
B A G G R U N D

Glemte kontinuitetsfaktorer 
i tysk Rim

af Carl N ørrested

H elm ut K åu tn er og W olfgang Staudte er to centrale og i d a g  
næsten glemte instruktører i tysk film. D e h ar begge deres 
udgangspunkt i D et Tredie Riges film klim a, men kun 
K åu tn er opnåede en kunstnerisk profil inden dets ophør i 
1945. Begge blev de centrale skikkelser i genopbygningens
film og prøvede stedse i det splittede Tyskland at hævde en 
samtidsorienteret humanistisk filmkunst — med meget 
vekslende held.
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Helmut Kåutner 1939-45
T  Telmut Kåutner blev født 1908 
i J. og stammede fra en borgerlig 
familie i Dtisseldorf. Faderen faldt i 
Første Verdenskrig og moderen 
døde kort efter. Kautner blev både 
knyttet lidt til universitetsmiljøet i 
Miinchen og tidligt i 30’erne til tysk 
kabaret -  Die vier Nachrichter {31 }, 
hvor han optrådte sammen med 
Kurd. E. Heyne, Flans Karl Rohrer 
(Bobby Todd), Werner Kleine og se
nere Frank Norbert (Norbert 
Schultze). Sammen med de øvrige 
tre Nachrichter sås han som matros i 
filmkomedien KreuzerEmden (32).

I 1934 blev Kåutner gift med 
Erica Balqué, der senere optrådte 
som skuespiller i hans In jenen Tagen 
(47) samt Kåpt’n Bay-Bay (53) og 
derefter fungerede som hans in
struktørassistent indtil den helt fejl
slagne Schwarzer Kies (61), mens hun 
selv samme år som første kvindelige 
instruktør i efterkrigstidens Tysk
land debuterede med den forholds
vis ubemærkede Zu jungfiir die Liebe, 
hvor Kåutner optrådte som anklager.

Via lederen af Bavaria Film i 
Miinchen, Hans Schweikart, blev 
Kåutner leverandør af komediema
nuskripter og debutinstruerede i 
1939 Kitty und die Weltkonferenz for 
Terra Film i Berlin, efter at have fun
geret som instruktørassistent for Pe
ter Paul Brauer. Filmen har tydeligt, 
med besparelser, lagt sig op ad pub
likumsuccesen Der Kongress Tanzt 
(31) -  dog uden operetteintentioner. 
Den udspiller sig i Lugano (locations 
ved Millstådter See, Deutsche Ost
mark), hvor Hotel Edens servicestab 
bestående bl.a. af den millionærjag
tende svejtiske manikøse (Hannelore 
Schroth) og hotelportieren (Paul 
Horbirger) faktisk repræsenterer det 
eneste stykke reelle arbejde ved en 
af de talrige samtidige, helt ffugtes- 
løse politiske konferencer i Folkefor
bundets regi. ’Weltwirtschaft’ -  im
plicit nedrustning -  er emnet. 
'Fredskonference' har manuskript
forfatteren Kåutner under ingen om
stændigheder turdet kalde den. Wi- 
enerportieren Paul Horbirger har 
enorm respekt for Folkeforbundet, 
som han giver reverens ved ærbø
dige citater fra Gustav Stresemann, 
men kan samtidig se, at det har spil
let helt fallit. Den tidligere pragmati
ske rigskansler og udenrigsminister, 
bagmanden for Locarno-traktaten i 
1925, der tillige i 1926 fik indlem

met Tyskland i Folkeforbundet, blev 
ellers effektivt fortrængt i Det Tre
die Rige. Som i Kongressen danser op
træder despekt for politik og (en
gelsk) storkapital, der åbenlyst spe
kulerer i den latinamerikanske satel
litstat Cobradors oliebeholdninger, 
men der næres håb for de amorøse 
møder konferencen afstedkommer. 
Englænderne er punktlige og for
melle, men ikke til at stole på og be
finder sig bedst i de tåger der kon
stant råder i London. Den engelske 
minister Sir Horace (Fritz Odemar -  
ikke uden visse lånte karakteristika 
fra Chamberlain) flirter intenst med 
Kitty, men bliver i sidste ende blot 
årsag til, at hun får sin rette udkårne 
-  en hollandsk journalist. Sir Horace 
kan da konstatere, at denne konfe
rence ikke var helt forgæves.

Venlige bagateller, men unægte - 
ligt afgivet på et skæbnesvangert 
tidspunkt. Filmen havde premiere i 
Stuttgart i august 1939, før krigens 
udbrud. Den 3. november samme år 
kom den til Berlin og blev forbudt 
tre dage efter, rimeligvis på grund af 
Sir Horaces menneskelige egenska
ber.

Kåutner og 
krigsm obiliseringen
Kåutner drog ingenlunde i indre 
emigration, men forblev leverings
dygtig indenfor de genrer der var

mest nødvendige i mobiliseringen af 
den totale krig -  komedien og me
lodramaet. I 1940 samarbejdede han 
bl.a. på komedien Kleider machen 
Leute med en af Tysklands populæ
reste skuespillerkræfter Heinz 
Rtihmann, der havde sit eget pro
duktionsselskab hos Terra. Kåutner 
var i stand til at levere en vare, der i 
rimelig grad mindede om det i reali
teten savnede Hollywood, hvad især 
komedierne Auf Wiedersehen, Fran- 
ziskal (På gensyn, Franziska, Terra, 
41), Wir machen Musik (Så swinger 
vi, Terra, 42) og i mindre grad me- 
lodramaerne Anuschka (Storbyens 
malstrøm, Bavaria, 42) og Romanze 
in Moll (Det gådefulde smil, Tobis, 
43) vidnede om.

Modellen til Auf Wiedersehen, 
Franziskal er tyvstjålet fra MGMs 
stort anlagte, men leddeløse Clark 
Gable-komedie Too Flot to Handle 
(Først på pletten, 38). Filmen er for
talt med en vitalitet der ikke står til
bage for det amerikanske forbillede. 
Journalistens (Hans Sohnker) altfor
tærende, driftbetingede omverdens
appetit er retfærdiggjort i hans an
sættelse ved et amerikansk agentur. 
Amerikansk ureflekteret livsappetit 
var for Sovjet som for fascisterne et 
absolut forbillede: Var det ikke vil
jen til lebensraum', der havde skabt 
United States of America, modsat 
Europas mudrede nationalisme? 
Den bayerske pige (Marianne 
Hoppe), som reporteren konkret for
elsker sig i igennem sin kamerasøger, 
er datter af en professor i hjem
stavnsforskning, som meget kortsy-

K rig stid e n  sm itte r  a f  p å  p a r a d is b i l le d e t  i K å u tn e r s  S y n d e fa ld e t  (48 ). H e ro v e r : A u f  W ied erse
hen F r a n z i s k a l  (41).
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net vil have hende afsat til en trist 
antikvitetshandler. Næ, hun skal ne
top i familiedannelsen give den dy
namiske maskuline livsdrift rødder 
via hjemstavnen. Det får helt kon
kret udtryk i hendes jordbundne 
fremstilling af børnelegetøj, samt -  
for at det ikke skal være løgn -  en 
falloslignende kopi af løvefontænen i 
Alhambra.

I begyndelsen bryder journalisten 
rastløst op til Franziskas store fortry
delse -  og det selv efter ægteskabets 
indgåelse -  bl.a. til eksotiske mål 
(Tyrkiet, Sydamerika, Shanghai), som 
blot cementerer hans germanske 
selvfølelse.

Da tyskerne rykker ind i Polen, får 
han endelig ren tysk ansættelse ved 
et Propagandakompagni 6.9.1939. 
For første gang får hans opbrud en 
mening som ’pflicht', mens fortiden 
fordamper som ungdommelig sensa
tionslyst (USAs holdningsløse even
tyrlyst). Da endelig kan Franziska 
som moder hengivent udbryde: Auf 
Wiedersehen, Michael...' Filmen kan 
tillige opfattes som en moralsk op
datering af en af 30’ernes store de
kadente tyske (jødiske) filmsucceser, 
Paul Czinners Ariane fra 1931 -  fra 
'feminin' afmagt til 'maskulin' be
slutsomhed. I denne samtidsfilm 
blev den rodløse russer Ariane (Eli
sabeth Bergner) opdraget i schwei
zisk kostskolemiljø, offer for det in
karnerede produkt af den Berlin'ske 
borgerlige kultur, den ansvarsløse 
aldrende levemand (Rudolf Forster), 
der dog til slut tager hende til sig. I 
Auf Wiedersehen, Franziska/ er parret 
jævnaldrende. Kvinden har rødder i 
heimat og giver sammen med fædre
landsfølelsen mening for den rodløse 
mandlige eventyrer, så de begge kan 
være motiverede til børneopdragel
sens forpligtelser i det genrejste 
Tyskland.

Denne film er det nærmeste Kå- 
utner (manus, af Kåutner og Curt 
Johannes Braun) kom til det fascisti
ske propagandaapparat og den ene
ste film af ham, der blev forbudt af 
den allierede militærregering. I rets
opgøret påstod han, at den ekspli
citte propaganda var blevet tilføjet 
senere efter et direkte krav fra Pro
paganda-ministeriet. Kåutner var 
igen i 1957 sammen med C.J. Braun 
samt Georg Hurdalek på manu
skriptet til samtidsversionen af Fran
ziska (uden 'auf wiedersehen’), nu in
strueret af vennen Wolfgang Liebe-
neiner.

