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Lugten af ged. “Alt hvad han rører ved, 
lugter af ged. Han er alt, hvad jeg foragter 
mest hos en forfatter, en falsk naivist, en 
Proust i fedtede overalls, en beskidt lille 
dreng med et stykke kridt og et stort plan
keværk og ingen, der kikker. Den slags 
mennesker er litteraturens affald, ikke 
fordi de skriver snavs, men fordi de gør

det på en snavset måde. Ikke noget hårdt 
og rent og koldt og gennemluftet. Et bor
del med duften af billig parfume i forvæ
relset og en spand pis ved bagdøren.” 

Sådan skriver Raymond Chandler i et 
brev til Blanche Knopf i oktober 1942 -  
her citeret i Bjarne Nielsens oversættelse i 
Raymond Chandler: Udvalgte breve. Ud- 63
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givet af Dan Turéll, Gyldendals Kultur
bibliotek 1990. Manden der er Proust i 
fedtede overalls er James M. Cain, forfat
teren til to klassiske sorte romaner som 
siden blev til film noir i flere omgange,
The Postman Always Rings Twice (1934) 
og Double Indemnity (1936) Chandlers 
hadske animositet er interessant eller også 
lugter penge i hvert fald ikke af ged. Thi 
året efter, i 1943, debuterer Chandler som 
manuskriptforfatter hos Paramount i 
Hollywood. Og fortællingen han skal ar
bejde med og på er såmænd Double 
Indemnity, som Billy Wilder instruerede til 
en af alle tiders mest normdannende film 
noir-film. Samarbejdet mellem Wilder og 
Chandler blev herostratisk berømt (1).
Det gik slet ikke. Chandler kom med sine 
hjemmestrikkede ideer om hvordan et 
filmmanus skulle se ud og troede han 
kunne blive færdig på en lille uge. Wilder 
lærte Chandler, at et manus kræver mindst 
to måneder at forfatte og han viste ham 
hvorledes. 50-årige Chandler brokkede sig 
over at skulle arbejde under en yngre 
mand, Wilder var i 30’erne, der endog 
kendte filmmediet fra A til Z. At Wilder 
drak drinks efter fyraften, mens Chandler 
som hærdet alkoholiker var på vandvog
nen. At Wilder gik rundt med baseballhat 
og i skjorteærmer, ringede til sine forskel
lige kærester og i det hele taget var indbe
grebet af det kulturpluralistiske Holly
wood, Chandler med aristokratisk foragt 
og angelsaksisk etnocentri hadede i bund 
og grund. Et filmmekka hvor parvenuer 
med uengelsk, etnisk baggrund kunne 
blive rige og berømte uden nogen anden 
uddannelse end et øjensynligt og markant 
talent for filmkunst. Endelig var der den 
underliggende strøm i samarbejdet, at 
Chandler skulle arbejde på et manuskript 
af en forfatter, han decideret anså for at 

64 være bunden af moderne amerikansk lit

teratur. Affæren mellem Chandler og 
Wilder har dog et halvlykkeligt efterspil. 
Chandler blev på godt og ondt i filmbyen i 
fire år som manusforfatter til gode penge, 
lærte at levere varen fordi han måtte ind
rømme at Wilder havde vist ham hvad 
film går ud på (2). Manuskriptet til Double 
Indemnity blev da også nomineret til en 
Oscar, hvilket er ganske godt klaret af en 
nybegynder som Chandler.

