
"Dr. Livingstone, I presume" - det historiske øjeblik, hvor Stanley finder Livingstone i Henry Kings Stanley and Livingstone (1939). 
D et bemærkes, hvordan Spencer Tracy og Cedric Hardwicke befinder sig på tryg afstand a f ‘de indfødte’ og deres landsby, der sim 
pelthen optræder i en anden, bagprojiceret, film.

I mørkets hjerte
‘Afrika s historie i vestlige fiktionsfilm 

A f  Eva Jørholt

Afrika, “det mørke kontinent; mystik, 
varme, feber, kannibaler, en gigantisk 
jungle, hvor det halve a f Amerika kunne 
blive væk, et land som selv de største ero
brere ikke tu rde trænge ind i, Alexander, 
Cæsar, Egyptens Farao’er. Uforandret, 
uberørt siden historiens begyndelse...” Jo,

redaktøren af The New York Herald ved 
nok, hvilke knapper han skal trykke på, da 
han vil sende sin bedste reporter, eventy
reren Henry Stanley ind i “mørkets hjerte” 
på jagt efter Dr. Livingstone, i Henry 
Kings film Stanley and Livingstone (1939, 
Stanley og Livingstone). 149
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1 disse få linjer sammenfatter redak
tøren imidlertid også Vestens opfattelse af 
det afrikanske kontinent, såvel i 1870, dvs. 
året for den skotske missionærs ‘forsvin
den’, som i 1939. Ja, i mange europæeres 
bevidsthed er Afrika såmænd (næsten) 
lige så m ørkt i dag.

Kun få år efter Livingstones død i 1873 
fremhævede Belgiens Kong Leopold II i en 
tale til den geografiske konference i 
Bruxelles i september 1876, at det blot 
ville være et udtryk for kristen barm hjer
tighed at sprede en smule civilisatorisk lys 
over det mørke kontinent: “At bringe civi
lisationen til den eneste del af vores klode, 
som endnu ikke kender den, at gennem
trænge det mørke, som omslutter hele 
befolkninger, det er, vil jeg vove at påstå, 
et korstog, som er vor fremskridtsæra 
værdigt” (Reader 1997: 524).

Nu havde Leopold, der nærede store 
imperialistiske am bitioner i det centrale 
Afrika, vel gode grunde til at betragte 
kontinentet som en mørk og uciviliseret 
plet på verdenskortet, men paradoksalt 
nok havde Afrika ikke altid været lige 
mørkt i den europæiske bevidsthed. Med 
inspiration fra Michel Foucault argum en
terer V.Y. M udimbe således i The Invention 

of Africa for, at Afrika først i løbet af det 
17. århundrede blev udskilt som et radi
kalt ‘Andet’ i forhold til den europæiske 
civilisation. Hvor man i Renæssancen 
generelt havde tænkt i lighedsrelationer - 
og følgelig havde opfattet Afrika og afrika
nerne som varianter af Europa og euro
pæerne - der begyndte man i 
Oplysningstiden at tænke i taxonomiske 
forskelle, og resultatet var, at Afrika blev 
udskilt som det lysende Europas diam e
trale modsætning: ‘det mørke kontinent’.

At denne ‘klassiske’ europæiske tænk
ning ifølge Foucault i begyndelsen af det 
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optagethed af bl.a. udvikling og dybde
strukturer, havde tilsyneladende ingen 
nævneværdig indflydelse på opfattelsen af 
Afrika. Selv om Historie nu blev en viden
skabelig disciplin, kunne det stadig ikke 
anerkendes, at også Afrika skulle have en 
historie. I sine historiefilosofiske fore
læsninger fra 1830-31 fastslår Hegel såle
des, m od al fornuft, at “ [Afrika] udgør 
ikke en historisk del af verden; det har 
ingen fremdrift eller udvikling at fremvise 
[...] Hvad vi ret beset forbinder med 
Afrika, er den ahistoriske, uudviklede ånd, 
stadig underlagt den rene naturs betingel
ser - et Afrika som  vi her kun  kan præsen
tere som værende på tærskelen til verdens
historien” (Cit. in Keita 1974: 46).

Når det Europa, der solede sig i lyset fra 
den franske revolutions menneskerettig
hedserklæringer, hverken ville anerkende 
afrikanerne som ligeværdige eller tilkende 
Afrika en egen historie (1), hang det 
utvivlsomt, som  allerede antydet, næ rt 
sammen med dette enorme landområdes 
umådelige rigdomme. Hvis man kunne 
overbevise sig selv om det urimelige i, at 
kultur- og historieløse barbarer skulle 
besidde diam ant- og guldreserver, der 
kunne vende op og ned på verdensøkono
mien, kunne det, med lidt god (eller sna
rere: ond) vilje betragtes som en næste- 
kærlig indsats til gavn for menneskeheden 
at lade civilisationens repræsentanter 
‘sikre’ disse værdier.