Wir machen Musik (Eine kleine Flar- 
monilehre) kan slet ikke leve op til

Ægtemanden (Paul 
Dahlke) kommer 
hjem og taler til sin 
kone (Marianne 
Hoppe), der faktisk 
har begået selv
mord. Kdutners Ro- 
manze in Moll (43).

sine amerikanske forbilleder. Den 
fo riener plumpt træk fra Mark San- 
drichs Fred Astaire/Ginger Rogers
musicals med bastant intensiveret 
vulgaritet hentet hos Busby Berke- 
ley. Det går helt galt, da en flok 
strømpebåndspiger tramper rundt 
på et kæmpeklaviatur i nummeret 
’Ich hab' dich, und du hast mich' 
(musik: Peter Igelhoff og Adolf Stei- 
mel). Filmen er et af Det Tredie Ri
ges talrige hyldester til 'Gebrauch- 
smusik’ (pop-musik), hvor filmen i 
overensstemmelse med det rådende 
’Nachwuchsprogramm’ (d.v.s. sam
fundsrekruttering af ungdommen), 
tilskynder kunstnerspirer til hurtigt 
at finde deres rette hylde; at det ikke 
er nedværdigende at skabe schlagere 
fremfor opera, begge discipliner for
drer talent. En barpianist med 
kunstnerdrømme (Viktor de Kowa) 
kan intet skabe, da han bruger al sin 
energi på en høj stemt opera 'Lukre- 
tia Borgia’. Ffan knækker halsen på 
operaen, men bliver støttet af sin 
veninde (Ilse Werner) til, med ven
nernes hjælp, atter at kaste sig ud i 
de synkoperede rytmer.

Kåutners rette hylde var som for 
kollegaerne Veit Harlans og Detlef 
Siercks (der efter 1937 via Italien, 
Østrig og Holland udvandrede til 
USA som Douglas Sirk) melodra
maet. Anuschka, bl.a. optaget på de 
nyerobrede tjekkiske Barrandow 
studier, virker i sin skildring af Wien 
ved århundredeskiftet som et forstu
die til Romanze in Moll og svinger 
uegalt mellem melodrama, komedie 
og kriminalplot. Filmen har påfal
dende komplicerede kamerakørsler 
og mange analoge og kontrastfulde 
overgange i gennemført continuity. 
Hilde Krahl er anbragt i en traditio
nel Paula Wessely-rolle som det 
stolte, ædle bondepigetyende, der 
står megen ond borgerskabsskepti

cisme imod, for til sidst at genvinde 
sin ære og rykke tilbage til gården på 
landet.

Med Romanze in Moll er Kåutner 
retrospektivt dybt kontroversiel. Det 
blev måske nok konstateret i 1943 
som defaitisme', men meget kunne 
tilgives når handlingen udspillede sig 
i Paris i 1870'erne og Tyskland 
havde oplevet slaget ved Stalingrad. 
Kåutners udgave af Guy de Maupas- 
sants novelle 'Les Bijoux’ (fortek
sterne anfører kun 'efter en idé af 
Willy Clever’), anser jeg for hans 
mest sublimt gennemarbejdede film 
med tydelige mindelser om Carné/ 
Preverts poetiske realisme. Desuden 
ligger den indholdsmæssigt på linje 
med Paul Czinners Elisabeth Berg- 
ner-film Der tråumende Mund (bygget 
over Henry Bernsteins 'Melo’), mens 
Auf Wiedersehen, FranziskaJ ligefrem 
tog afstand ffa denne tradition. Det 
er historien om den egentlig godmo
dige, pligtopfyldende bogholder 
(Paul Dahlke), der kluntet negligerer 
sin kones (Marianne Hoppe) kunst
neriske og erotiske afsavn. Hun fal
der for en forstående elsker (Ferdi
nand Marian), der faktisk er skildret 
positivt.

Kvinder som driftbetingede væse
ner var et af de store dilemmaer i fa
scismens film. Driften er altid skild
ret som en irrationel kunstnerisk 
kreativitet, imod de retlinede pater
nalistiske borgerskabsnormer. Rette- 
ligen burde den borgerlige afstraf
felse være i højsædet hos det fasci- 
stoide system, men det er faktisk 
sjældent tilfældet i Det Tredie Riges 
film. Ibsens 'Et dukkehjem’ fik da 
osse sin version under Krigen (Nora, 
44, I: Harald Braun), men hertil og 
sjældent længere — og den svarede jo
til den borgerlige moral ved århund
redeskiftet og ender i 44-versionen 
sågar med forsoning. Mønstret er
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Til højre: Helmut 
Kåutner omgivet af 
sin tekniske stab. 
Nederst på siden: 
To gæve lastpram
dragere i Kåutners 
Unter den Briicken 
(45).

som regel: De kvindelige drifter un
dertvinges positivt af den mandlige 
potens (der så til gengæld nærmest 
er et 'samfundskrav') til hjemmets 
blomstring ved barnets fødsel. Pligt- 
svndromet ved man faktisk sjældent 
hvad man egentlig skal stille op 
med.

Æstetisk er Romanze in Moll en 
nydelse, kun lidt skæmmet af kon
ventionel underscoring (Werner Eis- 
brenner), men sjældent er et filmisk 
miljø ved diskret kontrollerede real
lyde blevet sanset så godt -  bemærk 
t.ex bogholderes knirkende sko -  
naturligvis et forstærket irritament 
for fruen.

Filmen berettes raffineret via ad
skillige fortællerkneb, idet udrednin
gen opleves via manden, efter at ko
nen har begået selvmord. Hans ef
terforskning udgår fra et efterladt 
smykke, der end ikke udløser ond
skabsfulde jødekarikaturer, skønt 
smykket vandrer mellem flere mars
kandisere. I sin puslespilsstruktur fo
rekommer det faktisk slet ikke 
usandsynligt, at Kåutner skulle have 
kendt til Citizen Kanes eksistens.

Fotograferingen af Georg 
Bruckbauer er af grafisk og koreogra
fisk verdensklasse, der sjældent for
taber sig i virtuoseri. Indledningen er 
eksempelvis en citatværdig ubrudt 
sekvens, der er afpasset borgerstuer
nes permanente, gråsorte dunkelhed. 
Filmen indledes faktisk med en ou
verture af koncertstykket Romanze 
in Moll (af Fothar Brtihne), hvorpå 
forteksterne står på baggrund af an
tydede måneskyer. Ved teksternes 
afslutning toner musikken over i al
mindelig underscorende suppedas 
(Eisbrenner) og en kirkekuppel mel
lem hustage toner frem i mørket. 
Kameraet panorerer mod venstre 
over hustagene og tilter ned i be
boelsesgaden, idet man ser en mand 
(Paul Dahlke) gå mod en husblok til 
venstre, hvor han passerer ind gen
nem hoveddøren under en tændt 
gaslvgte og hans skridt høres tyde
ligt. Kameraet tilter blot en anelse 
op og panorerer derpå videre til ven
stre. Vi ser gennem et vindue, hvor 
et blaffende gardin dækker indsynet 
i højre rudehalvdel. Kameraet kører 
ind gennem vinduets åbne venstre 
halvdel og vi ser Ilse Werner ubevæ
gelig liggende i sengen belyst af en 
petroleumslampe, idet kameraet 
både fortsætter m od venstre samt
frem mod Ilse Werner, mens man
dens nøgleknippe høres i dørlåsen 
og kameraet derpå langsomt panore
rer til højre mod sengebordet, hvor

hendes afsked-med-livet-lap lang
somt falder til gulvet. Først da klip
pes til ægtemanden der tænder gas
lygten i entreen.

Filmen er fuld af mindeværdige 
sekvenser og man skal lede længe ef
ter en instruktør der forstår at 
kreere så sanset studieatmosfære 
med bemærkelsesværdige dekoratio
ner af Otto Erdmann og Franz 
F. Furst.

Heima t-filmens 
rodfæstethed og 
sømandens rastløshed
Med Grosse Freiheit Nr. 7 (Fa Paloma, 
Terra, 44) søsattes den småsenti- 
mentale Reeperbahnsyngende Hans 
Albers-type, som man skulle træk
kes med i mange ulidelige efferkrigs- 
vammelheder, fx. Kåutners egen 
Kapt'n Bay-Bay (53), En sømand i 
Hamburg (54), Das Herz von St. Pauli 
(58) -  sågar i smuk Agfacolor. 'Nr. 7’ 
blev tilføjet titlen så man ikke skulle 
opfatte den som en programmatisk 
vits i 1944, for frihed var der næppe 
mange der følte. Kvarteret Grosse 
Freiheit var navngivet efter en greve, 
der i 1601 gjorde området til et fri
sted for alle konfessionelle retninger.

Heimatfilmens rodfæstethed aflø
stes i krigens slutning naturligt af sø
mandens rastløshed, hvor genrens 
fortrængte mønstre langtfra fornæg
tede sig: Men La Paloma er faktisk en 
ganske seværdig film. Tre matroser 
(med mindelser om Nachrichterne -  
den ene spilles af Kåutner) går i land 
og møder i forlystelsesgaden Grosse 
Freiheit deres gamle sejlerkammerat
Hannes (Hans Albers). Han er stran
det i mandfolkesentimental værts
hussang, fordi hans bror stjal pen
gene han skulle bruge til at uddanne

sig til kaptajn for. Broderen hidkal
der ham til sit dødsleje og beder 
ham tage sig af sin svigtede bayerske 
kæreste (Ilse Werner). Provinsskil
dringen er påfaldende negativ, idet 
man sladrer om hendes 'uægte' barn. 
Hannes lader hende flytte ind i sin 
ungkarlelejlighed og forelsker sig i 
hende (den danske titel er Hannes 
kælenavn til hende), især grundet 
den omsorg hun bibringer hjemmet. 
Parringsvalget driver hende imidler
tid i armene på en jævnaldrende 
værftsarbejder (Hans Sohnker) og de 
tre venner hiver atter Hannes ud på 
langfart med deres gamle skude. Det 
er aldrig for sent at bryde op, når 
man ikke har fundet sine rødder.

