at der i 
mennesket ikke alene findes en dyb drift 
mod katastrofen, men at livet ville være 
utåleligt, hvis det ikke nu og da førtes 
ud over sin egen afgrund. Sam Peckin- 
pahs »Køterne« er en gysende hengi
velse til det dæmoniske, måske en ni
hilistisk bekendelse, måske en besvær
gelse? En film i flere lag og åben for 
mange fortolkninger. Det går nemmere 
at få hold på den beslægtede »Ubudne 
Gæster« af Elia Kazan, der har et klart 
sigte med sin afdækning af djævelska
ben, og som for en gangs skyld taler 
åbent om det, der ellers altid pakkes 
ind i allegori, nemlig folkedrabene i 
Vietnam. Filmen er slet og ret en for
maning til det splittede USA om at være
forsigtig med de skråsikre fordømmel
ser, selvom nogen er mere retfærdige 
end andre.

De mest kedsommelige af tidens film 
er de, der slapt eller kælent lukrerer på 
en nihilistisk stemning, og den er ingen 
mere underdanig end cowboy-filmene. 
Sydney Pollacks »Manden, der ikke kun

ne dø« er en sympatisk undtagelse. En
delig igen en film om konflikten mellem 
de betingelser et menneske kan stille 
til tilværelsen, og så dem livet møder 
ham med. »Jesse James’ store bankkup« 
er dens prototypiske modsætning. En 
monoton historie uden konflikter og 
uden præferencer.

Niels Jensen

■  JESSE JAMES’ STORE BANKKUP
The Great Northfield Minnesota Raid. USA 1972. 
Dist: Universal. P-selskab: Universal/Robertson & 
Associates. En Jennings Lang Præsentation. As-P: 
Bruce Graham. P-leder: Harker Wade. Instr/Manus: 
Philip Kaufman. tnstr-ass: Ralph Sariego. Foto: 
Bruce Surtees. Sp-foto-E: Albert Whitlock. Farve: 
Technicolor. Klip: Douglas Stewart. Ark: Alexander 
Golitzen, George Webb. Dekor: Hal Gausman. 
Kost: Helen Colvig. Musik: Dave Grusin. Sang: 
»Hodie Christus-Natus Est«, sunget af the St. Olaf 
College Choir of Northfield, Minnesota. Tone: 
Waldon O. Watson, Melvin M. Metcalfe, Sr., Ro
bert Hoyt. Medv: C liff Robertson (Cole Younger), 
Robert Duvall (Jesse James), Luke Askew (Jim 
Younger), R. G. Armstrong (Clell Miller), Dana 
Elcar (Allen), Donald Moffat (Manning), John 
Pearce (Frank James), Matt Clark (Bob Younger), 
Wayne Sutherlin (Charley Pitts), Robert H. Harris 
(Wilcox), Jack Menning (Heywood), Efisha Cook, 
Jr. (Bunker), Royal Dano (Gustavson), Mary-Robin 
Redd (Kate), Arthur Peterson (Jefferson Jones), 
Craig Curtis (Chadwell), Barry Brown (Henry 
Wheeler), Nellie Burt (»Doli Woman«), Liam Dunn 
(Dummer), Madeleine Taylor Holmes (Bedstemo
derlig kvinde), Herbert Nelson (Detektiv), Erik 
Holland (Sherif), Anne Barton (Clells kone), Mar- 
jorie Durant (Maybelle), Inger Stratton (Syngende 
skøge), Valda J. Hansen (Nøgen pige), Bill Calla- 
way (Skriver). Længde: 91 min. Censur: Ingen. Udi: 
C.I.C. Prem: Carlton 24.11.72.
Eksteriørscener indspillet i Jacksonville, Oregon.

The Godfather
Efter næsten et års reklamebulder er 
det slet ikke utænkeligt, at der i mange 
vågner en latent Rasmus Modsat. Hvor
dan kan nogen film overhovedet være 
så god at den, sagt lidt forenklet, ind
spiller minimum en million dollars om 
dagen? Det hævdes at være taksten i 
USA, hvor »The Godfather« længe har 
figureret ikke blot som gangsterfilmens 
»Borte med blæsten« men også som 
produktionsselskabets »The Sound of 
Money«. Der er noget suspekt over det.

Det er nok nytteløst at spekulere over, 
hvorfor netop »The Godfather« er blevet 
den eksempelløse tilløbssucces. Ganske 
vist er gangstere pr. definition et godt 
emne, og ganske vist fik filmen i USA 
en enorm ekstra reklame forærende af 
New York mafiaen, der næsten med pre
mieren begyndte at myrde hinanden; og 
ganske vist kan man nok med en vis ri
melighed hævde, at gangsterfilmen som 
genre spejler en bestemt folkelig opfat
telse af USA på samme måde som vore 
hjemlige og langt mere fredelige omgi
velser får en folkelig spejling i Morten 
Korchske idyller og lummervarme sen
gekante -  men alligevel, en million dol
lars er forbistret mange penge. Og så 
pr. dag!

Filmen er en ret trofast genfortælling 
af Mario Puzos bog (dansk udgave: Ma
fia) om en mafia-familie i New York. Or
det mafia bruges dog aldrig i filmen, 
men hvem generer det? Skønt mafiaen 
langt fra er den dominerende forbryder
organisation i USA, som avisskriverier
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gør den til, og skønt mafiaen, eller La 
cosa nostra eller hvilket navn man end 
vil give organisationen (i Chicago kal
des det foretagende ofte for »The Out- 
fit«, i Buffalo siger man »The Arm« og 
andre steder hvisker man om »The Of
fice«, fortæller Nicholas Gage i »The 
Mafia is Not an Equal Opportunity Em- 
ployer«) muligvis er på retur, så synes 
den menige amerikaner at omfatte ma
fiaen med en veneration, der kunne få 
en til at forestille sig, at der er tale om 
en godgørende organisation.

Engang tor længe, længe siden var 
mafiaen måske lidt i den retning, men 
det fortaber sig under alle omstændig
heder i en uendelig fjern siciliansk for
tid, og allerede længe før de første 
italienske emigranter søgte til USA, var 
mafiaen blevet til benhård organisation. 
USA var de uanede muligheders land, 
også for mafiaen, og forbudsperioden i 
tyverne var så at sige nationens vel
komst til de hjælpsomme gangstere, der 
ikke undte folk at tørste. Imperier blev 
opbygget på grundlag af terror og vold, 
og de skrappeste topmænd sikrede sig 
i tide mod myndighedernes utidige ind
blanding. Og selv om trediverne ikke 
var nær så givtig en periode, så havde 
forbryderne forstået at konsolidere de
res magt, så meget endda, at den ame
rikanske regering under den anden ver
denskrig måtte slå en handel af med 
mafiaen, der så i efterkrigsårene stod 
stærkere end nogensinde før. Der be
gynder Francis Ford Coppolas »The 
Godfather«. Og ret meget længere når 
filmen ikke.

Coppola mener, at man med rimelig
hed kan opfatte mafiaen som en metafor 
for USA, og han har tænkt sig filmen 
sådan, siger han. Men filmens billede 
af mafiaen indskrænker sig nok først 
og fremmest til noget meget mindre. 
Samfundet uden for mærker man ikke 
noget til undtagen i form af en gennem- 
korrupt politimand.

Karakteristisk starter filmen med or
dene »I believe in America«. I et super
nærbillede fortæller en mand sin histo
rie, mens kameraet uendelig blidt træk
ker sig tilbage indtil en ryg og en hånd
bevægelse fra den indtil nu stumme til
hører kommer ind i bil ledfeltet. Indled
ningssekvensen tolker magtfuldt både 
en (helt nutidig) mistro til domstols-ret
færdighed i USA og en mafia-Godfa- 
thers position (i effekt meget lig den 
også af Coppola skrevne indlednings
sekvens til »Patton«).