Videre syntes det nu oplyste Europa at 
være optæ ndt af et romantisk behov for at 
spejle sig i sin (imaginære) modsætning, 
et tabt naturparadis, hvor mennesket 
kunne leve sine mørkeste, mest forbudte 
og mest basale drifter ud  uden at føle sig 
tynget af kulturens og historiens byrde. 
Som en projektion af oplysningstidens 
fortrængninger opfandt europæerne såle
des ‘det m ørke kontinent’ med alle dets på
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én gang pirrende og frastødende farer og 
mystik.

Som belæg for påstanden om Afrikas 
historieløshed frem førte man, at der jo 
ikke kunne være tale om  historieskrivning 
i kulturer, der ikke kendte til skriftsproget. 
I sig selv er det selvfølgelig ikke forkert, at 
langt de fleste afrikanske kulturer var 
orale, og ejheller at der selvsagt ikke kan 
skrives historie i en ikke-skriftlig kultur, 
men dét er hverken ensbetydende med, at 
kontinentet ikke skulle have en historie, 
eller at denne ikke skulle være blevet over
leveret gennem tiderne. Blot har mange 
afrikanske kulturer et langt mere pragma
tisk forhold til historien end vi (vil være 
ved, at vi har). Fortiden anses ikke for 
interessant i sig selv; når man fortæller om 
den, er det altid begrundet i forhold i 
nutiden, som de fortidige begivenheder - 
eller udvalgte aspekter af dem - skal hjæl
pe til en bedre forståelse af. Ifølge jan 
Vansina er der bag alle mundtlige historie
overleveringer en “intention, som har med 
nutiden at gøre, ellers ville de ikke blive 
fortalt i nutiden, og traditionen ville dø 
ud ” (Vansina 1985: 92).

En sådan opfattelse af historien står i 
grel modsætning til den vestlige historie
videnskabs objektivitetsideal og har derfor 
af Vesten længe ikke kunnet anerkendes 
som  historie, ligesom det - set i det store 
perspektiv - først er for ganske nyligt, at 
vestlige historikere har anerkendt, at 
Afrika skulle have en historie, der går 
forud for den europæiske kolonisering. 
Men ikke blot eksisterede Afrika og afrika
nerne, selvsagt, før europæerne opdagede 
kontinentet. Siden arkæologer i 1974 
fandt det over 3 millioner år gamle kvin
deskelet ‘Lucy’ i Ethiopien, er det blevet 
klart, at menneskehedens vugge efter al 
sandsynlighed stod i Afrika. Videre er der 
historikere (hovedsagelig afrikanske), som

ansporet af Cheikh Anta Diop fra Senegal 
har argumenteret for, at det sorte Afrika 
havde en væsentlig indflydelse på farao
nernes egyptiske kultur specifikt og antik
kens middelhavskultur mere generelt. I 
denne udlægning skulle Europas kultur 
altså stå i gæld til en sort afrikansk kultur
- en kættersk tanke, som især europæiske 
historikere da også har taget skarp afstand 
fra. Vanskeligere at tilbagevise er im idler
tid de arkæologiske bevisførelser for eksi
stensen af et mægtigt handelsrige,
Storzimbabwe, der fra omkring år 1000 
dominerede hele det sydlige Afrika og bl.a. 
opførte en im ponerende by i sten - et byg
ningsværk, hvis pragt ikke står tilbage for 
Egyptens pyramider. Kolonimagterne 
hævdede førhen, at denne arkitektoniske 
perle var opført af tidlige europæiske 
bosættere, men det kan nu dokumenteres, 
at det var det stadig eksisterende shona- 
folk, der skabte værket.

Disse videnskabelige opdagelser og teo
rier er dog kun i meget begrænset omfang 
trængt igennem i det 20. århundredes 
vestlige populærkultur, der heller ikke 
synes at have registreret, at der i nyere tid 
jo faktisk også i Afrika er opstået moderne 
storbyer, hvis urbane livsstil i mangt og 
meget m inder om  tilværelsen i vestlige 
storbyer (2). Især filmmediet har med stor 
nidkærhed holdt liv i det Afrika’, som 
Vesten opfandt i det 17. århundrede - 
‘Afrika’ som en idé, en projektion af 
Europas og USAs begær, drøm m e og 
mareridt, et mytisk ‘Afrika’, der har uende
ligt lidt med virkelighedens afrikanske 
kontinent at gøre. I den vestlige populær
kulturelle fremstilling er ‘Afrika’ som 
oftest ét land, hvis konturer nærmest obli
gatorisk præsenteres på et i øvrigt næsten 
blankt kort i de fleste ‘Afrika’-films start.
Selv om der er tale om uncharted territory,
‘vides’ det ikke desto mindre, at landet er 151
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dækket af en nærmest ufremkommelig 
jungle, hvor slanger, løver og næsehorn 
lurer bag hver en busk, og selv den m ind
ste pyt huser sultne krokodiller; og fra 
nord til syd, øst til vest, består dette lands 
befolkning af swahili-talende kannibaler, 
som vogter nidkært over eventyrlige skatte 
af diamanter, elfenben og guld.