Historien om Wilder og Chandlers egen 
private opførelse af The Odd Couple er 
imidlertid mere end en spøjs anekdote. 
Den kan tolkes som en nøgle til forholdet 
mellem 40’ernes film noir-kunst og dens 
litterære rødder i mellemkrigstidens 
amerikanske og hårdkogte litteratur. Man 
kan nemlig vinkle anekdoten på en lidt 
anden måde ved et øjeblik at glemme de 
to forskellige personligheders trakasserier. 
Double Indemnity drejer sig, som den 
gamle danske titel siger det, om kvinden 
uden samvittighed. Walter Neff, en lille 
billig forsikringsagent, ringer på døren hos 
Phyllis Dietrichson, der er lige så seksuelt 
frustreret som Neff er dumsmart. Cains 
lange novelle er skrevet med den narrative 
intention som Bjarne Nielsen i Chandlers 
brev oversætter med falsk naivist. Men det 
er nu et mere kompliceret og uoversæt- 
teligt fransk begreb der er på tale, og som 
også Chandler i kursiv bruger i sit brev. 
Nemlig faux na'if. Hvilket betyder at 
læseren indirekte ved mere om plottets 
forhold end den aktantiske hovedperson, 
gerne som jegfortæller, voice over, 
tilsyneladende opfatter i tekstens tid, sted 
og handling. Læseren opfatter så at sige 
sagsforhold bagom ryggen på de 
involverede. I Wilders film er dette kom
plicerede udsigelsesforhold, der i dansk lit
teratur kendes fra Blicher og H.C. Ander
sen, løst ved at lade hele intrigen blive for
talt retrospektivt af Neff efter at han har
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dræbt Phyllis. Had-I-But-Known hedder 
denne form  for hypotetiske enunciation på 
engelsk: Hvis jeg bare havde vidst hvad jeg 
ved nu så ville jeg ikke have gjort som jeg 
gjorde. Man kan sige at Walter Neff altså i 
hele historien er mindrevidende. Men lig 
det væsentlige punkt i en græsk tragedie 
der hedder anagnorisis, hvor hovedperso
nen bliver seende, erkender Walter Neff 
sagens sammenhæng just da det er for sent 
at ændre den. I Cains fortælling er det så
ledes en pointe at Walter Neff, som her 
hedder Huff, tror det drejer sig om kærlig
hed, hvor det drejer sig om  penge, at 
Phyllis’ økonomiske motiver nærmest 
blotlægges med noget der ligner en marx
istisk dialektik gestaltet ind i et socialt 
skæbnedrama. Filmen og ikke mindst 
Chandlers originale dialog underdrejer det 
økonomiske og gør det mere til en liden
skabelig besættelse mellem to mennesker, 
der så toner tragisk ud fordi kvinden vil 
mere end bare denne altfortærende liden
skab. Wilders geniale film har da også 
hævet novellens sociale miljø et par grad
er. Barbara Stanwyck og Fred MacMurray 
spiller hovedrollerne i et langt mere 
mondænt og sofistikeret miljø, der be
stemt ikke ligger tæt på forfatterens social
realistiske og fedtede overalls.

At være ‘falsk naiv’ var på det nærmeste 
en fast narrationsform  for den unge gene
ration af amerikanske forfatter som slog 
igennem i løbet af 30’erne. Tough Guy 
Writers kaldes de under et og bestod 
udover James M. Cain, som debuterede i 
1934 med The Postman Always Rings 

Twice, af bl.a. forfattere såsom Horace 
McCoy, John O’Hara, James T. Farrell og 
W. R. Burnett. Man burde selvfølgelig også 
nævne Raymond Chandler og Dashiell 
Hammett. Men faktisk står de udenfor og 
hvorfor vil blive expliciteret nedenfor.

Papas beundrere. Typisk for disse unge 
amerikanske forfattere i 30’erne var deres 
absolutte ståsted til venstre for midten.
Deres rom aner var en særlig amerikanske 
afart af den europæiske socialrealisme 
med århundredeskiftets naturalistiske 
roman -  Emile Zola og co. -  som stilistisk 
skabelon. De skrev i skyggen af depressio
nen og deres mål var klart at afdække 
hvorfor kapitalismen brød sammen med 
krakket i ‘29 og hvorfor den eneste vej ud 
af arm od og fortvivlelse hed socialisme i 
en eller anden grad (3). Men forbilledet 
for deres hovedpersoner var et all Ameri
can produkt fra 20’ernes Lost Generation.
Den hårdkogte desillusionede amerikanske 
Ioner som ikke tror på noget, slet ikke 
kvinder, og som rodløs flakker rundt i sin 
egen og delvis vor allesammens menings
løse verden. Som Jake Barnes i Heming
ways The Sun Also Rises eller Frédéric 
Henry i A Farewell to Arms. Men Heming
ways hårdkogte antihelte var også på det 
nærmeste socialt og politiske frisatte. De 
kunne udtrykke en vis indigneret udsigt 
over det politiske kaos efter Første Ver
denskrig, udvise sympati for romantiske 
revolutionære, der kæmpede for over
ordnede ideer og abstrakte begreber. Men 
den hemingwayske antihelt kæmpede først 
og fremmest for at overleve på egne præ 
misser og ikke de præmisser andre satte 
for ham. At beherske sin verden, fortælle 
sin historie og fremfor alt sætte sig i en 
position, hvor det personlige tab er m ini
malt eller slet ikke til stede.

Men Ernest Hemingways ikon var et 
produkt af 20’ernes modernistiske egocen
tri, der nok kunne udvise alm enm enne
skelige og moralske holdninger, men ikke i 
en bestemt sags tjeneste eller indram m et 
af en større politisk solidaritet. 30’ernes 
unge forfattere i USA så op til Papa 
Hemingways ensomme mand, men de 65
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The Postman Always Rings Twice. John Garfield og Lana Turner
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omkalfatrede ham også i 30’ernes tidsånd. 
De negerede hans klasseløshed og satte 
ham  mere eller m indre bombastisk ind 
som en forvirret og idealistisk proletar i en 
benhård og bredviftet klassekamp.