Filmen kan ikke rigtigt tidsfæstes 
og man lod den forbyde i Tyskland 
(dog med eksporttilladelse) indtil ka
pitulationen, da hele Reeperbahn lå i 
ruiner. En anden forbudsårsag var 
måske filmens store spiritusforbrug 
samt forekommende prostitution.
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Unter den Briicken lå færdig marts 
1945. Originalnegativet gik tabt, 
men kopier havde nået Sverige og 
Svejts, således at Europapremieren 
kunne finde sted i Locamo 1946, 
hvor Versaillestraktatens demilitari
seringsbestemmelser for Rhin-områ- 
det var blevet undertegnet i 1925. 
Først i 1950 blev den vist i Tysk
land. Unter den Briicken er en sære
gen blanding af fransk poetisk re
alisme, inspireret af Jean Vigos 
LAtalante (efter forlæg af Leo de La- 
forgue 'Under Paris' broer') og et for
varsel om den æstetik, der kom til at 
præge den italienske neorealisme 
(bemærkelsesværdigt locationfoto af 
Igor Oberberg), fordi der simpelthen 
ikke eksisterede studier længere.

Ragnarok har motiveret Kåutner 
til en idyllisk, krigsfri såre poetisk 
folkekomedie: en lidt sødladen film i 
flodbådsmiljø, hvor alle har tiltro til 
hinanden og ubekymrede krydser 
landegrænserne. Denne fortræn
gende arbejderidyl var åbenbart 
hans forfængelige håb for et kom
mende Tyskland. Det var så sandelig 
hvad han på langt sigt fik -  og det i 
mangefold. Der er ikke noget deci
deret fadt og fladt over Unter den 
Briicken, men temmelig mange vane- 
betingede folkekomediekonventio
ner. En pige (Hannelore Schroth) der 
er flov over at have stået nøgenmo
del for kunstnere, kaster fra en bro 
sin løn i Spree. Det ser de to slæbe- 
skipperkammerater (Carl Raddatz og 
Gustav Knuth), der tror de overvæ
rer et selvmordsforsøg og tager 
hende med på båden Liese-Lotte 
hvorefter de begge forelsker sig i 
hende. Båden forvandles naturligvis 
til et hjem mens hun er ombord. 
Skipperne enes om at den udkårne 
skal slå sig ned med hende i byen og 
den anden overtage båden, men for
enes -  efter en forsøgsudflytter-pe
riode med udsigt til en gavlreklame 
og trist job i et Kartoffelpuffer-Båc- 
kerei -  i en lykkelig permanent tre
kant. Et krigsramt Tysklands svar på 
Design for Living.

Der er et sært uforløst dybdepsy
kologisk plan i filmen, som især an
tydes i forteksternes mange bro-wi- 
pes set fra båden: Hvad har broer 
som tilflugtshuler ikke betydet i den 
sidste fase a f krigen? Denne etable-
ringssekvens forløses i lyden fra det 
åbne hav. Båden sejler åbenbart mel
lem Potsdam og Berlin (der postule
res helt intakt). Netop de intense 
sansninger (bådens klukken og knir- 
ken -  atter en suveræn brug af real
lyd), der gøres opmærksom på af

Raddatz til pigen 'jene Musik zum 
Entschlafen, wenn man weiss was es 
ist...', er netop den tryghed der til
skynder hende til at flygte. På sin vis 
ligger tabet af uskyld som en mulig 
metafor for et krigstraume. Det per
manente opbrud erstatter germansk 
rodfæstethed, for heimats ’Blut und 
Boden'. Ja, man bryder sågar op fra

Wolfgang Staudte, der er født 1906, 
var søn af et skuespillerægtepar fra 
Saarbrticken, der brød op og tog til 
Berlin i 1912. Moderen døde for
holdsvis tidligt. Wolfgang lagde et 
ingeniørstudium i Oldenburg på 
hylden for at blive skuespiller i Ber
lin fra 1926, hvor han blev tilknyttet 
den radikale Volksbuhne. Her op
trådte faderen Fritz Staudte.

I 1930 lagde Wolfgang stemme til 
Kemmerich (Ben Alexander) i Lewis 
Milestones tyske version af All Quiet 
on the Western Front og fik mindre 
roller i flere film. I 1933 fik han, 
grundet sin tilknytning til Volks
buhne, inddraget sin skuespillertilla
delse med delvis virkning fra 1935. 
Derpå kastede han sig over fremstil
ling af reklamefilm -  bl.a. for Autou
nion (jvf. titlen Deutsche Siege in drei 
Erdteilens (37) spillen på fascistoid 
propaganda). Hans småroller i flere 
propagandafilm var det eneste der 
gav Staudte problemer efter krigen 
(jvf bl.a. Pour le Merité (Ritter, 37), 
Drei Unteroffiziere (Hochbaum, 39), 
Jud Siiss (Harlan, 40), Jungens (Stem
mele, 41), ...reitet fiir Deutschland 
(Rabenalt, 41). Blot at figurere på 
rollelisten i Jud Siiss var i 1945 be
skæmmende, selvom Staudte nær
mest tilhørte komparseriet. Han fi
gurerer eksempelvis overhovedet 
ikke i det udførligt crediterede dan
ske UFA-program. Staudte har i et 
interview i sin monografi fra Deuts
che Kinemathek (74) -  der forøvrigt 
er en af de få kilder til instruktøren 
-  anført at han havde valget mellem 
at optræde i disse film, eller blive 
sendt til fronten. Der var forøvrigt 
ingen der drog hans antifascisme i 
tvivl i efterkrigstiden, men skytset 
blev brugt flittigt i sladderpressen.

Gennem Nachwuchsforderung
spillefilmdebuterede han i veteranal
der for Tobis m ed Akrobat Schd-d-dn 
(Akrobat oh!, 43). Cirkusartisten 
Charlie Rivel blev forsøgsvis lanceret 
i en Buster Keaton-lignende stum  
rolle, der med møje og besvær be-

Tyskland mod Rotterdam, men Rot
terdam indbefatter trods alt ikke vis
heden om det åbne hav. De fleste ty
skere vil nok uhjælpeligt tænke på 
Rhinen?

Immervæk er der et gigantisk ind
holdsmæssigt spring mellem Auf Wi- 
edersehen, Franziska! og Unter den 
Briicken.

grundes som numre i et helt for
vrøvlet forløb. At Ri vel som natte
vagt absolut ikke hurtigere bliver er
kendt som artist i Det Tredie Rige, 
er det eneste bemærkelsesværdige 
ved filmen. Den er ekceptionelt uin- 
spireret fotograferet af Romanze in 
Molls fotograf Georg Bruckbauer.

Staudtes eneste interessante fuld
førte film inden krigens slutning var 
den forbudte bureaukratisatire Der 
Mann, dem man den Namen stahl (45),

Charlie Rivel som akrobat i Staudtes 
Sch-6-d-n (43).

skrevet i samarbejde med Josef Ma
ria Frank. Filmen gik senere tabt og 
blev stadig med svigtende satirisk 
brod genindspillet efter krigen for 
DEFA -  nu efter idé af Frank med 
manus af Staudte som Die seltsamen 
Abenteuer des Herm Fridolin B. (48). 
Der var flere gengangere på rolleli
sterne bl.a. Axel von Ambesser som 
Fridolin Biedermann.

Frau iiber Bord (45), en efterladt 
Heinrich George-komedie med ma
nus af den flittige C.J. Braun, blev 
instrueret af Staudte, men blev si
denhen i 1952 uden hans medvir
ken udsendt stærkt bearbejdet som  
D as Mådehen Juanita.

Det bedste man kan sige om 
Staudte som filmskaber i Det Tredie 
Rige er, at de film han fik udsendt, 
var helt ligegyldige.

Wolfgang Staudte 1943-45
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Besættelseszoner og film
Efter Hitlers selvmord 30.4.1945 
overtog Grossadmiral Donitz krigen 
til den betingelsesløse kapitulation 
og stod for den Geschåftsfiihrende 
Reichsregierung i Mtirwick, der 
30.8.45 blev overtaget af Der Alb
erte Kontrollat. Allerede fra 12.5. 
havde de Allieredes Overkommando 
gennem Gesetz 191, Nachrichten- 
kontroll-Vorschrift Nr.l ansvaret for 
spredning på tryk, teater, film, radio, 
teater og musik i hele Tyskland. Ef
ter Tysklands lånders opdeling til 
fire Besættelseszoner den 5. juni 
blev ledelsen af disse forestået af mi
litærguvernører.

Militærguvernøren var leder af 
Kontrolkommissionen, der var op
delt i flere afdelinger. I de tre vest
lige zoner var den vigtigste Informa
tion Control (Efterretningskontrol) - 
herunder det ideologiske overopsyn 
med det samlede filmudbud. Kon
trollen var speciel nidkær i vestzo
nerne, hvor man hurtigst muligt ville 
tilvejebringe underholdning. Meget 
kunne tilbydes ved at frigive hoved
parten af nazismens hovedløse eska
pistiske komedier, hvilket da osse 
skete. Briterne og amerikanerne pro
ducerede dog tillige genopdragelses- 
ugerevyen Welt im Film, der fra sep
tember 1945 blev fremstillet i Miin- 
chen. Licenser til filmproduktion var 
man til gengæld mådeholdne med, 
da især amerikanerne frygtede kapi
talkoncentration og derfor vægtede 
hver enkelt licensansøger og kontrol
lerede tidligere medlemskab af 
NSDAE Vestmagterne demonstre
rede en nærmest racistisk skepsis 
overfor det tyske folk. Frank Capras 
(ucrediteret) Gi-informationsfilm 
Your Job in Germany (45) er nok den 
mest ondartede anti-tyske vestlige 
propagandafilm, der pointerer, at 
amerikanerne i Tyskland udeluk
kende er soldater, ikke gæster. De 
bedes så vidt muligt undgå kontakt 
med det tyske folk, så tyskerne ikke 
tarveligt kan spille på amerikanernes 
letvakte følelser, 'because, they are 
only sorry, because they lost the 
war'. Den første vestzonefilm var 
Helmut Weiss' ligegyldige komedie 
Sag die Wakrheit, der blev udsendt 
20.12.1946 via den Britiske Zone og 
fortrinsvis bestod af materiale, der 
allerede var indspillet under krigen.

Østzonen havde primært set sig 
gal på nazismens dæmonbesatte le
dere, der havde vildført et helt folk.

