
KAARE SCHMIDT OM

ØDIPUS i EN 
TIDSMASKINE
De stive 50’ere er blevet en sjov tid,
når Robert Zemeckis i »Tilbage til fremtiden« sender en
1980’er teenager på eventyr i forældrenes ungdom

I en  A nders A nd  tegneserie a f  de gode  
gam le konstrueres en G eorg G earløs m a
skine, der kan forudse frem tidige katastro
fer, så de kan undgås. D et er den  rette ånd  
i D isn ey s eventyrverden , ikke b lot fordi 
det er svæ rt at spå om  frem tiden, m en  
fordi det er uligt sværere at forudse noget, 
der ikke  sker.

»T ilbage til frem tiden« har denne oprin
delige d isneyske kvalitet a f  fantasifuldt 
nonsen s, der charm erende bagvendt ram 
m er noget virkelighedsnæ rt. M en D isn ey  
er ikke, hvad  han har væ ret, det er S teven  
Spielberg til gengæld, og film en  er uskylds
ren D isney-ch arm e i hårdtpum pet Spiel- 
berg-stil.

U S C -film sk o leven n em e R obert Z em ic- 
kis og B ob G ale skrev m anuskriptet efter 
»Brugte biler« (U sed  Cars, 1980), som  
Spielberg var execu tive  producer på, og  
Spielberg var den  eneste, der dengang  
kunne lide det. Z em eck is var b levet Sp iel- 
berg-discipel efter film skolefilm en  »F ield  
o f  H onor«, der fik O scar som  bedste stu
denterfilm  i 1975, han og G ale skrev  
» 1 9 4 1 «  (1979), Spielbergs en este fiasko, og 
efter Z em eck is havde prøvet instruktør- 
vingerne uden  sin  velgører i » N u  går den  
v ild e  skattejagt«, der b lev  1984’s største  
publikum ssucces, kom  han og G ale tilbage 
i fo lden. »T ilbage til frem tiden« er produ
ceret a f  Spielbergs selskab A m blin  Enter- 
ta inm ent, og den lanceres, trods Z em eck is  
foregående succes, so m  en Spielberg-film . 
D et er den sådan set også.

50’erne tur-retur

D et er en finurlig historie. M ed v ild e  øjne  
og busket m anke har en  skør op finder -  en  
krydsning a f  gysernes ’m ad sc ien tist’ og  
D isn ey s » H op  m ed  professoren« (T he Ab- 
sen tm in d ed  Professor, 1961) -  fået noget 
fornuftigt ud  a f en D eL orean  luksussports
vogn, nemlig en tidsm askine. M arty
McFly, skoletræt teenager fuld af pep,
springer på vognen og stiger ud for 30 år 
siden i sin hjemby an no  1955. H er m øder 
han sine -  k o m m en d e -  forældre, før de  
har m ød t h inanden . D en  peppede knægt 
planter 30 års frigørelse m id t i de stram 
tandede 50’ere, og før han får set sig om , 
har han brudt tidsrejsens første lov: D u  m å  
ikke ændre h istoriens gang. P igen, der skal

b live  hans m or, forelsker sig i drengen, der 
skal b live  hendes søn, i stedet for drengen, 
der skal b liv e  hendes m and og sø n n en s far.

M arty har derfor to  opgaver i eventyret. 
H an m å bringe forældrene sa m m en  og  sig 
se lv  tilbage til 1985 -  ellers eksisterer han  
jo  slet ikke. H eld igvis bor opfinderen også  
på stedet, han har ganske v ist ikke op fu n 
det tid sm ask ine en dnu, m en  so m  en anden  
B enjam in Franklin ved  han, at h v is  først 
lynet slår ned, så kom m er tankens klarhed  
bagefter. H an har 30 år til at op finde sin  
m askine, og M arty ved , hvornår lynet slår 
ned i rådhusets tårnur, det har nem lig  stået 
stille lige siden. L ynets energi sender bilen  
tilbage til 1985.