Denne Godfather går en italiener i 
New York til, når han føler, at samfun
det svigter, i dette tilfælde fordi man
dens datter er blevet molesteret af et 
par brutalt legesyge og slemt liderlige 
college-drenge. Pigen »kept her honor«,
men voldsmændene slap med en betin
get dom, og det passer ikke faderen. 
Den lidt arkaiske opfattelse af æres
begrebet, det rituelle, næsten religiøse, 
i scenen er væsentlige bestanddele i 
filmens skildring af mafiaen. I denne

Godfathers skikkelse er der intet ondt 
(i modsætning til skildringen af Don 
Corleone i Puzos bog), og når FBI agen
ter senere dukker op ved Corleones 
villa for at notere sig, hvilke gæster der 
er, så kan man med Corleone-familien 
betragte FBI som utidige indtrængere. 
Kun med et meget forenklet billede af 
USA er den problemstilling rimelig. Og 
selv når Corleone-familien viser sig at 
være second to non når det gælder om 
at sprede død, er det først og fremmest 
vist som værende udslag af selvforsvar 
(en gangsterkrig er i gang). Også selv 
om filmens sidste sekvens, hvor den 
gamle Corleones yngste søn og nylige 
arvtager til titlen som Godfather ribbes 
for alle gode sider, er effektfuldt af
standtagende: i kirken er der barnedåb, 
og mens præsten præker og Bachs mu
sik rumler på lydbåndet, krydsklippes 
der ustandselig mellem en serie brutale 
mord foranstaltet af Michael Corleone 
og nærbilleder af Michael i kirken, hvor 
han svarer ja til, at han tror på Gud, på 
Jesus, på Helligånden og den katolske 
kirke -  og på at han forsager Djævelen 
og alt hans værk.

Den knap tre timer lange film er en 
ujævn affære, fordi Coppola langt fra 
har haft frie hænder. Han kæmpede for 
at få lov til at lave filmen i New York 
City og som en »period piece«, men han 
har ikke kunnet få lov til at lave den 
film, han i øvrigt gerne ville lave. Flere 
scener fornemmes i udpræget grad som 
noget, han var tvunget til at tage med 
(f. eks. scenerne fra Hollywood -  det 
forekommer mig ikke rimeligt, at den 
stortalende producent skulle behøve at 
vise Corleone-familiens sagfører sin 
fuldblodshest), mens andre scener er 
lavet med et formidabelt talent, der vid
ner om, at Coppola har potentiel som 
en stor instruktør.

Filmens indledning, hvor der veksles 
mellem hviskende mandekonferencer i 
halvmørke rum med nedrullede persi
enner og festlig bryllupsstemning i blidt 
solblegede farver uden for, er effektivt 
sigende i kontrastvirkningen, og raffine
ret lader Coppola hele tiden den yngste 
søn Michael holde sig nærmest skyggen, 
når han er udendørs, et forvarsel om, 
hvordan denne Michael senere må ende, 
skønt han på dette tidspunkt er udset 
til ikke at have noget med gangster
væsenet at gøre. På samme måde som 
filmens kvinder holdes uden for. Lys og 
skygge er også med til at symbolisere 
personernes katolske baggrund: uskyld 
over for medviden, og Al Pacino -  som 
den yngste søn og kommende God
father -  lader os diskret forstå, at der 
ofte er splid mellem, hvilke gerninger 
hans intellekt tvinger ham til, og hvilken 
retning han ville have foretrukket, om
ikke synden skulle nedarves.

På det håndværksmæssige plan er fil
men således imponerende sikkert lavet, 
Coppola beretter historien afslappet, og 
hans evne til at få skuespillerne til at 
yde det maksimale er -  bagefter -  im

ponerende. Ikke blot Al Pacino og Mar- 
lon Brando som nutidens og fortidens 
Godfather, men hele rækken af medvir
kende er sjældent mindre end fremra
gende, med James Caan og Robert Du- 
vall som de bedste efter Pacino og 
Brando.

Men -  og så er vi tilbage, hvor vi star
tede -  filmen tager næppe tilstrækkelig 
afstand for ugerningerne. Eller rettere 
-  filmen synes at resignere i en konsta
tering af, at der næppe er nogen nævne
værdig forskel mellem underverdenens 
magthavere og den såkaldte respek
table verdens store mænd. Begge ste
der bliver mennesker hver dag dræbt 
på magtens bud. Det er der slet ikke 
noget personligt i, det er ren og skær 
forretning, og i tilstrækkeligt pessimi
stisk hjørne kan man godt forestille sig, 
at det var dette, filmen egentlig burde 
fortælle om.

Per Calum

■  THE GODFATHER
The Godfather. USA 1972. Dist: Paramount. P-sel- 
skab: Paramount/Alfran Productions. P: Albert S. 
Ruddy. As-P: Gray Frederickson. P-samordnere: 
Michael Briggs, Tony Bowers/Ass: Robert Barth. 
I-leder: Fred Caruso. 2nd Unit l-leder: Valerio De 
Paolis. Ex-P-ass: Robert S. Mendelsohn. P-ass: 
Gary Chazan. Instr: Francis Ford Coppola. Instr- 
ass: Fred Gallo, Steve Skloot. 2nd Unit instr-ass: 
Tony Brandt. Manus: Francis Ford Coppola, Mario 
Puzo. Efter: Roman af Mario Puzo (dansk udgave: 
»Mafia«). Foto: Gordon W illis. Kamera: Michael 
Chapman/Ass: Tibor Sands, Peter Salim. Lys: Da
vid McCIean, Russell W. Engles, Joe Rutledge. 
Farve: Technicolor. Klip: William Reynolds, Peter 
Zinner/Ass: Jack Wheeler, Pierre Jalbert, Marc 
Laub, Murray Solomon, Barbara Marks. P-tegn: 
Dean Tavoularis. Ark: Warren Clymer. 2nd Unit Ark: 
Samuel Verts. Dekor: Ph. Smith/Ass: Richard Adee, 
John Bodfrey, Frank Jannacone, Ray Murphy. Rekvis: 
Tom Wright/Ass: David Goodnuff, Les Bioom, Jack 
Wright, Jr. Kost: Anna H ili Johnstone (design), 
George Newman, Marilyn Putnam (garderobe). Mu
sik: Nino Rota. Supplerende musik: »Mali Wedding 
Sequence« af Carmen Coppola; »I Have But One 
Heart« af Johnny Farrow & Marty Symes, sunget af 
Al Martino; »Luna mezz’ ’o mare« af Paolo Cita
rel la; »Manhattan Serenade« af Louis Alter; »Have 
Yourself a Merry Little Christmas« af Hugh Martin 
& Ralph Biane; »Santa Claus is Corning to Town« 
af Haven Gillespie & J. Fred Coots; »The Bells 
of St. Mary's« af A. E. Adams & Douglas Furber; 
»All Of My Life« af Irving Berlin; »Mona Lisa« af 
Jay Livingston & Ray Evans; »Baptism Sequence« 
af Johann Sebastian Bach. Dir: Carlo Savina. Tone: 
Christopher Newman, Bud Grenzbach, Richard Port
man, Les Lazarowitz. Sp-E: A. D. Flowers, Joe 
Lombardi, Sass Bedig. Makeup: Dick Smith, Philip 
Rhodes. Frisurer: Phil Leto. Stills: Jack Stager. 
Rollebesættere: Fred Roos, Andrea Eastman, Louis 
DiGiaimo. Medv: Marlon Brando (Don Vito Cor
leone), Al Pacino (Michael Corleone), James Caan 
(Sonny Corleone), Richard Castellano (Clemenza), 
Robert Duvall (Tom Hagen), Sterling Hayden (Mc 
Cluskey), John Marley (Jack Woltz), Richard Conte 
(Barzini), Diane Keaton (Kay Adams), Al Lettieri 
(Sollozzo), Abe Vigoda (Tessio), Talia Shire (Con
nie Rizzi), Gianni Russo (Carlo Rizzi), John Cazale 
(Fredo Corleone), Rudy Bond (Cuneo), Al Martino 
(Johnny Fontane), Morgana King (Mama Corleone), 
Lenny Montana (Luca Brasi), John Martino (Paulie 
Gatto), Salvatore Corsitto (Bonasera), Richard 
Bright (Neri), Alex Rocco (Moe Greene), Tony 
Giorgio (Bruno Tattaglia), Vito Scotti (Nazorine), 
Tere Livrano (Theresia Hagen), Victor Rendina 
(Phillip Tattaglia), Jeannie Linero (Lucy Mancini), 
Julie Gregg (Sandra Corleone), Ardell Sheridan 
(Mrs. Clemenza), Simonetta Stefanelli (Apollonia), 
Angelo Infanti (Fabrizio), Carrado Gaipa (Don 
Tommasino), Franco Citti (Calo), Saro Urzi (Vi- 
te lli). Længde: 177 min. Censur: Ingen. Udi: C.I.C. 
Prem: Palladium +  Tre Falke Bio +  Scala S io, 
Aalborg +  Kosmorama, Århus +  Kino, Odense +  
Bio, Herning samt Lido, Vejle. 26.12.72.
Indspilningen startet 29. marts 1971, eksteriørsce
ner optaget i Hollywood, New York City og på 
Sicilien.
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Filmene set af 
Per Calum (P.C.)
Ib Lindberg (I.L.)
Poul Malmkjær (P.M.)
Ib Monty (I.M.)
Peter Schepelern (P.S.) 
Kaare Schmidt (K.S.) 
Jørgen Stegelmann (J.S.)