Derfor fik nazismens erklærede 
modstandere og senere rensede kol
laboratører nemmere muligheder for 
at arbejde med film i Østzonen. Her 
lagde man mest vægt på de opdra
gende film, fortrinsvis synkronise
rede udgaver af stalinistisk propa
ganda. Her var osse mulighederne 
for konfessionelle film, så længe de 
ikke forekom censurstridige. Det 
Tredie Riges bedste studier lå i Øst-

I 1945 havde Staudte udarbejdet en 
synopsis til ’Der Mann, den ich to
ten werde’ baseret på en personlig 
traumatisk oplevelse fra krigens slut
ning. En fuld SS-mand, der havde 
truet Staudte med en revolver for at 
være socialistsympatisør, var blevet 
dysset ned af sine venner og dernæst 
havde SS’eren uanfægtet sentimen
talt rablet om det apotek han ville 
åbne, når krigen var slut. Det var 
disse psykiske koblinger af agression 
og borgerlig gemytlighed Staudte var 
på vagt overfor, som han simpelthen 
anså for fascismens vigtigste potenti
ale (jvf. interview i 'Wolfgang 
Staudte’, 74 s. 351). Oplevelsen ud
gjorde grundstammen til hans nær
mest symbolistiske manuskript Die 
Morder sin unter uns (Morderne 
iblandt os...). Staudte kunne ikke få 
det afsat i den engelske besættelses
zone, hvor han boede, skønt han 
havde opnået engelsk firmalicens, 
omend uden startkapital.

zonen, i Babelsberg og der arbejdede 
man henimod studie- og produk
tionskoncentration på statsbasis.

Film i genopbyggelsens tegn blev 
de tydeligste markører af den kolde 
krig, der fik sit mest konkrete ud
tryk i oprettelsen af statsmonopolet 
DEFA maj 1946, baseret på tysk og 
russisk aktiekapital (Herom kan man 
læse i Eva Jørholts artikel Kosmo- 
rama 197).

I august 1945 var der i Østberlin 
opstået et såkaldt ’Filmaktiv’ bestå
ende af fem tyske desertører fra Det 
Tredie Rige, som havde nået Sovjet 
under krigen. De blev drivkraften 
for oprettelsen af DEFA. Som erklæ
ret antifascist blev Staudte 
17.11.1945 sammen med 40 andre 
tyske filmfolk af Zentralverwaltung 
frir Volksbildung indkaldt til at defi
nere DEFAs formålsparagraffer, hvor 
man bl.a. blev enige om at produ
cere eksplicit antifascistiske film.

Vinteren 1945 arbejdede Staudte 
som instruktør for Filmaktivet på 
den aldrig realiserede Friedrich 
Wolf-film 'Kolonne Strupp’. For den 
sovjetiske militæradministration in
struerede han samme år den første 
tyske eftersynkroniseringsopgave ef
ter krigen: Sergej Eisensteins Ivan 
den Grusomme. Dernæst var det tid 
for Østzonens første spillefilm Die 
Morder sind unter uns, der da Ø stzo
nen ikke havde noget decideret pre-

Efterkrigstiden: øst og vest
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mierebiografteater fik premiere i den 
nye Staatsoper zu Berlin (det forhen
værende Admiralspalast) 15.10.1946.

Ved sin demonstrative vilje til 
selvopgør betød filmen et øjeblikke
ligt gennembrud for tysk film i de 
tidligere besatte lande, mens den til 
gengæld ikke var vellidt i den allie
rede militærzone. Her fik den først 
premiere juli 1948, i Bochum (dog 
tidligere vist i den franske zone, april 
1947 i Baden-Baden).

De virkelige omgivelser, det af fo
tograferne Friedel Behn-Grund og 
Eugen Klagemann fortolkede, sym
bolistisk besjælede, ofte skævvink
lede ruinlandskab, medførte den si
denhen forhadte genrebetegnelse 
Triimmerfilme’ (ruinfilm). Den blev 
i Und iiber uns der Himmel... lanceret 
i folkekomediefortolkning af Hans 
Albers som den amerikanske sektors 
første filmpremiere 9.12.1947. 
(Objectiv-Film GmbH, instrueret af 
Josef von Baky). Et symbolsk ruinu
nivers -  med en vrimmel af temati
ske rotter -  bebos i Die Morder sind 
unter uns, af et betegnende tværsnit 
af moralsk vurderede eksistenser, 
t.ex. den solide håndværker (optiker) 
og en udbyttende spåmand. Den 
borgerlige facade er så småt ved at 
være reetableret. Den egentlige 
handling sættes igang da en forhen
værende koncentrationslejrfange Su
sanne vækker en humanistisk livs
gnist hos den ellers krigstraumatise- 
rede, livslede, alkoholiserede kirurg 
Mertens, spillet af Ernst Wilhelm 
Borchert -  der i det etiske hieraki 
bor øverst i ruinen. Rollen som Su
sanne blev Hildegard Knefc fortjente 
internationale gennembrud. Hun 
havde hidtil kun haft en birolle i 
Unter den Brucken. Gnisten driver ki
rurgen direkte på sporet af likvidato
ren, den Himmler-lignende kaptajn 
Briickner (Arno Paulsen), der natur
ligvis allerede, funderet på sortbørs
handlen, er fabriksejer i det nye 
Tyskland. Mertens vil begå selvtægt. 
Det afværges af Susanne, der minder 
ham om, at ingen har ret til at 
dømme, hvilket han giver hende ret 
i, men samtidig patetisk replicerer, 
’at vi alle har en pligt til at anklage 
på millioner uskyldige myrdedes 
vegne’. Mange abstrakter vandrer 
hvileløse rundt i denne eksistentiali
stiske film, hvilket anbringer både 
denne og tillige Kåutners In jenen Ta
gen såre langt fra den æstetisk nøgne, 
italienske neorealisme, endskønt de
tekniske ligheder er slående. Det er i 
denne henseende især givende at fo
retage en kommutationsprøve mel

lem Roberto Rossellinis Germania 
anno zero -  der er optaget af Robert 
Juillard i Berlins ruiner i 1947 -  og 
Die Morder sind unter uns.

Filmen havde i nogenlunde ube
mærkethed premiere i København 
26.7.1948, hvor den bl.a. blev såre 
mistænkeliggjort af Knud Poulsen i 
Politiken: 'Filmen giver sig ud for at 
være realistisk og sand, og da den er 
lavet med Dygtighed og indspillet af 
gode, endda enkelte fremragende 
Skuespillere, kan man lade sig friste 
til denne Indbildning. Men det er en 
Indbildning. Sandheden er at den er 
sentimental, ubehageligt klynkende, 
næsten anstødelig i sin Ruelse. Det 
er svært for en Fremmed at sige om 
det kan have nogen moralsk Indfly
delse paa Tyskerne, men man vil 
ikke tro det. Den vil kun hjælpe 
dem til at skyde Skyldfornemmelsen 
fra sig. De var jo lige som Lægen alle 
Vidner uden Indflydelse og magt 
til at kæmpe mod det Onde.' 
(27.7.1948).

Kåutner og Camera-Film, 
Hamburg.
I marts 1945 var Kåutner på mines
trygningsresearch i Hamburg hos 
kommandanten Ernst Schnabel. 
Sammen udarbejdede de ideen til In 
jenen Tagen (Galskabens vej), der 
skulle indspilles uden atelie, overbe
vist af Igor Oberbergs formåen i Un
ter den Brucken. Kåutner opsporede

alle filmfolk i Hamburg-området 
med henblik på et filmselskab, som 
formelt blev oprettet i marts 1946 
som Camera-Film GmbH. Kåutner 
fik efter otte dages uberprufung i 
Bad Oynhausen 27.5.1946 licens fra 
den britiske zone. Han gik straks 
igang med optagelserne, dels med et 
udrangeret kamera fra Wolfgang Lie- 
beneiner, dels med Welt im Films 
eneste kamera og med råfilm købt 
på det sorte marked. Da en Opel 
Kadett -  ikke en Volkswagen -  har 
hovedrollen og det ellers var fast 
konvention med bagprojektion, vir
kede det ganske overvældende, for 
engangs skyld, at se det reelle udsyn 
gennem vindskærm og bagrude via 
Oberbergs kamera, monteret direkte 
på selve bilen. Filmen fik premiere i 
Hamburg 13.6.1947.

In jenen Tagen er en sær allegori. 
To unge desillusionerede arbejdere -  
den ene ureflekteret, den anden filo
soferende -  flytter trøstesløse rundt 
på en losseplads’ skrammel. De er 
enige om at efterkrigstiden ikke ser 
meget lysere ud end krigstiden -  
både uden varer og uden mennesker. 
Allegorisk virker det skævt at det er 
en ophuggen bils stemme (forøvrigt 
Helmut Kåutners) der giver dem 
livsmodet tilbage. Bilen repræsente
rer jo i realiteten Det Tredie Rige 
('Som ung troede jeg -  jeg skulle 
leve i 1000 år’) dels som et tanke - 
produkt, der jo faktisk er positivt i 
og med at den er optimistisk, men 
helgarderet umenneskeligt som et

Karl (Erich Schellow, tv.) og Willi (Gert Schaefer) igang med demonteringen af Tusindårsriget 
i Kåutners In Jenen Tagen (4 7).
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industriprodukt. Gennem de men
nesker bilen møder i sin derange
rede 12-årige eksistens 1933-45, bli
ver vi og de fantasifulde genopbyg
ningsarbejdere i syv billeder, vidner 
til humanismens vedvarende sejr på 
trods af fascismen. En karakteristisk 
detalje fra hver episode er fortællin
gernes initialdeterminanter, hvor det 
sidste billede fra flygtningeperioden 
ligefrem antager bibelske proportio
ner med en Maria og Josef-skikkelse.

Filmen blev pænt modtaget af 
kritikken, men blev en publikumsfi
asko i Tyskland. Galskabens vej fik 
premiere i København 15.8.1949, 
men blev allerede præsenteret af Kå- 
utner for Det danske Filmsamfimd 
1947. Den nød større opmærksom
hed end Die Morder sind unter uns.