James M. Cain var en sådan typisk 
30’er-elev af Hemingway. Han tog typen, 
men satte ham  ind i et plot, der gav 
mening, fordi denne mening mere eller 
mindre var marxistisk, i hvert fald 
antikapitalistisk og venstreorienteret. Den 
hårdkogte 30’er-helt delte sig op i to ret
ninger. Enten var han en idealistisk jour- 
nalistist som kæmpede for ret og ret
færdighed eller også var han en blændet 
proletarisk fidusmager som stadigvæk 
troede på at storkapitalens USA var den 
bedste af alle verdner. Fælles for begge var 
deres hemingwayske dyder: God is guts, 
det gælder om  at være initiativrig og have 
gåpåmod, udvise driftig ihærdighed og 
fremfor alt ikke være en tøsedreng. 30’er- 
litteraturens helte var reelt proletariske 
naive fightere som evident måtte knuses af 
systemet, som til tider lignede en spæn
dende kvinde, til andre en kynisk skæbne. 
The Postman Always Rings Twice rimer iro
nisk for amerikanere på den uram erikan
ske drøm om  og tro på at et hvert m en
neske har retten til a second chance, til at 
begynde forfra. Men ikke længere, ikke i 
30’ernes depression.

De to forfattere som  mere end nogen 
andre kom til at stå som  litterære ekspo
nenter for film noir-genren i 40’erne, 
Dashiell Hammett og Raymond Chandler, 
havde rødder i en anden tradition end 
30’ernes ideologisk sorte og delvis socialis
tiske romankunst. Chandler debuterer 
ganske vist som prosaist i 30’erne og skr
iver sine bedste rom aner i 40’erne og 
50’erne. Men hans forbilleder var lidt 
ældre samtidige englændere som Somerset 
Maugham og RG. W odehouse, hvis iro-

nisk-sarkastisk-satiriske udsyn på verden 
altid var præget af en distancerende skep
sis overfor politik og en vemodig senro
mantisk foragt for nye sæders friere seksu
alitet, især når den blev profileret af kvin
der. Og så var der endelig Hemingway, 
hvis hårdkogte desillusionerede mænd 
havde en slægtning i Chandlers Philip 
Marlowe. Privatdetektiven, og hans profes
sion er ej tilfældig, er for Chandler altid 
subjektivt bedrevidende i m odsætning til 
30’ernes mindrevidende, falsk naivistiske 
hero, et objektivt, samspilsramt offer for 
omstændigheder. Marlowe får måske ikke 
pigen eller pengene til sidst, men han får 
historien, fordi han fortæller den bedre 
end sine modstandere, gangsterne, 
dullerne og strisserne. Privatdetektiven er 
både en retorisk og parlamentarisk helt
(4). Hans rapkæftethed, hans metaforiske 
parabler og hyperbler og hans afvæbning 
af omgivelsernes trussel mod hans 
integritet, ære og moral er mere verbal 
end voldelig, mere behersket end styret af 
klassekampens knojern eller partiparoler.
Chandler var rystet, da man ved 40’ernes 
slutning så hans Marlowe som en prole
tarisk helt. Et sådant begreb fandtes slet 
ikke i Chandlers mentalitet.

Dashiell Ham m ett blev ganske vist i 
30’erne dyrket som venstrefløjens hem 
melige konge for hårdkogt litteratur. I 
løbet af dette tiår blev han knyttet til det 
amerikanske kom m unistiparti, advarede 
m od nazismen i 40’erne og blev smidt i 
fængsel og blacklistet under 50’ernes 
Mccarthyisme for sit engagement. Der er 
heller ikke tvivl om at H am m ett i m od
sætning til Chandlers konservative civilisa
tionskritik tidligt i sin samfundskritik 
befandt sig på venstrefløjen i en eller 
anden diffus marxistisk-anarkistisk ret
ning. Ham m ett havde selv været med som 
menig detektiv i Pinkerton til terroristisk 67
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at nedkæmpe arbejderbevægelsen. 
Hammetts politiske engagement sidenhen 
kan med rimelighed tolkes også ud fra en 
dybtfølt skyld over at have forrådt sine 
egne. Men udover at Hammetts forfatter
skab sluttede med indgangen til 30’erne, 
rom anen The Thin Man (1932) er hans 
sidste selvstændige publikation, er alle 
hans værker typiske for 20’erne. Red 

Harvest (1929), The Måltese Falcon (1930) 
og The Glass Key (1931) er forfatterskabets 
store romaner. Med deres aura af jazzti
dens seksuelle frisind, forbudstidens 
moralske dekadence, eskaleringen af 
organiseret kriminalitet og ikke mindst 
tidsåndens pittoreske gangsterromantik 
afspejler de langt mere de brølende 20’eres 
kaotiske opbrudstid end de ideologisk 
organiserede 30’ere. Alle tre nævnte 
rom aner blev flere gange filmatiseret i 
løbet af 30’erne og 40’erne.