ADLYD ELLER DØ
Instruktør: GIULIANO MONTALDO
Montaldo vakte en vis opsigt med sin 
effektfulde film om Sacco og Vanzetti. 
Krigsfilmen »Adlyd eller dø« er ligesom 
denne centreret omkring en voldsom og 
indignerende begivenhed. Den hører til 
de pacifistiske krigsfilm og er en lidt 
tungt fortalt historie i traditionen fra 
Kubricks »Ærens vej« og Loseys »For 
konge og fædreland«. Den benytter det 
afprøvede princip at vise det store i det 
små: hele krigsmaskineriet demonstre
res i den lille episode, filmen fortæller 
om. De tyske krigsfanger i en allieret 
lejr opdager kort før freden i 1945, at 
der er blevet pågrebet et par tyske de
sertører. De kræver at få dem udleveret 
til intern rettergang og siden -  da døds
dommene er faldet -  at få geværer til 
brug ved henrettelsen. Det udvikler sig 
til en duel mellem den tyske officer og 
lejrens canadiske kommandant (spillet 
af Richard Johnson), som naturligvis 
ikke vil føje tyskerne. Men til sidst giver 
han alligevel efter, presset af sin egen 
overordnede, som venligt men bestemt 
forklarer, at det ikke blot er en sag om 
tyskerne, det drejer sig om hele militær
standens ære og anseelse; hvis han ikke 
hjælper tyskerne til at henrette deser
tørerne, vil ikke blot de tyske officerer 
tabe ansigt over for deres underord
nede. Det er hele det militære magt
apparat, som i så fald lider nederlag.

Og desertørerne (den ene spilles af 
Franco Nero) henrettes, et par dage 
efter at freden er kommet. (Gott mit 
uns/Dio é con noi -  Italien/Jugoslavien
1970). P.S.

DUK DIG, FJOLS
Instruktør: SERGIO LEONE
Sergio Leone synes nu endelig at have 
toppet både kunstnerisk og kommercielt 
med »Once upon a Time ...«. Hans se
neste film, »Duck, You Sucker«, er en 
trættende og irriterende opvisning i spe
cial effects og dårlige skuespillermane
rer, holdt sammen af en spinkel historie, 
der ikke bliver mere tydelig af den til
syneladende drastige nedskæring, fil
men har været genstand for herhjemme.

Men det er selvfølgelig klart, at stilen
-  og det er jo den, der tæller for Leones 
vedkommende -  ikke er gået fløjten, og 
ind imellem de endeløse dynamiteksplo
sioner og Steigers og Coburns grimas
ser dukker der frapperende momenter 
af skønhed, elegance og teknisk bra- 
voura op, som hæver kolportagehisto
rien op på et plan, hvor trivialfilmen 
pludselig bliver kunst. Det er i sådanne 
øjeblikke forståeligt, at Leone-stilen 
(mere end den såkaldte spaghetti-we- 
stern-stil) har sat sig så mærkbare spor 
hos instruktører af mere åbenlys »kunst
nerisk« habitus.

Ennio Morricones musik indgår som 
tidligere i en næsten grinagtig fræk hel
hed med tegneseriebillederne, og det 
er ikke mindst hans skyld, at man ofte 
føler sig magtesløst svag overfor dette 
orgie af vulgær genialitet. (Giu la testa
-  Italien 1972). I.L

FLAMMEN OG PILEN
Instruktør: JACQUES TOURNEUR
Efter et manuskript af veteranen Waldo 
Salt (der for fire år siden skrev manu
skript til »Midnight Comboy« og blev 
berømmet som ny og vred ung mand i 
USA) fortælles der er røverhistorie om 
frihedskamp i det 12. århundredes Lom
bardiet. Helten er en Robin Hood-lig- 
nende frihedskæmper, der i begyndel
sen blot ønsker at være sig selv, men 
som senere når frem til en erkendelse 
af, at ingen kan stå alene. I filmens 
produktionsår (1950) var McCarthys hek
sejagt i fuld gang i Hollywood, så måske 
var moralen den gang dristigere end 
den forekommer i dag, hvor det først 
og fremmest er Burt Lancasters meget 
veloplagte tegneseriehelt i Tourneurs 
sikre iscenesættelse, der gør »Flammen 
og pilen« til en gang charmerende far
veglad og folkelig eventyrfilm. De atle
tiske evner, som Burt Lancaster og hans 
gamle partner Nick Cravat opøvede i 
deres cirkus-fortid, udnyttes smukt og 
vitalt i historien, der ud over egne kva
liteter også kan opleves som en hyldest 
til Douglas Fairbanks’ indsats inden for 
samme genre. »Flammen og pilen« for
nemmes ikke som nogen meget person

lig film fra Tourneure side, men den er 
opfindsomt og stilsikkert lavet, og giver 
en lyst til at opleve Tourneurs berømte 
skrækfilm fra fyrrerne. (The Flame and 
the Arrow -  USA 1950). P.C.

FORÅRET KOMMER SENT
Instruktør: YOJI YAMADA
Japanske film, som foregår i nutiden, er 
ikke almindelige i danske biografer, og 
slet ikke nutidige japanske trivialfilm. 
Til denne kategori må Yamadas »Foråret 
kommer sent« nok henregnes. Filmen 
fortæller sentimentalt og langtrukkent 
om en arbejderfamilie, der rejser fra en 
af de sydlige øer, hvor de lever en 
slaveagtig tilværelse, til en af de nord
ligste øer, hvor de kan dyrke deres 
egen jord. Rejsen fører os gennem et 
Japan, som ikke ofte ses på film: det 
overbefolkede industriland, som er for
ureningsundergangen nær. Historien be
nytter rejsen som ramme omkring en 
enkel og lidt for »hjertevarm« beretning 
om familielivets glæder og sorger. Det 
er en »folkelig« film, hvor der les og 
grædes på skift. Dens tilbage-til-natu- 
ren-filosofi virker ikke som noget meget 
overbevisende svar på Japans nutidige 
situation. Men filmen er for så vidt inter
essant, som det kan være lærerigt at se, 
at japansk film ikke udelukkende består 
af Kurosawas samurai-film. (Kazoku/Fa- 
mily -  Japan 1970). P.S.