Camera-Film i Hamburg var det 
firma der nok var mest begunstiget 
af de vestlige besættelsesmagter og 
indledningsvis med forholdsvis gode 
bankforbindelser. Herfra udgik plud
seligt nogle nye signaler og initiati
ver: Manuskriptforfatteren Georg 
Hurdalek debuterede som instruk
tør med Die Zeit mit dir (48), Kåutner 
lod sin instruktørassistent siden 
Kitty und die Weltkonferenz debutere 
som instruktør med Film olme Titel 
(Film uden navn, 48) med manu
skript af Kåutner, Ellen Fechner og 
Rudolf Jugert. Rimeligvis overlod 
Kåutner instruktionen til Jugert 
fordi den langede en bredside af 
mod tysk samtidsfilm -  og dermed 
Staudte. I filmen har en instruktør 
(Peter Hamel), en manuskriptforfat
ter (Fritz Odemar) og en filmstar 
(Willy Fritsch) isoleret sig i en cam
pingvogn ved en nordtysk gård 
(gammelt heimatmiljø) for at skrive 
en film. De er enige om at samtiden 
absolut ikke egner sig til film: den 
skal være upolitisk, ikke dreje sig 
om hjemvendte soldater, ikke være 
’Trummerfilm', ikke behandle en ty
pisk familie (det må man lade Øst
zonen om), men være en komedie 
'vor dem diisteren Hintergrund der 
Zeit’. Derpå kommer et umage par 
på besøg, den lidt ældre satte anti
kvitetshandler Martin Delius fra 
Berlin (Hans Sohnker) og Christine 
fra den nærliggende landsby (Hilde- 
gard Knel). Fritsch er nysgerrig efter 
at vide hvordan de traf sammen, 
hvilket udredes af forfatteren og na
turligvis udgør filmens plot. Filmen 
er faktisk en lang boltren sig med 
den heimatproblematik, der med 
mellemrum er dukket op i Kåutners 
produktion. Antikvitetshandleren 
repræsenterer den oprindeligt satte

og beherskede bykultur og landsby
pigen den levende natur: Delius le
vede sammen med sin søster for sin 
kunstsamling i Berlin, indtil en kol
lega, hvis hus blev bombet, flyttede 
ind hos dem. Delius bliver forelsket i 
kompagnonens husholderske, Chri
stine. Deres møde betinges af et 
bombardement hvor Delius' hus 
rammes og de rykker sammen i det 
eneste intakte rum ('takt er også en 
form for censur’ siger forfatteren, da 
der blændes ned). Den relation fin
der hverken hans søster eller kom
pagnonen passende, så Christine 
flytter forsmået tilbage til fædrende- 
gården. Efter krigen ankommer De
lius som fattig flygtning til gården. 
Nu finder bonden partiet upassende 
for sin datter. På landet møder De
lius endelig et ungt idealpar, der 
ubesværet har kunnet overskride de 
traditionelle grænser mellem by og 
land.

Man fabler om forskellige slutnin
ger på filmen, som Fritsch gerne så i 
et Sondebryllup a la ungarsk film 
under titlen ’Konigskinder'. Som en 
slags skæbnens ironi måtte Kåutner 
så tidligt som 1950 instruere en 
Jenny Jugo-film under denne titel 
for at få penge i kassen. Den blev af 
kritikeren Gunter Groll ondskabs
fuldt kaldt ’Feudaltrummerfilm'.

Ideen med det mangelfulde film
manuskript som filmfundament, 
dukkede sidenhen op i mange vari
anter - kendtest er nok Henri Jean- 
son og Julien Duviviers Henriettes 
festdag (Fa Féte å Henriette, 52 -  
hvor Hildegard Knef forøvrigt var 
femme fatal).

Jugerts senere kvantitativt store 
instruktørindsats i tysk film var ikke 
videre spændende (jvf t.ex. Natkørsel 
til Frankfurt (52, med Hans Albers 
og Hildegard Knef og manuskript af 
Kåutner), Bonden på Storgården (56), 
Det gamle slot ved søen (58), Kvindelæ
gen Dr. Sibelius (1962) osv..).

Kåutner havde fået ambitioner og 
det kom der ikke noget godt ud af. 
Hans første rigtigt katastrofale film, 
var en filmatisering af en tidligere 
forbudt Nachtrichterkabaret fra 
1935, -  Der Apjel ist ab (Syndefaldet, 
48), som han opdaterede med 
Bobby Todd, der var vendt tilbage til 
Tyskland bl.a efter gæstespil i itali
ensk film. Todd, der var en pæn 
ældre herre, blev anbragt i en for
vrøvlet handling som en selvmedli
dende Adam, et offer for den nutid 
som han længes bort fra. Alle 'auten
tiske’ omgivelser er i skævvinkler. 
Der snaves slemt i det lummereroti-

ske med gennemsigtige cellofanko
stumer til Bettina Moissi (kreeret af 
Edith Kindler). Kåutner selv er uli
delig som Sankt Peter (Dr. Petri), der 
bekræfter at skyld ikke kan tilskrives 
himlen eller tiden. Dekorationerne 
(af Gerhard Ladner og Wolfgang 
Znamenacek) er skabt uden sans for 
filmmediet, inspireret af A Matter of 
life and Death (46) men på lavbudget.

Filmen medførte at Kåutner 
måtte trække sig fra Camera-Film. 
Han fik desuden en emsig jesuiter
pater på halsen med sagsanlæg for 
'kabarettisierung des biblischen 
Schopfungs- und Sundenfallberich- 
tes, mit einer Darstellung abscheu- 
lichster Perversitåten...’

Staudte fra DEFA til 
Hamburg^ BRD - og retur.
Staudte måtte hurtigt ovenpå den 
sensation han havde skabt med Die 
Morder sind unter uns udsende yderli
gere film fra DEFA. Desværre var 
der ikke nogen idé i at overføre bu- 
rokratisatiren nu benævnt Die seltsa- 
men Abenteuer des Herm Fridolin B. til 
DEFA, når man ikke måtte specifi
cere den til det stalinistiske bureau
krati. Derfor blev filmen uden egent
lig sigte, pointeløs og yderst vag som 
satire, når Staudte faktisk var tvun
get til at kritisere et abstrakt bu
reaukrati, henlagt til et slags futuri
stisk biedermeier-miljø, som faktisk 
ikke associerede til samtiden. Fil
men giver trods alt en intensiv for
nemmelse af en total mangel på pri
vatliv i det zoneopdelte Tyskland. 
Stiliseringen (dekorationer ved Otto 
Erdmann og Kurt Herlth) var under
tiden smagfuld, men helt uden en 
gennemført stil. Til forskel fra Die 
Morder sind unter uns, er Staudte på 
vej bort fra realismen mod en stram 
stilisering -  der til gengæld ikke var 
upåvirket af samtidens sovjetfilm. 
Det kom Staudte usigeligt til gavn i 
hovedværket Der Untertan (DDR, 
premiere 31.8.1951).

Staudte brugte Fridolin som et 
springbræt til et DEFA-projekt som 
lå ham meget på sinde, nemlig Rota
tion (49, premieren i september blev 
overværet af Martin Andersen 
Nexø), der imidlertid gav anledning 
til adskillige hårde sammenstød med 
ledelsen. Emnet var sprængfarligt. 
Nu forsøgte Staudte at give nogle 
motiverede svar på hvorfor en stor 
del af arbejderbefolkningen blev fa
scismens støtter. Det er utroligt så 
sikkert det er lykkedes Staudte at
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sige sig fri af den socialistiske re
alisme og samtidig klargøre årsags
sammenhængene via sin eksemplifi
kationshistorie om en trykkeriarbej
der i perioden fra Depressionen til 
1945. Det er i Staudtes fortolkning 
(manus: Staudte og Erwin Klein) ar
bejdernes borgerliggørelse omkring 
Hitlers magtovertagelse, med faktisk 
indfriede løfter om arbejde (som 
trykker på Volkischer Beobachter), 
til forskel fra dem der engagerede og 
organiserede sig klassebevidst i de 
farlige arbejderkampe, der gør ham 
til en potentiel fascistisk støttefigur. 
Staudte holder sig følgelig mere til 
familiekernen end til arbejderklas
sen. En arbejder uden eksplicit klas
sebevidsthed var uhørt i samtidens 
sovjetiske film. Filmen er simpelthen 
ekceptionel i sin historiske kontekst.

Titlen spiller metaforisk på gen
komsten af flere typiske træk fra det 
historiske forløb omkring Det Tredie 
Rige ved oprettelsen af BRD. Arbej
deren forvandles simpelthen til bed
steborger under Det Tredie Rige -  
sågar til medlem af NSDAP, indtil 
hans Hitlerjugend-søn fælder ham 
som beviselig tvivler. I filmens slut
ning skal faderen med den opløste 
familie efter krigen tage stilling til 
sønnens angiveri -  og det resulterer 
naturligvis i den humanistiske tilgi
velse. Den fører endelig til en bleg 
programmatisk skoleret slutning, 
hvor sønnen står i faderens startposi
tion. Da sønnens søde tilkommende 
konstaterer altings genkomst, svarer 
han: 'Nej -  alting gentager sig ikke, 
når vi vægrer os -  du og jeg -  og alle 
de mange der vil freden.’ Ellers var 
der egentlig ikke meget der rimede 
med den stalinistiske filmtradition. 
Stridighederne mellem Staudte og 
DEFA -  især omkring en symbolsk 
uniformsafbrænding -  medførte at 
han forsøgte sig som vesttysk in
struktør i Bundesrepublikkens første 
år med Schicksaal aus zweiter Hånd 
(49, Real-Film, Hamburg). Manu
skriptet (af Staudte) er temmelig ud
vandet omkring et spinkelt emne, 
der sås som sidetema i Die Morder 
sind unter uns. Handlingen er henlagt 
til 1870’erne og trækker interessant 
nok linjerne tilbage til ekspressionis
mens favorable domæne -  dog uden 
ekspressionistiske stiltræk -  nemlig 
mysticismens rødder i gøglermarke
det (Geisterschau): Netop her i 
1870’erne under borgerskabets døn
ninger konkretiserer denne sam- 

. fundsudnytten sig i livsstillinger som 
sandsigersker og spåmænd. Det eks
pliciteres ikke, at dette skulle blive

Rotation, Staudte DDR '48. Paul Esser spiller en nazistisk medløber.

en særlig vægtig 
faktor for national
socialismens ånde
lige genrejsning, 
hvilket sikkert er 
meningen. Sigtet 
er mere end vagt 
og som den indu
strielle vare filmen 
nu skulle frem- 
træde som i BRD, 
forblev Staudte ar
bejdsløs og tog 
med kyshånd til
bage til DEFA, 
hvor han påbe
gyndte hovedvær
ket Der Untertan 
(Kejserens under
såt).