Mellem ondt og godt. John Hustons fil
matisering af The Måltese Falcon (1941) er 
en kongenial fortolkning af romanen. 
Ingen tvivl om det og i mine øjne en af de 
fineste overførelser af et mesterligt rom an
værk til en lige så mesterlig film. Hvor 
værket solidarisk bliver repræsenteret i sin 
grundform  og samtidig fremtræder som 
en divergerende fortolkning. Hustons film 
har indfanget meget af ånden fra H am 
mett, har gjort bogen til ren film noir. Et 
klaustrofobisk skæbnedrama om  en pri
vatdetektivs involvering i en håndfuld 
menneskers jagt efter lykken i form  af den 
skæbnesvangre statuette fra 1500-tallets 
Malta, krydret med detektivens egen kær
lighedshistorie med kvinden som måske er 
nøglen til selve denne legendariske sorte 
fugl. “Af samme stof som drøm m e” siger 
Sam Spade alias Hum phrey Bogart om 
fuglen som altså viste sig at være falsk, og 

68 det er filmens slutreplik endog hugget fra

gamle Shakespeare. Men det er ikke roma
nens slutning. Filmens accentuering af 
hele fuglens aura af at være jagten på den 
materialiserede lykke, film noirens redun
dante illusion om  at få endnu en chance, 
er slet ikke til stede i romanen. Den slutter 
med at Sam Spade sidder i sit kontor og 
atter får besøg af sin sædvanlige og stædi
ge elskerinde, den dræbte partner Miles 
Archers kone. Hammetts roman handler 
om vanens m agt overfor tilfældighedens 
nedslag, om sin egen lille kommercielle 
butiksmoral som  privatdetektiv og så det 
anderledes, den flamboyante og fantas- 
magoriske jagt efter noget større end 
netop småborgerligheden -  Malteser fal
ken. H am m etts roman fra 1929, hvor hov
edpersonerne, Sam og Brigid, i m odsæt
ning til filmens aldersmæssigt er i 20’erne 
understreger, langt mere en litterær dis
kussion om at realisere sig selv på et 
næsten religiøst plan i m odsætning til bare 
at lade tingene stå til og leve med en selv
skabt mening. Lidenskaben mellem Brigid 
O’Shaughnessy og Sam Spade er i H am 
metts rom an langt mere køligt og kynisk 
skildret end i filmen, hvor forholdet an
tager en tragisk-romantisk enestående 
karakter af at være større end livet. Ham 
metts Sam Spade er en blond Mefisto fra 
første side og hans rolle er langt mere 
metafysisk sat op i changerende attituder 
overfor strøm erparret Dundy og Polhaus, i 
romanen hans virkelige modstandere, og 
overfor The Fat Man, Kasper Gutman. 
Hvor navnet Gutman også i relation til ro
manens agonistiske magtforhold mellem 
godt og ondt signalerer en gud der søger 
sin egen hellige gral, Malteser falken. Ham
metts rom an har et eventyrlag, et alle
gorisk tilsnit som  i Hustons film er socia
liseret over i film noirens understregning 
af skæbnen m ed stort S. Men Hustons fil
matisering er til gengæld trofast overfor
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The Maltese Falcon. Humphrey Bogart, Peter Lorre, Mary Astor, Sidney Greenstreet

I lammetts intention, at Sam Spade hele 
tiden styrer sin historie, er bedrevidende. 
Filmen slutter næsten ordret med Spades 
lange monolog overfor m orderen Brigid, 
om  ære og værdighed i detektivbranchen i 
særdeleshed og kærlighedens eksistentielle 
flygtighed i almindelighed. Med sin i vir
keligheden yderst åbne version af sagens 
sammenhæng. Kort sagt er der underne
den Hammetts sensationelle plot en typisk 
20’er-diskussion: Er det mindre amoralsk 
at bedrage sin partner timeligt ved at gå i 
seng med hans kone end i jagten på Mal
teserfalken, som peger udover det timelige, 
at dræbe ham  som et sakraliseret middel

for at nå det overordnede mål? Er kærlig
heden andet end relative og erotiske inter
esser, at vælge at tage chancen, også den en 
dag at vågne op med den elskede som en 
potentiel m order ved sin side i sengen?