GANGA ZUMBA
Instruktør: CARLOS DIEGUES
Diegues’ første lange film er fra 1963, og 
den bygger på en i Brasilien berømt 
legende. I det portugisiske Brasilien i 
det 17. århundrede går rygter og histo
rier om negerstaten Palmares. Slaverne 
på plantagerne drømmer om friheden i 
denne stat, der regeres af den gamle 
konge, Zambi. En ung slave, Antåo, op
dager, at han er sønnesøn af Zambi og 
dermed arving til Palmares. Han hjælpes 
til flugt, og sammen med en elskerinde, 
en ældre slave og en Palmares-kriger 
drager han ind i junglen. På vejen ud
rydder de en portugisisk officersfamilie 
og befrier en slavinde, som slutter sig 
til Antåo, da elskerinden forlader dem*. 
Hun vil hellere være fri end underkaste 
sig et sort samfund bygget op af de 
hvide. Netop som portugisiske dusør
jægere har indhentet dem, befries de 
af Palmares-krigere. »Ganga Zumba« 
(=  hersker over alle lande) er med sin 
røverhistorie ude på en grandios agita
torisk stil (som Rocha senere fandt), og 
Diegues arbejder voldsomt, især med 
lydsiden, så drømmerejsen mod friheden 
bliver lidt af et stilforvirret mareridt, der 
aldrig fremmer det udtryk for revolutio
nær bevidstgørelse, der tilsyneladende 
ligger i manuskriptet. Filmen udspilles 
for en stor del i mørke, hvad der må 
siges at være til de medvirkendes fordel. 
(Ganga Zumba -  Brasilien 1963).

P.M.
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HOSPITALET
Instruktør: ARTHUR HILLER
Paddy Chayefsky var i 50’erne forfatter 
til en række bemærkelsesværdige TV- 
stykker og film (som regel instrueret af 
Delbert Mann), som var usædvanlige 
ved deres hverdagsrealistiske og upre- 
tentiøse skildringer; det var især »Mar- 
ty«, der blev berømmet. I »Hospitalet« 
har Chayefsky slået sig sammen med 
Arthur Hiller, som -  selvom han har 
lavet bedre film end »Love Story« -  
ikke just er en instruktør, der kan for
løse de store visioner. Filmen er blevet 
et besynderligt misk-mask: den starter 
som »sort« komedie fra hospitalsverde
nen (å la »MASH«), fortsætter som kri
minalistisk Whodunit (å la »En morder i 
hvidt«) og ender som patetisk message- 
movie (å la »Billy Jack«). Ideen med at 
lade hospitalet fungere som mikrokos
mos for det amerikanske samfund er 
ikke dårlig, men efterhånden som filmen 
skrider frem bliver det mere og mere 
uklart, hvad det egentlig er, den vil sige. 
George C. Scott tager sig nogle ordent
lige ture i rollen som overlægen, der er 
ved at miste troen og et øjeblik lader 
sig friste af en ung piges (Diana Rigg) 
tilbud om en idyllisk tilværelse fjernt fra 
verdens vrimmel. (The Hospital -  USA
1971). P.S.

KRIGEN MELLEM MAND 
OG KVINDE
Instruktør: MELVILLE SHAVELSON
Titlen beskriver præcist tegneren James 
Thurbers syn på forholdet mellem køn
nene, som filmen er bygget op om. Jack 
Lemman spiller en kvindefjendsk teg
ner (!), der er ved at blive blind, Barbara 
Harris en fraskilt kvinde (med børn), der 
lægger an på ham, og Jason Robards 
hendes tidligere mand, der dør langt fra 
hjemmet, så Lemmon til sidst føler an
svar for de faderløse børn. Lemmon og 
Harris bliver gift undervejs, men han 
afviser enhver støtte: han må bevise, at 
han kan klare sig selv. Filmen er stilløst 
instrueret af Melville Shavelson, men 
reddes af et vittigt og pointeret manu
skript af Danny Arnold og Shavelson, 
og af Thurbers særegne mands- og 
kvindetegninger, der animeres og ud
kæmper et veritabelt slag omkring Ro
bards og Lemmon (der sikrer mændenes 
sejr med sit magtredskab, pennen) samt 
af sensitivt spil -  især af Barbara Harris, 
som med varme understreger kvindens 
umulige vilkår i det mandssamfund, der 
er årsagen til Lemmon-figurens util- 
strækkelighedsneuroser. (The War Be- 
tween Men and Women -  USA 1972).

K.S.

METROPOLS JULESHOW
Metropols årlige juleshow (det er vist
nok 37. årgang) indeholder 7 Disney- 
film, af hvilke kun én har været vist her 
siden 30’erne. Æ ldst er den lidt for nut

tede »Julenat« fra 1933, som også blev 
vist i Metropols første juleshow i 1934. 
Bedst er muligvis »Insekterne fester«, 
1937; den foregår i insekternes natklub, 
hvor der opføres et show med et ufor
ligneligt musicalnummer: edderkoppen 
(som dæmonisk forbryder) jager fluen 
(som uskyldig pige). Her er den balance 
mellem skrækeffekter og poetisk char
me, som Disney ikke altid opretholder; 
f. eks. ikke i »Polarjægere«, der bruger 
vulgære og lidt ubehagelige virkemidler 
i en absurd historie om Anders And og 
Fedtmule i antarktiske omgivelser (det 
må nemlig være Sydpolen, eftersom der 
er pingviner). Helt uden for den sæd
vanlige Disney-stil er »En cowboy skal 
ha’ en hest«, 1955, som er et ikke videre 
vellykket forsøg på at kombinere den 
disney’ske sødladenhed med den stili
serede UPA-streg. (Dansk redigeret ver
sion af kavalkaden »Walt Disney’s Suc
ces show« -  Carnival of Hits, 1972).

P.S.

NU GÅR DEN PÅ DAGMAR
Instruktør: HENNING ØRNBAK
Leif Petersens ordrige skuespil »Nu går 
den på Dagmar« er -  i hvert fald i Hen
ning Ørnbaks filmversion -  en anstrengt 
historie om fire skuespiller-elevers dag
ligdag. I starten lever Dagmar (Helle 
Merete Sørensen) sammen med Steen 
(Finn Storgaard), mens den filmgale 
Pelle (Claus Ryskjær) venter i kulissen. 
Senere flytter Margot (Ulla Gottlieb) 
sammen med Steen. Dagmar klarer sin 
eksamen, mens Steen og Margot ople
ver fiasko, og det kontrasteres med den 
naive nybegynder Tulles (Sisse Rein- 
gaard) overstrømmende optimisme. Bag 
Leif Petersens evigt kværnende dialoger 
er det nok tanken, at der skal findes en 
ungdommens desperate uskyld, men i 
Henning Ørnbaks forsøg på at være ung 
med gårsdagens unge, er filmen i stedet 
blevet en tung affotografering, der oser 
langt væk af teater. De småglimt fra 
elevernes hverdag, som filmen spiser 
tilskueren af med, samles aldrig til et 
hele, der lader os komme ind bag faca
den. Lyspunktet i filmen er Helle Merete 
Sørensens frodige udstråling -  og så 
præcist spil af producenten Klaus Pagh 
i en lille birolle. (Danmark 1972).

P.C.