D et originale er, at M arty har ændret 
historiens gang. han fik foræ ldrene bragt 
sam m en , m en  på en ganske anden m åde  
end  de huskede det, før han tog afsted, og  
resultater er derfor nogle helt anderledes 
forældre. Før: fattige, grim m e, under
kuede, bitre, sjuskede, hvor far stadig lod  
sig tyrannisere a f  sin  un gdom s plageånd og  
var så slap som  nogen far i 50’em es  ung
do m sfilm  (f.eks. »V ild t b lod«). Efter: rige, 
sm ukke, dynam iske, livsglade, h vor far al- 
lem åd igst lader sin  u n gdom s plageånd  
pudse bilparken.

Æ ndringen a f frem tiden /nu tiden  er for
tæ llingens styrke og tem atikkens svaghed. 
Fortæ llingen er bragende godt konstrueret, 
sam m enlign ingen  m ellem  50’em e  og  
80’em e  er m orsom  og fint distanceret, 
fordi den klart har en  80 ’er synsvinkel. 
D agens alm ind elige 50’er nostalgi -  den  
ukom plicerede tid  før verden fik fart på -  
fejes til side m ed  tyk latterliggørelse a f  da
tidens ’ubehjæ lpsom hed’, hakkeorden og  
snæ vre m oral. D et er vittig t at se for
foræ ldrene som  direkte frem skrivn ing a f  
dette 50’er m iljø . D et er en dnu  vittigere at 
ændre det, der er præsenteret som  faktisk  
og gøre foræ ldrene til det, drengen ønsker  
d e skal være. M en når m an har grinet af, 
så kan der melde sig en eftertanke med lidt
malurt. Lige så meget som før-forældrene
er en parodi på ynkværdige 50’er typer, li
geså lidt er efter-forældrene distanceret fra 
R eagan-egoism ens 80’er typer, hellere rig 
og rask end  syg og fattig.

Egentlig ser det ikke ud til at have været 
film ens holdn ing . O pfinderen spørger i 
1955 om , h v em  der er præ sident i 1985 og  
tror ikke sine egne ører: »Skuespilleren? -

Marty McFly (Michael J. Fox) optræder ved 
skoleballet i 1955 med Chuck Berrys 1958-hit 

»Johnny B. Goode« og med Berrys 
karakteristiske d u c k  w a lk  på scenen

hæ, og Jerry L ew is er vicepræsident?! og  
Jack B enny finansm inister?! O g da han  
præsenteres for M artys m edbragte v id eo 
udstyr, tilføjer han: »Ikke m ærkeligt, at je 
res præ sident er skuespiller!«

En krydsning flytter sit spor

N år film en  kokser i sit nu tidsb illede ser 
det ud til at skyldes dram aturgien. For at 
op nå  m aksim al effekt skal kontrasten til 
før-forældrene væ re total og enkel -  og så 
er m an faldet for klicheen på sam m e m åde  
so m  uproblem atiseret lykke er arm  i arm  
på stranden i solnedgang og m od lys i hå
ret. D et er synd, for derm ed svæ kkes den  
d im en sion , der kendetegner den virkeligt 
vellykkede k om ed ie , den  begavede virke
lighedskom m entar bag løjerne.

D en  d im en sion  havde » N u  går den  
v ild e skattejagt«, som  derm ed satte sig ud  
ov er Sp ielberg-eskapism en. »T ilbage til 
frem tiden« er derim od  typisk  Spielberg- 
eskapisme og typisk Spielberg genreblan
ding: Man tager noget allerede prøvet,
dropper dets po in te  og tilføjer sin  egen i 
form af en ophobning a f vittige variationer 
over de kendte k licheer sam t m asser a f  ef
fekter. Z em ick is har se lv  beskrevet opskrif
ten: »T ilbage til frem tiden« er en  »com e- 
dyadventure-sci-fi-tim e-travel-love story«.