Drejebogen skrev Staudte sam
men med sin far og en omhyggelig 
gennemført stilisering blev lagt for

Wirtschaftwunderet og 
udlandets fristelser.

Indtil 1949 blev 
de fleste DEFA- 
film uden videre 
vist i Vestzonen. I 
1950 blev det blot 
til fire ud af ti. Der 
Untertan fik først 
premiere i BRD 
8.3.1957. Man for
langte at der i en 
fortekst skulle gø
res opmærksom på 
at hovedpersonen 
skulle anses for 
et særtilfælde. I 
50’erne var det 
faktisk udeluk
kende DEFAs un
derholdningsfilm 
der kunne ses i 
Vesttyskland, bl.a. 
Staudtes flot op
satte børnefilm i 
farver om interna

Der Untertan af 
Staudte, DDR ’51.

dagen i den vellykkede morbide 
gendigtning af Heinrich Manns ro
man og det gjaldt både Robert Ba- 
berskes fotografering med ekstrem 
udnyttelse af fugle- og frøperspek
tiv, samt typiske træk fra den sovje
tiske montage, (march)musikken af 
Horst-Hanns Sieber og karakterise
ringen af de wilhelminske prøjsiske 
miljøer i scenografien af Erich Zan- 
der og Karl Schneider. Werner Pe
ters ydede en sublim  skuespiller-
præstation som filmens permanente 
undersåt.

tional forståelse, Die Geschichte von 
kleinen Muck fra 1953. Staudtes sid
ste patetiske DEFA-produktion 
Leuchtfeuer (54 -  coproduktion med 
Sverige) blev slet ikke vist i BRD. 
Staudte forlod efter Leuchtfeuer 
DEFA i bitterhed, da selskabet ikke 
overlod ham filmopsætningen af 
Brechts Mutter Courage.

I BRD var krigen og den nære for
tid ikke længere velkomne emner. 
Krigens hvidvaskede gamle skuespil
lerkræfter rykkede resignerede ind i 
idylfilm (især neo-heimat), lægefilm
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eller fungerede som komparseri i 
schlagerparader. Historiske film kom 
på mode som perspektivløse, nostal
giske og pikante kostumefilm bl.a. 
med Sissi-serien (fra 1955). Kåutners 
udgave af Ludwig 7/(55) placerer sig i 
denne boldgade.

Krigsfilmene lod man amerika
nerne om. Kåutners Epilog (Det 
stumme vidne, 50 -  skrevet i samar
bejde med R.A. Stemmle) har såle
des transformeret en krigshistorie 
om til en skæv allegori om et gåde
fuldt skibsforlis, der ingenlunde gør 
det klart hvor man vil hen med (kri- 
minafihistorien. Kåutners hastemte 
instruktion af dramaet gør det ikke 
nemmere at fordøje og skuespiller
besætningen trækker unødigt hårdt 
på kræfter, der har set bedre dage. 
Både Kåutner og Staudte var i 
kunstnerisk krise og de forsøgte sig 
begge udenlands. Staudte især fordi 
han faktisk ikke kunne få ansættelse 
i Bundesrepublikken. I 1955 produ
cerede han derfor i Holland Ciske -  
de Rat (Rebellen -  efter en roman af 
Piet Bakker, udgivet på dansk under 
titlen 'Frans'). Det lykkedes Staudte 
at lave en lidt sentimental naturali
stisk og moralsk samtidsspillefilm. 
Der er ingen tvivl om at Staudte har 
gennemlevet egne traumer igennem 
problembarnets næsten permanente 
udstødthed.

Kåutner forsøgte sig i 1954 med 
en stort opsat østrigsk/jugoslavisk 
co-produktion Die letzte Briicke (Den 
sidste bro) der udspiller sig under 
krigen. Maria Schell spiller med pa
tos en oversygeplejerske for den ty
ske hær i Jugoslavien, der havner 
hos partisanerne og som humanist 
fortsætter sit lægelige virke blandt 
dem. Medmenneskeligheden vejer 
tungere end nationalt tilhør. I den 
tyske hær handler man pr. ordre, hos 
partisanerne handler man pr. per
sonlig motivation. Sympatien ligger 
klart for motivationen, derfor er par
tisanernes kamp en retfærdigere sag. 
Krigen er til gengæld skildret som 
en irrationel kraft, der ligger udover 
individets fatteevne.

Nødvendigheden af genoprust
ning af Tyskland var blusset op om
kring Koreakrigen. Adenauer kunne 
allerede i 1955 få indlemmet Tysk
land i NATO som det politisk vigtig
ste europæiske medlem. I 50'erne 
udsendtes de første tyske rehabilite
ringsfilm omkring hæren. En gruppe 
angik den menige soldat, der jo blot 
havde været pligtopfyldende i ver
denskrigen. H æ ren  var nu atter des-
værre(?) en nødvendig foranstaltning

imod det agressive Sov
jetunionen.

Mest markant er do
kumentarfilmen Beider- 
seits der Rollbalm (53), 
der blev udsendt i to 
dele (2. del 1956). Den 
blev vist i en samlet 
version i Danmark som 
Sejren? 1960. (Filmen 
var lavet af ingen rin
gere end Der ewige Judes 
instruktør -  Reichsfil- 
mintendant indtil 1943 
-  Fritz Hippier, ganske 
vist under pseudonym).
En anden gruppe viste 
det bevidste officers
korps, der arbejdede 
mod Hitlers dæmoni.
Det billede var amerika
nerne ellers de første til 
at bibringe tyskerne 
bl.a. med de to popu
lære Rommel-film, hvor 
James Mason spillede 
generalen (The Desert 
Fox (51) og The Desert Rats (53)). Ad
skillige film omhandlede attentatet 
mod Hitler, bl.a. gamle G.W.Pabsts 
Es geschah am 20. Juli (Attentatet, 
55).

Kåutners sidste centrale 
indsats i samarbejde med 
Carl Zuckmayer.
I denne bølge indledte Kåutner et 
frugtbart samarbejde med Tysklands 
store dramatiker Carl Zuckmayer 
omkring teaterstykket Des Teufels 
General (Djævelens general, 55 -  
drejebog: Kåutner og Georg Hurda- 
lek). Stykket tog udgangspunkt i 
Ernst Udets biografi (med Curd Jiir- 
gens i filmen som hans alter ego ge
neral Harras). Han var krigsflyver 
under 1. Verdenskrig og gik ind i fly
verteknisk forvaltning under 2. Ver
denskrig, fordi han var besat af flyv
ning, men ikke af Hitlers ideer. Fil
men blev Kåutners amerikanske 
gennembrud.

For at modvirke den hæftige gen
oplivning af periodens fortrængte 
nazistiske emblemata, filmatiserede 
Kåutner året efter i samarbejde med 
Zuckmayer hans klassiker Der 
Hauptmann von Kopenick (Kaptajnen 
fra Kopenick), hvis tema var prøjser
nes hovedløse uniformsrespekt -  
med Heinz Riihmann, nu atter som 
Tysklands populæreste skuespiller, i 
rollen som  den kaptajn forklæ dte
snurrige skomager Wilhelm Voigt.

Maria Schell som oversygeplejersken, der 
havner hos partisanerne.

Kåutners øvrige Zuckmayer-filmati- 
seringer var i højere grad ubetinget 
knæfald for de herskende filmkon
ventioner i Wirtschaftswunderet: Ein 
Madchen aus Flandern (Pigen fra 
Flandern, 56 -  efter novellen ’Engele 
von Loewen') virkede som en udvan
det allegori over øst-vest-problema- 
tikken i Tyskland, som Kåutner el
lers kun eksplicit berørte en enkelt 
gang og det skuffende koldkrigskon- 
ventionelt efter sit eget manuskript i 
Himmel olme Steme (Himmel uden 
stjerner) fra samme år.

Kåutner under instruktionen af Himmel 
olme Steme (55).
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Endelig udsendte Kåutner efter 
sit mislykkede Amerika-eventyr Der 
Schinderhannes (De fredløse, 58 -  ef
ter Zuckmayers bearbejdning af sit 
eget teaterstykke med Curd Jiirgens 
og Maria Schell) -  en Robin Hood- 
historie inspireret af Christian-Jacq- 
ues' Fan Fan la tulipe (51).

Staudte i
Forbundsrepublikken.
Staudte var villig til mange kompro
misser for at få arbejde i BRD. Nær
mest demonstrativt filmatiserede 
han i 1955 for Bavaria-Filmkunst 
A.G. i Mtinchen et teaterstykke af 
den nu rehabiliterede Gerhard 
Hauptmann Rose Bernd (Landsbypi
gen Rose Bernd) med den evindelige 
Maria Schell i titelrollen. Hun havde 
selv ønsket at få Staudte som in
struktør. Filmen var ret perspektiv
løs, men med en vis stilisering, ført 
op til samtiden. Hans følgende film 
var bestemt heller ikke interessante: 
Madeleine und der Legionår (Flugten 
fra fremmedlegionen, 57 -  med Hil- 
degard Knef, netop hjemkommen 
fra USA med knuste stjerned
rømme, og Bernhard Wicki), satiren 
Kanonenserenade (Lille skude, stor 
kaptajn, 58 -  med Vittorio de Sica) 
samt den helt udjokkede gamle 
Heinrich Spoerl-komedie Der Maul- 
korb (58 -  hans første produktion 
for Kurt Ulrich-Film. End ikke det 
wilhelminske miljø fik Staudte liv i).