NUSER, KOM HJEM
Instruktør: BILL MELENDEZ
En række tegnefilm overfører en be
stemt stil direkte til lærredet. I få tegne
film er denne overflyttelse lykkedes så 
smukt som i UPA-produktionen »Made- 
line«, der helt og holdent var gennem
ført i Ludwig Bemelmans streg. Bill Me- 
lendez var med til at lave »Madeline«, 
og i tegnefilmene om Radiserne anven
der han på ny denne efterligningens me
tode. Han gør det meget dygtigt, idet 
han økonomiserer med figurernes bevæ
gelser og fastholder en stilisering, der

er tæt på personerne. Radiserne mister 
ikke deres private egenart, fordi de bli
ver filmatiserede; Melendez sørger for, 
at deres myter ikke sprænges, og at der 
hverken skæres i deres verden eller 
lægges noget til den. Anti-helten Nuser 
fremtræder hverken større eller mindre, 
end han er, væbnet til tænderne med 
gådefulde hemmeligheder og bidt af en 
gal romantiker og en lige så gal ego
centriker. Nuser i denne film er et ægte 
barn af Schulz og bevæger sig, som om 
han stadig opholdt sig inden for tegne
seriens fire vægge, og på samme måde 
er det med seriens andre personer: de
res univers er intakt. Fremragende er 
først og fremmest lydsiden; her har Bill 
Melendez og hans stab selv måttet finde 
på, og de har skabt et tonefald og et 
niveau, der passede til stregen. Forsø
get er lykkedes perfekt og skæmmes 
ikke, som tilfældet var det i den første 
Radise-tegnefilm, af søde signatursange. 
Stemmerne er radise-ægte, ikke mindst 
Nusers; hans latter er uforglemmelig. 
»Nuser, kom hjem« er en næsten ubrudt 
nydelse, en film af stor munterhed og 
forstand -  den plettes kun af et par ste
der, hvor historien er ved at gå i tom
gang. (Snoopy, Come Home! -  USA
1972). J.S.

OLSEN-BANDENS 
STORE KUP
Instruktør: ERIK BALLING
I fængslet har Egon Olsen udtænkt alle 
tiders kup, og sammen med Benny, Kjeld 
og Kjelds konfirmationsmodne søn Bør
ge, bringer de det mesterlige kup til ud
førelse. Det lykkes med en smuk blan
ding af finurlighed, timing og psykolo
gisk sans (man udnytter politiets PR- 
liderlighed), og 4 miil. danske kroner 
kan i resten af filmen skifte ejere, blive 
væk, blive fundet og blive stjålet påny. 
Balling og Bahs viser igen en i dansk 
film enestående oplagthed og iderig
dom. Der spilles afdæmpet -  ofte kønt -  
på seriefigurernes karakteristika, ikke 
mindst i mange smukke totalbilleder, 
hvor personerne bevæger sig i rette 
linier over billedfladen, men det bemær
kelsesværdige er, at man næsten undgår 
repetitionernes nemme succes og i ste
det vover pelsen på utraditionelle gags 
og inside jokes. På det sidstnævnte om
råde husker man med taknemmelighed 
politichefens replik, da han ser Olsen- 
Bandens tilholdssted -  som er taget on 
location i Nordisk Films bygninger i 
Valby: »Ak ja. Hvordan kan et sådant 
miljø skabe andet end forbrydere!«. Re
plikkerne er ofte af stor originalitet, og 
griber man endelig til kendte kneb, så 
får de en lille drejning eller en fræk 
overdrivelse, og er tempoet i orden, så 
sluger man dem med. Vi skal senere 
vende tilbage til fænomenet Olsen-Ban- 
den, mig bekendt den eneste filmserie, 
der er blevet bedre for hver ny episode. 
(Danm ark 1972). P.M.
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PANSERNES BESKIDTE JOB
Instruktør: RICHARD FLEISCHER
Skønt filmens manuskript (af Stirling 
Silliphant) er baseret på en bog, skrevet 
af en politimand, er Fleischers forsøg på 
at rehabilitere det amerikanske politis 
omdømme som en forståelig modvægt 
mod den »cops are pigs»-fashion, som 
for tiden er sagen i amerikansk film, 
ikke vellykket. I stedet for at tage an
klagerne for korruption og brutalitet op 
og søge at imødegå dem, negligerer fil
men dem totalt. Filmens Los Angeles- 
betjente, hovedsageligt repræsenteret af 
den aldrende Kilvinsky (George C. Scott) 
og den unge Fehier (Stacy Keach), er 
ikke afstumpede, men tværtimod næsten 
overmenneskeligt pligtopfyldende, og 
når de går ud over deres beføjelser, kan 
vi alle stå bag dem, fordi de har mora
len på deres side, f. eks. da de afklapser 
en bolighaj. Af lutter kærlighed til tjene
sten ødelægger de deres familieliv, men 
arbejdsliderlighed er jo ikke kun et pro
blem for betjente. Og hvem har i øvrigt 
forlangt, at det at være betjent skal 
være en livsanskuelse? Uden for tjene
sten er de intet, og Kilvinsky bryder 
endog helt patetisk sammen og begår 
selvmord, da han pensioneres. Det er 
kort sagt den rene herodyrkelse, man 
finder under dække af en traditionel 
hverdagsrealisme. Filmen havde unæg
telig været mere interessant, hvis den 
havde elaboreret på det udsagn, som 
Kilvinsky kommer med, om den funda
mentale (og nødvendige?) forskel mel
lem politi og domstole: de første ser 
nemlig ofrene, de andre kun gernings- 
mændene. (The New Centurions -  USA 
1972). I.M.

RIVERRUN
Instruktør: JOHN KORTY
John Korty har tidligere lavet to film, 
»Crazy Quilt« og »Funnyman«, der ikke 
har været vist i Danmark. Han har pro
duceret, instrueret, fotograferet og del
vis skrevet »Riverrun« og har villet »lave 
en film om vand og jord og græs og dyr 
og kød og blod«. Og den begrænser sig 
også til smukke stemningsbilleder. Sarah 
(Louise Ober) og Dan (Mark Jenkins) 
har sagt universit og samfund farvel, 
og til deres ensomme gård kommer Sa- 
rahs far (John McLiam), der er sømand, 
på besøg. Bruddet med samfundet bli
ver en konflikt gennem faderens pukken 
på traditionelle normer og udvikler sig 
til en kamp om Sarah, idet faderen prø
ver at knytte hende til sig p. gr. af skylds
bevidsthed over sin tidligere negligering 
af pligterne over for kone og barn 
(hvilket ses i flashbacks). Konflikten ud
vikles løst og usammenhængende, mens 
løsningen sættes firkantet dramatisk op: 
Sarah hjemmeføder sit første barn, mens 
faderen dør af et hjerteslag. Han begra
ves i havet, nyt liv er kommet til. Fælt 
symbolsk, uafklaret og reaktionær. (Ri
verrun -  USA 1968). K.S.

Bøger

Læst af
Peter Schepelern (P.S.) 
Per Calum (P.C.)