Det var ikke kun af censurhensyn at 
Huston måtte lade slige lag i romanen 
ligge brak. Romanens initialfabel som Sam 
fortæller Brigid, da hun første gang for
søger at forføre ham, er signifikant udeladt 
i filmen. Historien om Flitcraft der op
dager det blinde tilfælde en dag mellem 
frokostrestauranten og kontoret, da han 
undgår at blive slået ihjel af en nedstyr
tende bjælke og derfor flygter fra sit vane- 69
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ægteskab for at påbegynde et nyt vane
ægteskab i en anden by. Denne tidstypiske 
fabel er den overordnede nøgle til rom a
nens dikotomi, om at kunne vælge andre 
veje end vanens. 1 filmen er denne indre 
metahistorie udeladt for at opskrive in tri
gens labyrintiske og skæbnesvangre lag. 
Vanen vinder i Hammetts roman, hans 
detektiv vender tilbage sit kontor med lidt 
sikker sex som adspredelse. I Hustons film 
er vi klar over at Humphrey Bogart med 
inderlig smerte og nødvendighedens ind
sigt må sende Mary Astor i døden.

Privatdetektivens overvindelse af den 
kvindeligt sexuelle fristelse er hos den 
m oderne Ham m ett altid skildret med etisk 
ambiguitet og retorisk apori. Hammetts 
femme fatale er f.eks. aldrig entydigt 
dæmoniseret. Hos den senromantiske 
Chandler -  og det ses også i hans bearbe
jdelse af Double Indemnity -  er accentue
ringen af den kvindelige, agressive seksu
alitet klart en moralsk og entydig afstand
tagen. I 40’erne blev to af hans romaner 
filmatiseret under hans navns nævnelse, 
Edward Dmytryks Murder, M y Sweet
(1944), efter rom anen Farewell, M y Lovely, 
og Howard Hawks’ The Big Sleep (1946).

Tabere og vindere. Det fortæller en hel del 
om Raymond Chandlers syn på sin egen 
Philip Marlowe, at han ønskede, at han 
skulle spilles af Cary Grant. Hollywoods 
mest sofistikerede anglo-amerikaner, ele
gant og debonair, vittig og ikke så lidt af 
en playboy. Ikke den dæmoniske Grant 
som vi siden skulle kende ham  i en række 
thrillers drejet af Alfred Hitchcock. Men 
G rant fra 30’erne, enten som en raffineret 
screwball-komediant eller en rask mart- 
iné-helt å la Erroll Flynn. At den første 
som skulle spille Philip Marlowe på film 
blev den drengede musicalstjerne Dick 

70  Powell, som med Edward Dmytryks film

ønskede at skifte rollefag og type, var igen 
et chok fra Hollywood i hovedet på 
Raymond Chandler. Men for det første var 
Dmytryks filmatisering yderst loyal over
for forlægget og dels var Dick Powell så 
glimrende i rollen som Marlowe, at vi er 
ikke så få “Chandlerister” som finder ham 
den bedste Marlowe på det hvide lærred.

Dmytryks film har imidlertid også flere 
film noir-træk, der gør den værd at tage 
med når m an ser på noir-genrens rødder. 
Ligesom W ilders Double Indemnity som 
blev indspillet på samme tid, er historien 
fortalt retrospektivt og m ed hovedperson
ens voice over. Ved filmens start sidder 
Marlowe nærm est blindet og fortæller hi
storien om menneskemonstret Moose 
Malloys jagt på sit livs kærlighed, den 
svigefulde Velma. Dmytryk beholdt end
videre i sin film romanens ufuldendte 
kærlighedsaffære mellem Anne Riordan og 
Marlowe, som i filmen klinger ud i en 
åben happy ending, som intet har med 
film noir at gøre. Noir-trækkene ligger 
således langt mere i den sorthvide clairob- 
scur-stil, det klaustrofobiske miljø, hvor 
dagslys er en sjældenhed, og så i at Dick 
Powell faktisk spiller Marlowe som en 
m and, en detektiv som ikke hele tiden har 
kontrol over sagens forløb. Hvilket kul
m inerer i filmens mareridtscener med 
Marlowe dopet og torteret i Amthors 
klinik, storgangsterens skalkeskjul for plot
tets forbryderbande. Powell var aldrig gen
nem ført tough, som f.eks Humphrey 
Bogart, men sporadisk træder han aggres
sivt i karakter og hans aflevering af 
Marlowes wisecracks er altid tintet a f en 
sleben selvironi. Powells spillestil veksler 
således mellem at være mindrevidende og 
bedrevidende, at være samspilsramt objekt 
og styrende subjekt. At der er kræfter i 
intrigen som han umiddelbart ikke har 
styr på, men som  han altså alligevel
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bemestrer ved at klargøre dem i sin egen 
fortælling, signaleres ved ram m en som 
begynder og afslutter filmens plot. Dick 
Powell er som sagt fænomenal og ret
færdigvis gav den film ham grønt lys til at 
spille mere udprægede film noir-antihelte 
i andre film.