F ilm en  er en krydsning m ellem  »sci-fi- 
tim e-travel-love story’en « i »K ap løb  m ed
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T u r n e  w h *

Herover: Tilbage i 
50’erne med de 
'primitive’ reklamer, 
de buttede biler, de 
neonrørsformede 
dørhåndtag til 
isbaren og rødderne 
på jagt efter 
outsider'en, vor 
1985-helt

rtys nedtrampede, desillusionerede mor og Marty’s mor som ung, 
efuld og vildt forelsket i Marty

TILBAGE TIL FREMTIDEN
Back to the Future. USA 1985.
P-selskab: Amblin. For Universal. Ex-P: Steven 
Spielberg, Frank Marshall, Kathleen Kennedy. 
P: Bob Gale, Neil Canton. I-ledere: Dennis E. 
Jones, Jack Grossberg. Instr: Robert Zemeckis. 
Instr-ass: David McGiffert, Pamela Eilerson. 
Manus: Robert Zemeckis, Bob Gale. Foto: Dean 
Cundey. Kamera: Raymond Stella. Farve: Tech- 
nicolor. Klip: Arthur Schmidt, Harry Keramidas. 
P-tegn: Lawrence G. Pauli. Ark: Todd Hallowell. 
Dekor: Hal Gausman. Rekvis: John Zemansky. 
Kost: Deborah L. Scott. Musik: Alan Silvestri. 
Sange: »The Power of Love«, »Back in Time« 
med Huey Lewis and the News; »Heaven is One 
Step Away« med Eric Clapton; »Time Bomb 
Town« med Lindsey Buckingham; »Mr. Sand
man« med the Four Aces; »Ballad of Davy Croc- 
kett« med Fess Parker; »The Wallflower (Dance 
With Me Henry)« med Etta James; »Night 
Train« med Marvin Berry and The Starlighters; 
»Pledging My Love« med Johnny Ace; »Earth 
Angel« med Marvin Berry and the Starlighters; 
»Johnny B. Goode« med Marty McFly with The 
Starlighters; Tone: Charles L. Campbell, Robert 
Rutledge, Larry Larow, Samuel C. Crutcher, Ja- 
nice Hampton, Scott Hecker, Chuck Neely, 
Bruce Richardson, Fred Stafford, Jerry Stanford, 
Bill Vamey, Tenny Sebastian II.
Medv: Michael J. Fox (Marty McFly), Christop
her Lloyd (Dr. Emmett Brown), Lea Thompson 
(Lorraine Baines), Crispin Clover (George 
McFly), Thomas F. Wilson (Biff Tannen), Clau
dia Wells (Jennifer Parker), Marc McClure 
(Dave McFly), Wendie Jo Sperber (Linda 
McFly), George DiCenzo (Sam Baines), Frances 
Lee McCain (Stella Baines), James Tolkan (Mr. 
Strickland), Jeffrey Jay Cohen, Casey Siemaszko, 
Billy Zane, Harry Waters Jr., Donald Fullilove, 
Lisa Freeman, Cristen Kauffman, Elsa Raven, 
Will Hare, Ivy Bethune, Jason Marin, Katherine 
Britton, Jason Hervey, Maia Brewton, Courtney 
Gains, Richard L. Duran, Jeff O’Haco, Johnny 
Green, Jamie Abbott, Norman Alden, Read 
Morgan, Sachi Parker, Robert Krantz, Gary Ri- 
ley, Karen Petrasek.
Længde: 117 min. Udi: UIP. Prem: 13.12.85 -  
Palads + Palladium.

tid en «  (T im e A fter T im e, 1979) og »co- 
m edy-adventyre story’en « i »Fræk B usi
ness«  (R isky B usiness, 1983). I »K ap løb  
m ed  tiden« flygter Jack the R ipper v ia  
H .G . W ells’ tid sm ask ine fra århundred
skiftets L on don til 1970’em es  L os A ngeles, 
forfulgt a f  W ells se lv  (tid sm ask in ens litte
rære ophavsm and), der skal h indre den  an
akronistiske gaslys-m order i at fo ld e sig ud  
på hjem m ebane i vor tids vo ld sm iljø  
(pointe). I »Fræk B usiness« får en op vakt 
teenagedreng gjort foræ ldrenes hus til bor
del og tjener styrtende m ed  penge, m ens  
kam m eraterne sidder på skolebæ nken og 
øv er sig i sm arte forretningsm etoder, en  
ironisk  k om m entar til nykonservatism en  
(pointe).