ORSON WELLES
Der er kommet en række nye bøger om 
Welles: Charles Highams »The Films of 
Orson Welles« (University of California 
Press, 1970) er kommet i paperback; 
selvom den på visse punkter er blevet 
anfægtet, indeholder den meget hidtil 
ukendt materiale, bl. a. om den ufærdige 
Brasilien-film, »It’s All True«, som Wel
les startede i 1941. Siden er der kom
met en bog af en ung filmentusiast, 
Joseph McBride: »Orson Welles« (Cine- 
ma One-serien Nr. 19, London 1972) som 
bringer endnu mere materiale, bl. a. om 
to film, Welles lavede i 1934 og 1938. 
Bogen indeholder den hidtil mest kom
plette filmografi. McBride er en ærbødig 
Welles-discipel og indleder bogen med 
en oplagt skildring af sin egen deltagel
se (sammen med en anden rabiat entu
siast, Peter Bogdanovich) i en ny film af 
Welles, »The Other Side of the Wind«. 
Der er desuden kommet to bøger spe
cielt om »Citizen Kane«: til en ameri
kansk serie har Ronald Gottesman sam
menstillet »Focus on Citizen Kane«, 
(Prentice Hall, Inc., New York 1971), 
som bringer Welles-interview, samtidige 
anmeldelser (bl. a. af forfatteren John 
O’Hara som omtalte filmen som den 
bedste han nogensinde havde set); der 
er udtalelser af W elles, fotografen To 
land og komponisten Herrman og artik
ler af folk som Peter Cowie, Andrew 
Sarris, André Bazin og Truffaut (som

mener, at »Citizen Kane« nok kun er 
Welles’ 5.-bedste film!). Endnu mere 
fyldige oplysninger får man i det impo
nerende værk, »The Citizen Kane Book« 
(Secker & Warburg, London 1971). Det 
omfatter et 80 sider langt essay af Pau
line Kael, »Raising Kane«, filmens ma
nuskript (trykt for første gang) illustre
ret med 80 billeder fra strimlen samt 
»The Cutting Continuity of the Comple
ted Film«. Kaels essay giver en detalje
ret skildring af omstændighederne om
kring filmens tilblivelse.. Hun søger at 
påvise, at Welles så godt som intet 
havde at gøre med manuskriptet, det 
var helt og holdent skrevet af Herman 
J. Mankiewicz, bror til instruktøren Jo
seph M. og åbenbart lidt af et sort får.
I øvrigt betragter hun filmen som »a 
shallow masterpiece«. P.S.

DOUGLAS SIRK
Den amerikanske kritiker Andrew Sarris 
skrev i 1968 i »The American Cinema«, 
at »time, if nothing else, will vindicate 
Douglas Sirk as it has already vindi- 
cated Josef von Sternberg. Formal ex
cellence and visual wit are seldom as 
appreciated at first glance as are the 
topical sensations of the hour«. Det kan 
måske ses som begyndelsen til en så
dan rehabilitering af den nu 72-årige 
tysk-amerikanske instruktør, at der nu 
foreligger en bog »Sirk On Sirk« (Cine
ma One-serien, nr. 18, London 1971), 
hvor Sirk fortæller til Jon Halliday om 
sit liv og værk. Bogen gennemgår kro
nologisk Sirks karriere fra den tyske 
periode, hvor han under sit rigtige navn, 
Detlef Sierck, lavede teaterforestillinger 
i 20’erne og ca. 7 film i 30’erne, til den 
amerikanske periode, hvor han lavede 
29 film fra 1942 til 1958, bl. a. den ge
digne thriller »Før det dages«, farve
strålende melodramaer baseret på ræd
somme dameromaner som »Den store 
læge«, »Med kærlighedens ret« og »Dår- 
skabens timer« og den smukke Remar- 
que-filmatisering »Først elske -  siden 
dø«. Bogen viser Sirk som en oplagt 
fortæller; særlig interessant er første 
del, hvor der fortælles om kulturlivet i 
20’ernes og 30’ernes Tyskland. P.S.

JEAN-LUC GODARD
Hvis man ellers har tålmodighed til at 
beskæftige sig med Godards revolutio
nære undergrundsfilm »Vent d’Est«, ka
rakteriseret -  af Chr. Braad Thomsen -  
som »en kritik af western-filmen«, er det 
for så vidt mere lønsomt at læse den 
end at se den; næsten alt væsentligt 
foregår i dialogen og de underlagte 
kommentarer. Nu er en nedskrift af fil
men udsendt sammen med »Weekend«, 
»Weekend and Wind from the East« 
(Lorrimer, London 1972) garneret med 
to vægtige artikler om filmene hen
holdsvis af Robin Wood og James Roy 
MacBean. Samtidig foreligger der en 
amerikansk bog, Godwin & Marcus: 
»Double Feature, Movies and Politics«
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(O uterbridge &. Lazard, New York 1972), 
som bl. a. indeholder et interview med 
Godard og Jean-Pierre Gorin, en ko l
lega fra Dziga Vertov Gruppen, især om 
film en »One American Movie«, som G o
dard ikke fik  fæ rd igg jort. Ellers dre jer 
samtalen sig om Godards meninger om 
po litik  og kunst, og Godard fremsætter 
synspunkter som: »Art cannot be sepe- 
rated from politics« og: »It is necessary 
to stop making movies on po litics, to 
stop making po litica l movies, and to be- 
gin making po litica l movies p o l i t ic a l ly .  
It means maybe taking a gun one day, 
and the next day going back to a pen 
or the camera«. Og han tils tå r også: 
» l’ ll accept money from the Greek gov- 
ernment to make a p icture!« Han er og 
bliver en provokatør, den mand.

P.S.

MUSICALS
Rigtige musicals, gode musicals -  de 
laves (næsten) ikke mere. Til gengæld 
skrives der nu bøger om genren. De 
fleste er halvdårlige, et par er gode. 
John Russell Taylors »The Hollywood 
Musical« med Arthur Jacksons uundvær
lige film ogra fie r og cred itlis te r t il over 
1300 musicals er nok endda den eneste 
rig tig  gode bog om genren siden Erik 
U lrichsen og Jørgen Stegelmann for 
snart mange år siden skrev »Showfil
mens forvandling«. Russell Taylors knap 
100 sider lange essay om den amerikan
ske musical adskiller sig fra  Ulrichsen 
og Stegelmanns ved ikke at søge så fa 
ste defin itioner. Russell Taylor er fo r 
glad fo r en lang række musicals til at 
kunne få over s it h jerte  knokle de film , 
der ikke lever op til defin itionen på den 
perfekte musical, men han er ikke af 
den grund ukritisk, og afsn itte t er fryde
fu ld læsning. Endnu mere væ sentligt er 
dog, at alle musicalgenrens elskere nu 
-  takket være A rthur Jackson -  kan få 
svar på de fleste spørgsmål: hvem sang 
hvad i hvilken film , somme tide r også 
hvem der tilsyneladende sang og hvem 
der virke lig sang. Hvem komponisterne 
var, hvilke dekorationsfo lk, dansere, ko
reografer, etc. samt index over ca. 2750 
sangtitle r og hvilke film , sangene er 
brugt i.

A f mindre interesse fo r den alment 
film interesserede (der eksisterer v itte r
lig t film interesserede, der er både immu
ne og allerg iske over fo r musicals), men 
værd at nævne i denne forb indelse er 
Stanley Greens »Ring Bel Is! Sing Songs! 
Broadway musicals of the 1930's«, der 
er en fascinerende gennemgang af det 
ti-år, da musicalstilen formedes. Stanley 
Green gennemgår i ni kap itle r tred ive r
nes USA som det spejledes og ikke 
spejledes i 175 Broadway-musicals skabt 
af navne som M innelli, Mamoulian, A l
ton, Astaire, Porter, Berkeley og Berlin, 
fo r nu at nævne de vig tigste. Dertil kom
mer cast og cred its fo r de 175 musicals 
samt oversigt over hvilke af dem, der 
har dannet mere eller mindre løst grund
lag fo r en film atisering. P.C.

Musik

Hørt af
Per Calum (P.C.)

Den enormt produktive Nino Rota, der 
især blev berømt fo r sin musik til Felli- 
nis film , har t il »The Godfather« kompo
neret et vem odigt og meget, meget en
ke lt tema, der hurtig t ender i det mono
tone trods varierende orkestrering. Pla
den med uddrag fra filmens lydbånd er 
endnu engang med til at understrege, 
at megen underlægningsmusik slet ikke 
kan klare sig uden fo r den helhed, som 
lyd og billede udgør. Rotas musik er 
tilpasset filmen uden at rumme samme 
gennemslagskraft, som Coppolas film . 
(Paramount Records/PAS -  1003).