I Alain Silver og Elizabeth Wards Film 

Noir: An Encyclopedic Reference to the 

American Style (1979) bliver Murder, M y  

Sweet tolket som en arketypisk film noir. 
Dels fordi den er tidlig på færde og 
dermed udlægger stilistiske fortællestrate
gier som siden blev redundante for hele 
genren og dels fordi den ophæver en 
objektiv realisme til en subjektiv fortællers 
jeg-opløsning og tab af kontrol. Men det i 
mine øjne er delvist forkert set. Marlowe 
fortæller historien og de punkter, hvor han 
mister sin vanlige beherskelse af intrigens 
punkter og parametre udsættes elegant for 
ironisk selviscenesættelse. Historien er 
stadigvæk hans og hans restaurering af 
dens intrigante forløb udstiller ham  som 
den der egentlig aldrig mister fatningen. 
Han sætter sig, som Hemingway ville sige 
det, aldrig i en position hvor han 
tilsyneladende taber. Murder, M y Sweet var 
sådan set en blandingsløsning på at sætte 
Chandlers omverdensbeherskende detektiv 
ind i et univers som klart har skæbnesvan
gre og ukontrollable, jegopløsende noir- 
træk. Men stilens ubesværede og ironiske 
distance, som sådan set også er tilstede i 
romanens mange hyperboliske metaforer, 
og filmens åbne kærlighedshistorie 
mellem Marlowe og Riordan demonterer i 
sidste ende at filmen kan kaldes for en 
arketypisk film noir.

Howard Hawks’ The Big Sleep (1946) 
anses af mange for både den bedste 
Chandler-filmatisering og for en 
vaskeægte film noir. Chandler var selv glad 
for filmen og selvom Humphrey Bogart

ikke ligner Cary G rant blev han faktisk 
herefter Chandlers idealbillede på 
Marlowe. Hawks er en bedre, mere origi
nal instruktør end Dmytryk. Hans filma
tisering er helt i overensstemmelse med 
hele Hawks’ auteur-univers. Verden kan 
deles op i tabere og vindere, mennesker 
med mangel på integritet og ære og så 
præcis det modsatte, stolte mennesker, 
som ikke beder nogen om noget udover 
retten til at leve efter deres egen 
moralkodeks og egne autentiske værdier.
Kvinder kan optages i dette maskuline 
klubland, hvis de udviser m od og styrke 
og samtidig bevarer den kvindelige mystik 
i deres seksuelle rolle overfor mænd. For 
så vidt er Hawks’ værdier ikke langt fra 
Chandlers egne. Bortset fra at Chandlers 
m ænd er ensomme og rodløse enegængere 
der aldrig har et miljø som støtter denne 
høviske selvopfattelse og derfor lever frisat 
venneløst i et univers som ikke agter og 
anerkender disse værdier. Hawks Philip 
Marlowe er aldrig ensom og gang på gang 
opnår han anerkendelse for sin indsats for 
at redde General Sternwoods to vilde 
døtre, Vivian og Carmen. Han har hele 
vejen igennem plottet kontrol over situa
tionen. Og typisk for Hawks, men bestemt 
ikke for Chandler, er der endog indlagt en 
sing-along-scene, hvor Lauren Bacall syn
ger sammen med en gruppe og dermed er 
i færd med at overskride sit eget egoistiske 
univers ind i det unisexede, men masku
lint skabte sammenhold, som er så signi
fikant for Hawks’ univers.

The Big Sleep er alt i alt en Lauren 
Bacall-Humphrey Bogart film, Marlowe 
og Vivian finder sammen, ikke mindst 
efter at hun har hjulpet ham  med at skyde 
historiens lejemorder, Canino. Romanens 
to andre væsentlige kvinder, Carmen og 
gangsteren Eddie Mars’ kone, Silver Wig, 
er skåret ned eller skåret ud i filmen. 71
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Romanens Vivian er helt igennem en sex- 
manisk dulle, som Marlowe vifter af, da 
hun lægger an på ham. Lauren Bacalls 
Vivian er god nok på bunden og dermed 
god nok for Bogart. Således er det igen 
selve filmens mise-en-scène, dens aura 
som giver den karakter af film noir. Og så 
de realistisk rå voldsscener som gjorde den 
forbudt af censuren i Danm ark i næsten 
tyve år.