Heldigvis havde Wirtschaftswun- 
deret givet producenten Kurt Ulrich 
lyst til at løbe chancer. Han havde 
tjent formuer på Das Mådehen Rose
marie (Pigen Rosemarie, 58 - med 
Nadja Tiller), som var en lidt halv
hjertet sexgarneret satire over Wirts- 
chaftswunderet.

Staudte havde allerede længe for
inden med Georg Hurdalek udar
bejdet en satirisk drejebog Rosen fur 
den Statsanwalt (Roser til anklageren) 
-  om korruption i BRDs retssystem 
via gamle nazistkammerater. Indspil
ningen blev forstyrret af statslige 
censurinspektioner, som tvang 
Staudte til at tilføje en uddybende 
sekvens, der skulle demonstrere, at 
der også var uplettede ansatte i 
BRDs retssystem. Ulrichs eneste 
krav til Staudte var, at der skulle 
være en kærlighedshistorie med 
happy end, sam t et glim t a f  en n ø
gen pige. Satiren lykkedes i sin sam
tidsstilisering, som i sin tid wilhel- 
mismen i Der Untertan. Dermed 
havde Staudte fået gennemført sit

Herover: Staudte instruerer Maria Schell som Rose Bernd (BRD, ’57). Herunder: Staudtes Ro
ser til anklageren (BRD, ’59). Martin Held (tv) og Walter Gilier.

første effektive angreb på systemet i 
BRD og udnævntes straks af pressen 
til ’Nestbeschmutzer’. Den ellers 
utålelige Walter Gilier udførte no
genlunde sin rolle som den perma
nent kuede menigmand Kleinsch- 
midt overfor statsadvokaten (Martin 
Held), der svømmer lige korrupt og 
godt ovenpå i fascismen som i 
Wirtschaftswunderet. Den lille 
mand forvandler sig i forløbet til en 
Capra'sk helt, der taler systemet ef
fektivt imod. Her var Gilier mildest 
talt utilstrækkelig.

Ulrich forsøgte at få Staudte og
Martin Held til at gentage succesen 
med den sobre og seriøse Der letzte 
Zeuge (Det sidste vidne, 60), der at
ter tog tysk juras korruption op med

manuskript af R.A. Stemmle og 
Thomas Keck efter en fortælling af 
juristen Maximilian Vernberg.

Kåutner i USA.
Kåutner blev på grund af Kaptajnen 
fra Kopenick inviteret til USA af Dis
tributørs Corporation of America i 
sommeren 1956. Han drog afsted i 
det håb, at kunne sælge sin egen 
Wirtschaftswunderudgave af ’Ham- 
let’ overført på en tysk industrifami
lie i Ruhrområdet. Kåutner gik med 
drøm m e om  at få besat H am let-rol-
len med enten Marlon Brando eller 
Montgomery Clift og Ofelia med en
ten Susan Strasberg eller Audrey 
Hepburn. Den gik slet ikke hjem
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Nachtwache, Harald Braun, '49. Overlægen 
(Luise Ullrich) tvivler i sin kristne tro, fordi 
hun mistede sin datter under krigen. Præsten 
(Hans Nielsen) forelsker sig i hende og kom
mer selv til at vakle i troen, da han ligeledes 
mister sin datter ved et ulykkestilfælde.

hos Universal. I stedet indgik Kåut- 
ner en 7-årig kontrakt med firmaet, 
men først skulle han afvikle to alle
rede forberedte film i Tyskland, som 
han tog tilbage og påbegyndte. De 
film lagde sig tydeligt efter Univer- 
sal-producenten Ross Hunters for
ventninger til ham. Det blev to næ
sten ligegyldige film, der blot signa
lerede, at Kåutner nu var med på 
alle unoderne i den moderne korn-

unge år, 58). Forsøget viste god vilje 
hos Kåutner og nåede sit ungdom
melige publikum. Til gengæld ev
nede han ikke Sirks melodramaer, 
som han frustreret prøvede kræfter 
med i Stranger in My Arms (59) med 
nødbesætningen: June Allyson og 
Jeff Chandler. Den tyske kritik var 
chokeret over Kåutners vilje til at 
tilpasse sig amerikansk brugsfilm. 
Hunter og Kåutner var ikke nogen 

lykkelig kombi
nation. Kåutner 
ophævede i gen
sidig forståelse 
med Hunter kon
trakten og tog 
hjem til Tyskland 
februar 1958.

Freie Film 
Produktion
-  eget pro
duktions
selskab
Monp’ti var blevet 
produceret af in
struktøren Ha-

Kåutner under indspilningen af The Restless Years (USA, ’58). raid Braun. Kåut-
_____________  ner og Braun var

før Kåutners an
den afrejse til USA blevet enige om 
sammen med Staudte at starte et 
uafhængigt produktionsselskab, 
Freie Film Produktion (FFP) i protest 
mod den tyske films udvandede 
kommercialisering. Firmaet skulle 
med basis i Real-Filmgesellschafts 
atelie i Hamburg give hver af de tre 
instruktører frie hænder til at pro

ducere en enkelt film om året helt 
efter deres eget hjerte og så ellers 
producere almindeligt kommercielt. 
Firmaet skulle komme til at stå for 
moderne tyske kunstnerisk bevidste 
og gode underholdningsfilm. Oprin
delig havde de indgået en tabssikret 
distributionsaftale med Europa 
Filmverleih, som imidlertid gik fallit, 
således at FFP kom til at stå uden 
fast distributør.

Harald Braun (1901-60) var ikke 
så markant en instruktør som 
Staudte og Kåutner og han fik ikke 
megen glæde af firmaet, idet han 
døde året efter det blev oprettet. I 
Det Tredie Rige havde han sparsomt 
instrueret både underholdningsfilm 
og dramatiske film. Efter krigen fik 
han amerikansk licens og stiftede 
1947 Neue Deutsche Filmgesells- 
chaft i Munchen, der gjorde sig be
mærket ved hans film med humani
stisk og nykristeligt budskab: Zwis- 
chen Gestem und Morgen (47), Nacht
wache (Nattevagt, 49 -  den tyske ef- 
terkrigsfilm der nød absolut størst 
folkeyndest i Danmark) og Der fai
lende Stem (50).

mercielle film -  og at han var i stand 
til at lave ungdomsfilm: Die Ziircher 
Verlobung (Min kæreste i Schweiz, 
57 -  med Liselotte Pulver) og 
Monp'ti (To elskende i Paris -  med 
Romy Schneider og Horst Buchholz 
fra samme år).

Sensommeren 1957 tog Kåutner 
tilbage til Ross Hunter. Gennem 
Douglas Sirk havde Ross Hunter gi
vet Universal et tidssvarende penge
klingende melodramatisk image, ved 
at opdatere og genindspille gamle tå
revædede publikumssucceser (helst) 
med parret Rock Hudson og Jane 
Wyman. Politikken havde straks 
slået an med Sirks genindspilning af 
John M. Stahls Magnificent Obsession 
(fra 1935 opdateret til 1954). Alle
rede 1959 var Sirk totalt slidt ned 
og opgav videre filmarbejde, indtil 
han blev genopdaget af Rainer Wer
ner Fassbinder i 1978. Kåutner var 
derfor en velkommen germansk aflø
ser. Hunter prøvede ham imidlertid 
først af som instruktør af ungdoms
film: Netop den type 20th Century 
Fox havde fået succes med efter Pey- 
ton Place (1957). Kåutner skulle in
troducere det unge amerikanske 
publikum for parret John Saxon og 
Sandra Dee i The Restless Years (De
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Gustaf Griindgens (efter 19 års filmisk fravær) som oppositionslederen Lord Bolingbroke sam
men med dronning Anna (Liselotte Pulver) i Kåutners Das Glass Wasser (60).

Straks efter Der Schinderhannes 
(Real-Film, 58) gik Kautner i gang 
med sit ønskeprojekt for FFP, Ham- 
let-filmen: Der Rest ist Schweigen (Re
sten er tavshed). Stjernekravene var 
blevet mindsket til Hardy Kruger i 
Hamlet-rollen -  med det engelskk- 
lingende navn John (Claudius), som 
det var kotume for i generationen ef
ter krigen. Industrimagnaten blev 
spillet af en forhenværende officer 
fra den am erikanske besæ tte lseszon e
Peter van Eyck (denne faderrolle var
ellers planlagt til Gustaf Griindgens). 
Transformationen er foretaget med 
dramaturgisk bravour og vægten lig
ger faktisk på faderens skyldkom
pleks -  'en kamp mellem anstæn
dighed og samvittighed på den ene

side -  og ligegyldighed og forbry
delse på den anden. Set i det lys får 
filmen et perspektiv, som ikke er 
lånt fra Shakespeares tid, men som 
trænger sig på i vor egen’ (fra Theo
dor Christensens indledning til Sko
lescenens Bio, 1960). Filmen blev en 
forholdsvis stor kritikersucces, men 
uden et tysk publikum. Den blev 
Kåutners eneste produktion hos FFP.