G enerelt tå le r musikken til musicals 
bedre at blive løsrevet fra  det visuelle, 
fo rd i musikken i en musical fra  starten 
er tiltæ nkt en selvstændig funktion næ
sten på lige fod med genrens øvrige 
elementer. Som supplement til Bob 
Fosses film version af John Kanders 
musical »Cabaret« er der de rfo r god 
mening i at lytte til en optagelse fra 
Harold Princes Broadway-version af den 
Isherwood-inspirerede musical. Ud over 
de musikalske numres egenværdi -  de 
danner på pladen en klar fortæ lling med 
Lotte Lenya, Joel Grey og J ill Haworth 
som de mest frem træ dende solister -  
vidner lydglim tene fra  teateropførelsen 
også om, hvor selvstæ ndigt Bob Fosse 
i sin film version egentlig har fo rho ld t 
sig til oplæ gget. (CBS/S 70034).

Instruktøren Gordon Parks, der med 
»The Learning Tree« (Med knyttede næ
ver -  1969) debuterede som både in
struktør og film kom ponist, har til sin 
tred ie  film , »Shaft’s Big Score!« atter 
forsøgt sig i rollen som komponist, uden 
at musikken dog kommer på højde med 
Isac Hayes’ til den første film  om den 
sorte James Bond, privatdetektiven John 
Shaft. Musikken er le t soul-inspireret, 
om trent så syntetisk som figuren John 
Shaft, men ind imellem med habile soli 
af trom petisten Freddie Hubbard og den 
gamle basie-veteran, altsaxofonisten 
Marshal Royal. I tre numre optræ der 
den Nat King Cole-påvirkede sanger 
O. C. Smith. (MGM Records/2315-115).

Curtis M ayfields musik t il en anden 
negerfilm , »Super Fly« (instrueret af 
Gordon Parks, Jr. -  en søn af oven
nævnte Gordon Parks) er mere fæ ngs
lende i sin musikalske spændstighed. 
Mayfield startede i midten af halvtred
serne som medlem af gruppen »The
Roosters« (senere omdøbt t il The Im- 
pressions), men han synes fø rs t med 
sin elektriske gruppe The Curtis May
fie ld Experience at have fundet et mu
sikalsk ståsted med let gyngende soul
musik. (Buddah Records/2813 065). P.C.
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Debat

ET MYSTERIUM
I forbindelse med anmeldelsen af »Ti 
dages frist« var der i Kosmorama en 
liste over andre Ellery Queen-filmatise- 
ringer. I den forbindelse kom jeg på et 
mysterium. En Sherlock Holmes-film fra 
1965, »Studie i terror«, gennemspiller 
Holmes’ opklaring af Jack the Ripper- 
mysteriet på nøjagtig samme måde som 
en Ellery Queen-roman med samme 
titel. Imidlertid er romanen skrevet i 
1966 (såvidt jeg kan finde ud af). Filmen 
figurerer ikke på jeres liste, og der næv
nes intet om Ellery Queen i dens credits. 
Er den en Ellery Queen-filmatisering el
ler har Ellery Queen skrevet sin roman 
over filmen. Filmen er instrueret af 
James Hili (eng.-tysk coproduktion), 
med John Neville som Holmes og Do- 
nald Houston som Dr. Watson.

I øvrigt anføres originaltitlen på »Ve
stens hurtigste finger« som »Support 
Your Local Gunfighter«. På forteksterne 
stod blot »Latigo« (James Garners rolle-
navn). Kan det være en engelsk kopi
med engelsk titel eller hvad?

Med venlig hilsen 
Kaare Schmidt

Svar:
Ang. »Vestens hurtigste finger« -  origi
naltitlen er »Support Your Local Gun
fighter«, mens »Latigo« er filmens engel
ske titel. P.C.

HISTORISK-KRITISK
DEBAT
Diskussionen mellem Søren Kjørup og 
undertegnede har bragt visse positive 
ting frem. Kjørup synes tilbøjelig til at 
godkende berettigelsen af den type kil
dekritiske undersøgelser, jeg har igang
sat. Han prioriterer dem blot lavt.

Dette er nu et velkendt fænomen. De 
fleste forskere vil gerne fremhæve deres 
egne bananfluer og finder dem vigtigere 
end andre forskeres hunde og duer.

Det er blot kedeligt, at Kjørup vil give 
sine standpunkter en politisk ansigtsløft
ning. Det er som om, de ikke kan stå 
af sig selv, ved argumenternes eget 
værd.

Der består i øvrigt evidente forskelle 
mellem Kjørup og mig. Mine medarbej
dere og jeg bearbejder dokumentarfilm 
for at udskille det, som kildekritisk set 
er af højere kvalitet. -  Der er enkelte 
autentiske filmklip af Lenin, f. eks. det 
bekendte med hånden til kasketten og 
det joviale smil til de mange omkring 
ham. Over for sådanne klip blegner de 
kilometerlange spillefilm totalt. Her for
søger forskellige skuespillere at give 
rollen og digte sig til en lenin -  med og 
uden paryk og skæg.

Derfor vil vi skille det falske og uægte 
fra, når klip fra spillefilm kastes ind 
mellem ægte optagelser. Det er snyd at 
værste art.

I denne forbindelse kan det bemær
kes, at begge typer klip kan studeres 
som levninger. Alle klip er jo levn fra 
fortiden.

Autentiske klip med Lenin på taler
stolen er spor fra et tilstedeværende 
filmkamera f. eks. fra 1920. Lenin filmet 
i komitéen, da revolutionsdagen bestem
mes, er levning fra en langt senere op
havssituation. Her hævder Kjørup fejl
agtigt, at en sådan ikke-autentisk strim
mel kun kan bruges som beretning. Det 
kan den også Men beretningen vil næp
pe være meget værd (hvilket sidste 
Kjørup i øvrigt klart har indset). Strim
len kan benyttes som levning, f. eks. af 
Eisensteins arbejde i 1927 med fremstil
lingen af denne scene i »Oktober«.

Der ser man også svagheden i Kjø- 
rups påstand om, at al film er lige godt 
lyvestof. Havde der været autentiske 
optagelser fra revolutionsbeslutningen, 
skulle de have vist Lenin uden skæg. 
Men i »Oktober« ses han med sine vante 
skægprydelser. Her er et kontrolpunkt, 
hvor den kyndige kan afsløre manipula
tionen for det tilfælde, at et still fra 
»Oktober« spilles ud som autentisk foto.

Det for Kjørup betydningsfulde i den
typiske filmoplevelsessituation er lighe
den, genkendeligheden med Lenin, iko- 
niciteten. Den er her direkte vildledende. 
Indeksikaliteten med krav om filmning af 
rette person på rette tid og sted o. s. v. 
er en uafviselig fordring. Derfor er det 
så væsentligt at holde fast her -  og 
betydelig mere end en strid om profe
tens skæg.

Der er også grænser for, hvilke løgne 
speakerteksten kan påføre et autentisk 
klip, som det hvor Lenin fører hånden 
til kasketten. Tilskuerne er heldigvis 
ofte istand til at stille sig kritisk til en 
stærkt tendentiøs speakertekst. Den 23. 
oktober vistes i dansk TV en og samme 
scene fra Jakutsk (i serien ’Det enøjede 
Vidne’). Tre forskellige speakertekster 
var sat til. Men der var tildels forrykte, 
stærkt anti-sovjetiske udtalelser imel
lem. Der kan umuligt være skabt tiltro 
til alle tre tekster (selv hvis de vistes 
med nogen tids mellemrum), medmindre 
klippene spilledes for filmiske analfabe
ter.