Hawks’ og Dmytryks filmatiseringer af 
Chandler kanoniserede en stil som stort 
set blev fortsat siden. Allerede hos Huston 
var privatdetektiven på vej m od at gestalte 
sig som en romantisk antihelt. Robert 
Montgomerys filmatisering af Lady in the 

Lake (1946) med det subjektive kamera 
som jegfortæller, alt ses igennem Marlowes 
øjne, er mere interessant end vellykket.
Den fortsatte faktisk med at gøre detektiv
en endnu mere styrende og bedrevidende 
end hos de to andre. Med John Brahms 
The Brasher Doubloon (1946) efter rom a
nen The High Window  var rom antiserin
gen af privatdetektiven total. Philip M ar
lowe var blevet en amerikansk helt, en 
urban cowboy, manden vi trygt kan gå 
sammen med ned ad de sorte gader. Og 
med Brahms film skulle der gå over tyve 
år før man igen gik i gang med at filmatis
ere rom aner om Marlowe. Den første hed 
faktisk Marlowe (1969) og var en filmatis
ering af romanen The Little Sister. James 
Garner som Marlowe lagde sig tæt op ad 
Dick Powells ironiske spillestil og forsøgte 
heldigt ikke at kopiere Hum phrey Bogart. 
Men Marlowe er en updating af en roman 
som oser af 40’ernes efterkrigstid, og dens 
miljø er klart sat i en blank og atmosfære
løs 60’er-stil, endda med Bruce Lee der 
udfører karatespark! Robert Altmans The 

Long Goodbye (1973) er nærmest en meta- 
private eye-film, i og med at Marlowe i 

7 2  Eliott Goulds fortolkning er en fjollet

dinosaurus fra 40’erne, hensynløst over
halet indenom  og udenom af 70’ernes 
skødesløse nutid  og sexhungrende nyrige. 
Man kan hade Altmans film fordi den 
frækt dekonstruerer hele Marlowes virke 
og væsen til ren og skær nostalgi og efter
klange af Hollywoods guldalder sat over
for tiden lige efter ‘68 og dens på godt og 
ondt frisættelse af alle moralske normer. 
Men Altmans film er faktisk mere trofast 
overfor den evigt-ejes-kun-det-tabte-sen- 
romantik, som dybest set er den tragiske 
kerne i alle Chandlers romaner. Dick 
Richards to Chandler-filmatiseringer, 
Farewell, M y Lovely (1975) og The Big 

Sleep (1978), er for den førstes vedkom
mende at betragte som en sentimentali
seret og nostalgisk pastiche på Dmytryks 
udgave og for den andens en pinlig, paro
disk affære, hvor romanen både er ført op 
til nutiden og samtidig foregår i et swin
gende London.

Fanget af fortiden. Med Billy Wilders 
Double Indem nity blev film noir’en fastlagt 
som sin egen genre: Subjektets tragiske 
illusion om at kunne styre sine omgivelser 
støder dialektisk sammen med en næ r
mest mekanisk proces, hvor mennesker 
underlægges fatale kræfter uden for dem 
selv. Kræfter som  oprindeligt i 30’ernes 
sorte rom aner havde karakter af kapitalis
tisk samfundsmæssighed, men som i 
40’ernes film noir bliver seksualiseret og 
personificeret a f en femme fatale. Ikke al 
realistisk samfundsmæssighed forsvinder, 
men den dæmoniseres i så fald næsten til 
ukendelighed eller marginaliseres ud i 
asfaltjunglens natteverden og lum penpro
letariat. Dog er den ikke mere utydelig end 
at 50’ernes antikommunistiske korstog 
kunne dechiffrere den i mange af 40’ernes 
films noirs.

N oir-antihelten er mindrevidende og
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Double Indemnity, Fred McMurray og Edward G. Robinson

bliver med sin skæbne merevidende, men 
aldrig bedrevidende, fordi hans indsigt 
først sker da det er for sent. Dashiell 
Hammett kunne skrive sådanne romaner 
som lagde sig tæt op a f en sådan tematisk 
og eksistentiel figuration. Red Harvest og 
The Glass Key er rom aner med sådanne 
determinerende, subjektopløsende kræfter. 
Men den første blev aldrig filmatiseret -  
danner dog forlæg for Akira Kurosawas 
Yojimbo og Sergio Leones A Fistful of 

Dollars -  og den anden blev to gange i 
Hollywood drejet som  regulære gangster- 
film.