I krydsningen m ellem  de to  film  drop
per »T ilbage til frem tiden« pointerne, 
sam tidskom m entaren , og koncentrerer sig 
om  de løjer, som  sam m en lign ingen  til de 
håbløst gam m eldags 50’ere giver an ledning  
til. L øjerne b liver til gengæ ld afvik let char
m erende og i højt gear. Et par ek sem p ler

M artys onkel Joey er tugthuskandidat, 
og da M arty kom m er tilbage til 1955, ren
der Joey rundt i en  kravlegård. »N å , så du  
er m in  onkel Joey«, m um ler M arty, »du  
m å hellere vende dig til trem m erne«. Fra
baggrunden forklarer Joey s mor: »Han vil
ikke ud derfra, han græder hver gang, så vi 
lader ham  bare være der«.

M artys forældre ud vekslede første kys 
til et skolebal, og  da han tilbage i 1955 prø

ved e at bringe dem  sam m en  under ballet, 
forstuver guitaristen hånden  og orkestret 
m å op give at sp ille, før foræ ldrene har kys
set hinanden. For at redde situation en  
overtager M arty guitaren -  og spiller  
Johnny B. Goode. Lederen a f  gruppen, 
M arvin  Berry, snupper te lefonen  og ringer 
til sin  fætter: »Lyt, C huck, her er den  
sound, du  er på jagt efter«! Som  alle ved , 
ud send te C huck Berry sin rockklassiker i 
februar 1958, så han havd e altså et par år 
til at ø v e  sig.

For en hver am erikaner -  og en hver dan
sker m ed bil -  er M artys første m ød e m ed  
50’em e et chock: en bil kører ind på en  
b enzinsta tion  og frem  storm er et helt hold  
uniform erede m æ nd for at pudse b ilens ru
der, m åle dæktryk, fylde benzin  på, checke  
olien  osv. H va’bar, tiderne har ændret sig! 
Sådan er det hele vejen  igennem .

Fra Disney til Spielberg

D isn eys bornerte m oral druknede ofte i 
hans gen ia le indfald , m en  den har sikkert 
også hindret en  m asse ideer i at b live  rea
liseret. I hvert fald sagde Disney-selskabet
nej til at producere »Tilbage til fremtiden«,
efter sigende fordi Ø dipus-m otivet (forel
skelsen mor-søn) var for vovet. Også de 
øvrige store H ollyw ood-selskaber sagde 
nej, de fandt h istorien  for d isneysk, det v il

sige for b lid  dengang i 1980, hvor b lod 
dryppende gysere h avde afløst hårdslående  
action film  som  un gdom sp ub lik um m ets fo 
retrukne biograffom øjelse. T il gengæ ld er 
film en  en typisk 85’er, en  lille  perle blandt 
de letbenede ungdom skom edier, der er 
b levet den dom inerende genre i dag.

D erfor er det også iron isk  at høre så
kaldte m edieforskere advare m od  den o m 
siggribende ’b illed vo ld ’ (f.eks. i P olitiken  
3.11.85; »D er  er sket en  escalering a f  v o ld  
på film  og i T V  inden  for de sidste fem  
å r . . . « ) ,  når tenden sen  faktisk er gået stik  
m odsat. D en  aktuelle an ledning til at løfte  
de ve lm en en d e pegefingre -  og at generali
sere så bukserne revner -  er naturligvis 
Sylvester S tallones en m an d s revanchekrig  
m od  V ietnam  i »R am bo: F irst B iood, Part 
2«, h v is  vo ldsorg ie forekom m er lige så aty
pisk i dag so m  den  krigsforherligende  
ch au vin ism e, der de les m ed  den anakroni
stiske John W ayne-film  fra V ietnam -krige- 
nes dage, » D e  grønne dj æ v le«  (1968). 
»R am b o «  tegnede til at b liv e  årets succes  
(m od  en hver forventning; den  første »First 
B iood «  gik ikke godt) indtil lige netop  
»T ilbage til frem tiden« kom  til og slog  
»R am b o «  ud. M ed sin  b landing a f  D isn ey  
og Spielberg er »Tilbage til fremtiden« ikke
en film, der opfordrer til at maje sine med
mennesker ned eller som giver dybe rynker 
i panden. Den er bare, i al uskyldighed, så
dan en film , der gør det til en  fornøjelse at 
gå i biografen.
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