Dokumentarfilm kan naturligvis godt 
studeres på den måde, Kjørup foreslår: 
hvor har filmfolkene deres viden fra? 
Det kunne måske engang lade sig gøre 
i umiddelbar forbindelse med indspilnin
gen af en film (ved interviews, indsam
ling af skriftligt materiale m. m.). Men 
den af mine medarbejdere og mig be
nyttede form finder jeg langt vigtigere. 
Vi har med en vis energi drevet studiet 
af filmene fra besættelsen af Danmark. 
Optagelsernes antal er nogenlunde 
overskueligt. En bestemmelse af au
tenticiteten har følgelig været lønsom. 
Vi har udført dette arbejde for skole
udgaven af »De fem År«. Så vidt jeg for 
øjeblikket er istand til at sige det, er 
det mit indtryk, at filmholdenes viden, 
som disse film røber det, er ret over
fladisk, lejlighedsvis stærkt politisk præ
get og af og til plettet af fejl. At op
spore kilderne til denne viden er faktisk 
temmelig uinteressant, dog med enkelte 
undtagelser. Det er noget totalt andet 
med de autentiske filmklip. De er ene
stående og bevarer deres værdi for 
historikerne ned gennem tiden.

Jeg opfatter Kjørups ironi over min 
nøjagtighed i citeringen som et godt 
drilleri. Hvis jeg får lov til at slutte de
batten med dette indlæg, er den i det 
mindste ikke endt med de sædvanlige 
gensidige beskyldninger for citatfusk.

Til slut et rids af nogle grundlinjer i 
mit arbejde med film:

1. Den første forudsætning er respekt 
for film som sådan. Det vil i min for
stand sige som brugbar kilde. Ved de 
autentiske optagelser gælder det disse 
som levninger af den oprindelige op
havssituation og særlig det, de selv 
'beretter’ om begivenheder og tilstande. 
Ved dokumentarfilm er der tilført rige
ligt berettende stof på lydsiden (og i 
sammenklipningen). Der er derved skabt 
en ny ophavssituation, som kan studeres 
for sig, specielt med henblik på film 
instruktør eller producer. Filmens due
lighed som kilde vil undertiden blive 
betvivlet af historikere, som knap nok 
har medinddraget den blandt det nyeste 
kildemateriale. Der er derfor et arbejde 
at udføre her.

2. Idet filmen gøres til kilde, under
kastes den en sønderdeling. Noget af 
det første, en historiker vil gøre ved en 
kilde, er at undersøge, om den er ens-
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artet eller sammensat. Den af mange 
enkelte klip samarbejdede dokumentar
film må derfor sprænges. Den må på 
lydsiden deles op efter speakertekst, 
musik og lydeffekter -  og på billedsiden 
efter (mulige) ubrudte samt beklippede 
optagelser, efter citater fra andre film 
og rekonstruktioner m. m.

3. Faren herved er klar: at hele idéen 
ved filmen som kunstnerisk og produk
tionsmæssig enhed forsvinder gennem 
analysen -  at der ikke bliver tilstrække
lig forståelse for indsatsen fra instruk
tøren og dennes stab af medarbejdere 
og ikke ydes dem tilstrækkelig anerken
delse. Det er mit håb enten selv eller 
ved andre at kunne tage denne opgave 
op: at studere en enkelt instruktør i alle 
hans film, i disse levn af hans produk
tivitet.

4. Der findes i filmlitteraturen talløse, 
men spredte enkeltiagttagelser af værdi

fra kendere af forskellig art, fra kamera
folk, instruktører, filmlærere, filmanmel
dere og kritikere o. s. v. De er dog ikke 
systematisk opstillet, når det gælder 
kildekritiske synspunkter. Det er dette 
arbejde, jeg har forsøgt at udføre en del 
af, med den træning i kildebehandling 
jeg har som historiker.

5. Det er ikke helt tilfældigt, at både 
Kjørup og jeg har nævnt fotos i sam
menhæng med film. Jeg er forlængst 
gået igang med at bearbejde dokumen
tariske fotos på samme måde som film.

»Kosmorama« har hårdt brug for sin 
spalteplads, og jeg vil takke for husly 
i denne omgang. Jeg ser gerne debatten 
fortsat, f. eks. hvis mine bøger skulle 
blive anmeldt her i tidsskriftet. »Film og 
Kildekritik« er netop udkommet i disse 
dage. Om fotos og film følger der for
håbentlig en bog til næste år.

Niels Skyum-Nielsen

Kosmoramas redaktion har forelagt 
Niels Skyum-Nielsens indlæg for Søren 
Kjørup, der ikke har yderligere at tilføje 
debatten, som vi hermed betragter som 
afsluttet. Dog bringer vi i næste num
mer en anmeldelse af den af Niels 
Skyum-Nielsen nævnte bog »Film og 
kildekritik«. Tidligere indlæg i debatten 
findes i Kosmorama nr. 108 og 109.

CHASE-SUPPLEMENT
Vedrørende James Hadley Chase i nr. 
111. Hans arbejder er også brugt til føl
gende film: »Retour de Manivelle«, 57 
(roman: There’s always a Price Tag). 
»Une manche et la belle«, 58 (fortæl
ling). »Méfiez-vous, fillettes«, 57 (roman: 
Miss Callaghan Comes to Grief), samt 
den oprindelige fortælling til »Night of 
the Generals«, 66.

Kurt Wellejus

Anders
Bodelsen
(Politiken)

Per
Calum
(Jyllands
posten)

Frederik G. 
Jungersen 
(Berlingske 
Tidende)

Ib
Lindberg

Poul
Malmkjær

Ib
Monty
(Jyllands
posten)

Jørgen
Oldenburg

Claus Ib 
Olsen

Peter
Schepelern

Jørgen
Stegelmann
(Berlingske
Tidende)

Cabaret (Fosse) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Udflugt med døden (Boorman) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ irk-k ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Stem på McKay (Ritchie) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Borgerskabets diskrete charme (Bunuel) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Hakkedrenge (Ritchie) ★ ★ ★ ★ ★ ★ • ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Privatdetektiven (Frears) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Nuser, kom hjem! (Melendez) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Kærlighed om eftermiddagen (Rohmer) • ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Farlige kys (Stangerup) ★ ★ ★ • ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Du er toppen, professor! (Bogdanovich) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Motorvej USA (Hellman) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Jesse James’ store bankkup (Kaufman) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Minnie og Moskowitz (Cassavetes) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Duk dig, fjols (Leone) ★ ★ ★ ★ ★ • ★ ★ ★

Olsen-Bandens store kup (Balling) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ •
Pansernes beskidte job (Fleischer) ★ ★ ★ • ★ ★
Krigen mellem mand og kvinde (Shavelson) ★ ★ ★ ★ ★
Ubudne gæster (Kazan) ★ ★ ★ ★ • ★ ★ ★ ★
Adlyd eller dø (Montaldo) ★ ★
Asterix og hans gæve gallere (Goscinny 
& Uderzo) ★ ★ • ★

Oprør på abernes planet (Thompson) ★ ★ • ★

Mord i ambassaden (Hessler) •  . ★ ★ ★
Ganga Zumba (Diegues) • ★
Hvem myrdede mr. Pelham (Mckenzie) • ★

Kryb (McGowan) • ★ •

Bagmænd (Medford) • • • ★
Mistænkt for mord (Edwards) • • • • •
Mor -  jeg har patienter (Winding) • •
Nu går den på Dagmar (Ørnbak) • • • • •
Kære Louise (Broca) • • • •
Joe Kidd (Sturges) • • • • •
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