Privatdetektivfilmen, The Måltese 

Falcon, Murder, M y Sweet og The Big Sleep, 
har alle klare film noir-træk. Men deres 
meningsfyldte univers, deres åbne labyrin
tiske plots og deres selvbeherskende ho 
vedpersoner adskiller sig grundlæggende 
fra hele genrens erkendelseshorisont af 
netop det modsatte: Små mennesker i en 
stor skæbnes vold, hvor man sjældent kan 
undslippe sin fortid og stort set aldrig 
overleve sin nutid. Det er betegnende, at 
privatdetektiven fremtræder for os med 
sporadiske glimt af fortid eller baggrund, 
han alt i alt en ‘nowhereman’ der gestalter 73
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sig med sin egen nutid, der er hans histo
rie om andres kriminalitet. Transforme
ringen af Hammetts og Chandlers detek
tiver i Hollywood sker med understreg
ningen af deres maskuline romantiske 
mystik og fjerner enhver plet på trench
coaten af hjælpeløshed og desperation.

For mig at se sætter film noir-genren sig 
først afgørende igennem i privatdetektiv
filmen med Jacques Tourneurs mesterværk 
O ut o f the Past (1947). En privatdetektiv 
indhentes her af sin fortid, der afslører 
ham  som et skvat og en m arionet i hæ n
derne på en gangsterchefs kæreste. Men da 
han møder hende igen i filmens nutid, er 
han stadigvæk fortabt, og således ender 
han tragisk som et typisk film noir-offer. 
Merevidende, men ikke bedrevidende om 
sin skæbne og dens determinerende struk
tur. Man kan ikke flygte fra fortiden og 
man kan lære meget lidt af den. Tourneurs 
film peger frem på to m oderne films noirs 
som uden nostalgi og pastiche har udvik
let netop dette spor på fremragende vis, 
Francis Ford Coppolas The Conversation 

(1974, Aflytningen) og Arthur Penns Night 
Moves (1975, Skakmat). Men her er vi 
milevidt fra Hammetts og Chandlers pri
vatdetektiver. De ville måske aflytte nogle, 
men i hvert fald aldrig stille sig skakmat.

Noter
1. I antologien The World of 

Raymond Chandler (Weidenfeld og 
Nicolson, 1977) kan man læse i detaljer 
om vanskelighederne mellem Chandler og 
Wilder. Nemlig i et yderst veloplagt og 
hum oristisk interview med Billy Wilder af 
Ivan Moffat, “On The Fourth Floor of 
Paramount.”

2. I ovennævnte interview mener 
Billy Wilder selv at Raymond Chandler i 
Hollywood lærte sin at blive manuskript-

74  forfatter med den omkostning at han

siden ikke kunne gå tilbage og skrive 
væsentlige romaner. Det er en sandhed 
med heftige modifikationer. Som så 
mange andre a f sin generations skønlit
terære forfattere, Scott Fitzgerald, 
Christopher Isherwood, Aldous Huxley og 
William Faulkner, foragtede han jobbet i 
Hollywood, fordi han som  forfatter skulle 
skrive i et team , på samlebånd og i et 
kollektiv, hvor der var forskellige skriben
ter som hver tog sig af sit område. Således 
var Raymond Chandler først og fremmest 
ansat til at skrive dialoger. Men som  så 
mange andre kolleger i den dur oser 
denne holdning også af dobbeltmoral. 
Raymond Chandler fik mange penge og 
kom således ud  af den fattigdom som 
prægede den tidligere oliedirektørs liv i 
30’erne. (Chandler blev fyret fra en top
post i oliebranchen på grund af utroskab 
og druk!) Hollywood gav ham endda råd 
til at sørge for sin 70-åriges kone skran
tende helbred og give hende en 
økonomisk forsvarlig alderdom. Og faktisk 
skrev Chandler to sublime romaner på 
baggrund af sine erfaringer i Hollywood -  
nemlig The Little Sister og The Long 

Goodbye. Er m an  interesseret i Chandlers 
komplicerede forhold til filmbyen og den 
produktioner, kan i høj grad William 
Luhrs bog Raymond Chandler and Film 

(Frederick Ungar Publishing, 1982) anbe
fales. En bred, causerende og anekdotisk 
fremstilling af hele detetektivlitteraturens 
indtog i Hollywood findes i Jon Tuskas 
The Detective In Hollywood ( Doubleday 
and Company, Garden City New York, 
1978).

3. Under 50’ernes McCarthyisme 
blev mange af disse forfattere blackliste. 
Visse var tilhørte åbenlyst, såsom Dalton 
Trumbo, de “Hollywood Ten”, som decide
ret blev nægtet arbejde i Hollywood. James 
M. Cain selv klarede skærene ved at blive
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et ‘venligt vidne’ for Komiteen for uameri
kansk virksomhed. Dette ‘stikkeri’ plettede 
siden hans ry blandt forfatterkolleger.

4. Hele denne komplekse tematik 
har jeg udfoldet dybere og mere 
diskuterende i min egen bog om Raymond 

Chandler -  Portræt a f  småborgeren som 

privatdetektiv.
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