FFP kom mest Staudte til gode, 
idet han nu som ønskeprojekt
kunne udsende en af sine mest ha
dede film Kirmes (60 — efter eget 
manuskript). Den blev næsten ikke 
set af et tysk publikum og blev lige
frem foreslået boykottet af Springer
koncernens Die Welt. Staudte blev 
atter fremhævet som DDRs trojan

ske hest der kun spredte negativ kri
tik i CDUs Bundesrepublik. Den 
kollektive fortrængning blev sole
klart repræsenteret i prologen til fil
men, hvor der i en lille vesttysk 
landsby før Kirmes-festen bliver gra
vet fundament til karrusellen og 
man støder på et soldaterskelet med 
stålhjelm og maskingevær. Hvad der 
er endnu værre er, at skelettet stam
mer fra en desertør fra landsbyen, 
der i desperation begik selvmord. Til 
forskel fra Die Morder sind unter uns 
skildres i Kirmes endelig de despe
rate oprørere, repræsenteret ved de
sertøren (Gotz George -  Heinrich 
Georges søn) og en fransk tvangsar
bejderske (Juliette Mayniel) der rea
gerer med promiskuitet. Mulighe
derne for at organisere kræfterne i 
kampen mod fascismen er skildret 
som en ren utopi. Derfor kan 
Staudte absolut ikke beskyldes for at 
servere DDR-inspirerede politiske 
løsninger på problemet. Problema
tikken opfattes som et generations
skel -  de undertrykte desperate 
unge mod despotiets bondske og 
satte medløbere. Kollektivt fortsæt
ter fortrængningen i samtiden med 
den opsatte karrusel som symbol på 
Wirtschaftswunderet.

Staudtes næste produktion for 
FFP Die Rebellion (62 - trofast filma
tiseret efter Joseph Roths roman) 
blev overtaget af Fernseh-Allianz 
GmbH og dermed var FFP i praksis 
ophørt. Den blev vist som TV-film i 
Tyskland, men som almindelig bi
ograffilm i udlandet (ikke Danmark). 
Filmen blev i almindelighed betrag
tet som en betydelig forbedring af 
tysk TV-fiktion.

Staudte mod glemslen
Staudte kastede sig derpå hos Kurt 
Ulrich over en kulørt og rodet opsat 
international Cinemascope-udgave 
af Brechts Dreigroschenoper (Laser og 
pjalter, 63) med Curd Jiirgens, Hil- 
degard Knef, Gert Frobe og Sammy 
Davis. Dekorationerne og kostu
merne var af Powell og Pressburgers 
faste dekorationschef Hein Heckroth 
og Dreigroschenoper besidder akkurat 
samme udmattende udstråling som 
parrets operetteflop Oh..., Rosal- 
indaJJ (55).

1963/64 udsendte Staudte ende
lig sin sidste omdebatterede og vel
overvejede lignelse om den german
ske skyld med Herrenpartie (Byen 
uden mænd -  en tysk/jugoslavisk 
co-produktion) svingende mellem 
satire og tragedie. En tysk herresan-
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gerforening på bustur (Liedertafel 
Neustadt) strander i nærheden af en 
lille bjergby i Montenegro. Sanger
foreningen begiver sig mod byen for 
at hente benzin, men mødes af 
fjendskab, da herrefolket i sin tid 
henrettede samtlige byens mænd. 
Tyskerne udleveres ikke ganske som 
transformerede platte herrefolk i 
samtiden, men forsøger at tilveje
bringe en dialog og charmeoffensiv 
ved at nedlægge en krans. Denne ge
stus forsmås og mændene omstiller 
sig til erobringspositur, kaprer, fester 
og synger tyske soldatersange med 
det resultat at bjergboerne saboterer 
bussen. Militære organisationsfor
mer i den maskuline germanske om
gangsform påstås at ligge meget 
svagt dækket under en jovial gemyt
lig facade. Rene krigsparalleller op
står. Da de tyske herrer sætter sig 
selv i livsfare, overtaler en ung 
kvinde de ældre til at lade dem und
sætte. Der er håb for fremtiden via 
ungdommen og en opblødning i 
Staudtes attituder. Dette fik dog 
ikke det tyske borgerskab til at hade 
ham mindre.

Herefter prøvede Staudte kun at 
tilpasse sig den almindelige neutrale 
konsumfilm, som i BRD nu ellers 
stod på sex- og Karl May-film. Hans 
følgende film forblev naturligvis helt 
ubemærkede: Das Lamm (64 -  en 
børnefilm med mindelser om Rebel
len, dog med kristelige træk), en gen
indspilning af en gammel traver Ga- 
novenehre (66) og Heimlichkeiten (68), 
som han indspillede på eget konsor
tium Cineforum som en tysk/bul- 
garsk co-produktion. Den blev imid
lertid aldrig færdigproduceret og en
delig en ligegyldig komedie Die Her
ren mit der weissen Weste (69) for Ri- 
alto Film, Preben Philipsen. Den to
tale anonymitet opnåede han ved at 
gå ind i TV-serierne: Die Krimina- 
lerzåhlung (69), Der Kommissar (ffa 
1970), Der Seewolf (fra 1971), samt 
Tatort (fra 1973), hvor værkerne altid 
forblev nogenlunde ubemærkede og 
havnede som cifre i massekommuni
kationsforskning. Han kunne som 
Kåutner ikke ophøre med den dår
lige vane at producere, ligegyldig 
hvilke betingelser der blev stillet.

1978 udsendte han så sin sidste 
såre ejendommelige film Zwischeng- 
leis -  en gennemført elegi med Cho- 
pins Vals nr. 7 som gennemgående 
tema, efter en roman og med manu
skript af Dorothe Dhan. Den trans
formerer træk fra den oprørske
tvangsarbejderske Annette i Kirmes 
og fører dem over i den frustrerede

borgerkvinde Anna (Pola Kinski) un
der etableringen af det moderne 
Tyskland -  eksemplificeret i den 
amerikanske besættelseszone. Her 
lever Anna et borgerligt udsigtsløst 
liv, hvor manden permanent er på 
forretningsrejse i sin søgen efter at 
tilpasse sig det der sidenhen resulte
rer i Wirtschaftswunderet. Hendes 
alkoholiserede moder er anbragt i 
forsorgsbarak. En anden side af An- 
nas liv er som elskerinde for den 
amerikanske oberst Stone (Mel Fer
rer), der sidenhen lader sig forflytte 
til Korea. Amerikanerne drager rod
løse rundt og stabiliserer og opfatter 
sig selv som gæster. Anna begår selv
mord ved at springe ud fra en jern
banebro. Filmen er fotograferet i et 
permanent uvirkeligt slør (Igor Lut
her) og der veksles brat mellem tids
planerne, hvilket gør filmen drøm
meagtig uden at anbringe den i sur
realismen.

Det var en passende afsked. 
Staudte døde i 1984 uden at have 
repræsenteret det værste af ’Papis 
Kino’ for ungdommen. Han var sim
pelthen glemt.

Kåutner mod 
forsteningen.
Kåutner efter Resten er tavshed er et 
bedrøveligt kapitel uden de overra
skelser Staudte kunne byde på. En 
vis interesse knyttede sig til Das 
Glas Wasser (Storm i et glas vand, 
60) -  efter Eugéne Scribes komedie 
Le verre d’eau), men det var primært 
fordi det var den eneste gang Gustaf 
Grundgens optrådte på film efter 
krigen -  udover sin Faust-dokumen- 
tation fra samme år. Kåutner ville 
åbenbart udfordre komediegenren, 
opfattet som det karikerede engelske 
hofmiljø fortolket i fransk esprit, ud
sat for germanske bombasmer. Re
sultatet var bastant, ikke elegant, på 
sin vis stilsikkert (barok udsat for 
modernistiske' indfald), hastemt an- 
strengt og ikke synderlig morsomt.

Med Schwarzer Kies (Piger på jet
basen, 61) forsøgte Kåutner naivt 
(sammen med Walter Ulrich) -  med 
behørig skelnen til gængs skik og 
brug af sex og vold i konsumfilmen 
-  at lodde forholdet mellem ameri
kanerne og tyskerne. Handlingen er 
henlagt til en lyssky barakby under 
opbygning af en jetbase i Sohnen i 
Hunsruck. Kåutner prøver anstrengt 
at koge en filosofisk suppe på genop
rustningen, klondikestemning i 
Wirtschaftswunderet og den almin

delige forråelse, der demonstreres 
som forårsaget af det moderne tekni
ske fremskridt -  for så vidt en skep
sis over NATOs dårlige indflydelse 
på BRD: Landskabelige værdier og 
levedygtige populistiske miljøer for
går som led i international oprust
ning og nemme lyssky indtægtskil
der.

Helmut Kåutner oplevede med 
Schwarzer Kies sit frontale sammen
stød med den unge tyske film, idet 
den modtog prisen fra Jungen Film
kritik 1961 for ’schlechste Leistung 
eines bekannten Regisseurs' (ud
mærkelsen gjaldt osse hans Der 
Traum von Lieschen Muller fra samme 
år).

1962 gik det helt galt med kom
binationen Rossano Brazzi og Ruth 
Leuwerik i Die Rote 'La Rossa', som 
om det ikke havde været slemt nok 
med Brazzi og June Allyson i Dou- 
glas Sirks Universal-melodrama In- 
terlude fra 1957 (atter en John M. 
Stahl-remake). Nu var der kun TV at 
ty til og Kåutner tog som Staudte 
skridtet i 1962. Han satsede til for
skel fra Staudte ikke på serierne, 
men TV-fiktion og blev tillige selv 
en meget brugt skuespiller på TV 
såvel som på teatret.

Kåutners få senere filminstruktio
ner var totalt fossile udgaver af 
gamle succeser, f.eks. Curt Goetz’ 
komedie Das Haus in Montevideo (63 
-  med Heinz Riihmann). Hans aller 
sidste film, som han lavede for Pre
ben Philipsen 1970, var et opkog af 
den småfilosoferende ulidelige Hein
rich Spoerl-studenterkomedie Die 
Feuerzangenbowle med Walter Giiler 
som Oberprimaner Pfeiffer: Budska
bet 'Gå ud og søg kontakt med livet', 
har aldrig virket overbevisende, hel
ler ikke da det blev udråbt af Heinz 
Riihmann i 'de gode gamle dage'... 
1974 udstillede Hans-Jtirgen Syber- 
berg, der selv er født som fossil, med 
fascineret bagudrettet basis i post
moderne sammen-stykning, Helmut 
Kåutner, Lil Dagover og Kristina So- 
derbaum som næsten heldøde duk
ker i et filmisk vokskabinet. Kåutner 
fungerede som filmens hovedperson 
og titelfigur Karl May. Helmut Kåut
ner døde rigtigt i 1980.
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