Det vil næppe være forkert at hævde, at 
der (praktisk talt) ikke findes nogen vestli
ge fiktionsfilm, der om handler det egentli
ge Afrikas historie, i det mindste ikke den 
del af den, der ligger før koloni-æraen. 
Koloni-æraen danner til gengæld mere 
eller m indre udtalt baggrund for en del 
vestlige film, men den betragtes (måske 
forståeligt nok) altid gennem kolonimag
ternes briller - enten fordi der er tale om 
film, der direkte er produceret af de euro
pæiske kolonimagter, eller fordi man 
under alle omstændigheder skulle have 
den stedlige koloniadministrations velsig
nelse til at optage on location i Afrika.

At beskæftige sig med Afrikas historie, 
som den fremstilles i vestlige film, kan 
derfor synes et ganske overkommeligt 
projekt, for generelt siger de vestlige film 
mere om Vestens egen historie end de gør 
om Afrikas. Emnet for denne artikel er 
imidlertid ikke Afrikas historie i vestlige 
film, men den måde, hvorpå den vestlige 
idé om Afrika’ er blevet repræsenteret i 
film fra Europa og USA. Og her er der 
nok at tage fat på, også selv om jeg i det 
følgende kun vil beskæftige mig med ame
rikanske, britiske og franske fiktionsfilm, 
og (stort set) kun med film, som (angive
ligt) udspiller sig i den del af Afrika, der 
ligger syd for Sahara. Skønt en stor del af 
disse film er rene fantasifostre - fra 
Tarzan-filmene til de mange udgaver af 
King Solomons Mines - giver de et lige så 
interessant som beskæmmende indirekte 
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til forskellige historiske tider. Men jeg vil 
tillige tage fat i en række film, som 
om handler konkrete historiske begivenhe
der og perioder - Mau M au-oprøret i 
Kenya i begyndelsen af 1950’erne, samt tre 
forhold i Sydafrikas historie: englænder
nes kamp m od zuluerne i 1879, boerkri
gen (1899-1902), og apartheid-regimet 
(1948-93) - for på den måde at anskuelig
gøre, hvordan selv sådanne eksplicit histo- 
rie-relaterede film som regel har m indre 
med Afrika at gøre end m ed forhold i fil
menes produktionsland(e).

Filmens Afrika’-pionerer. Det er en inter
essant kendsgerning, at filmmediets histo
rie i store træk er sammenfaldende med 
den europæiske kolonisering af Afrika, i 
det mindste frem til anden halvdel af det 
20. århundrede - dvs. perioden fra m idt i 
1950’erne til m id t i 1970’erne, hvor de 
afrikanske lande gradvist opnåede selv
stændighed.

Da brødrene Lumière i 1895 for første 
gang kunne vise levende billeder for et 
betalende publikum, var det kun 10 år 
siden, at de europæiske lande i Berlin 
havde delt det afrikanske kontinent imel
lem sig. Frankrig og England, der var 
blandt de tidligste filmproducerende nati
oner, havde hver fået en pæn del af kagen, 
og allerede i filmens allerspædeste barn 
dom øvede Afrika en magisk tiltrækning 
på det ny medies pionerer. Med dets ‘løf
ter’ om frygtindgydende farer i form  af 
vilde dyr og ‘barbariske indfødte’ fremstod 
det mørke, m en også ‘uberørte’ og natur
skønne ‘Afrika’ som “the stuff dreams (and 
nightmares) are made o f”. At det faktisk 
forholdt sig omvendt, og at (Vestens) 
drøm m e og mareridt i virkeligheden var 
det stof, ‘Afrika’ var gjort af, spillede i den 
sam m enhæng ingen rolle, for, som Dudley 
Andrew udtrykker det, “løftet om det
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eksotiske er filmens særkende og indbe
grebet a f dens attraktionskraft, det der 
tydeligst adskiller mediet fra teatret” 
(Andrew 1997: 232).

Man skal heller ikke glemme, at film
mediet fødtes om trent samtidig med 
udgivelsen af Joseph Conrads skelsætten
de m oderne roman The Heart ofDarkness 

(1899), der nok indeholder en ganske ram 
kritik af de belgiske og britiske koloni
magter, men først og fremmest blev en 
slags emblem på den vestlige verdens 
opfattelse af Afrika som et kaos af lovløs
hed og grusomhed. Det stod dog fra star
ten klart, at hovedpersonen Marlows rejse 
ind i “mørkets hjerte” m od den afsindige 
Kurtz, i virkeligheden ikke så meget hand
lede om Afrika, som  den var en rejse ind i 
det ubevidste, ind i den plagede vester
lændings eget indre mørke, civilisationens 
barbariske bagside. H eart o f Darkness kan 
således ses som et kunstnerisk udtryk for 
det vestlige udspring af det ‘Afrika’-billede, 
som endnu i dag præger de fleste vestlige 
film om kontinentet. (3)

Hvor de allertidligste Lumière-strimler 
henrykkede publikum ved deres livagtige 
gengivelser af kendte, hverdagslige forete
elser, blev det snart det ukendte, det frem
medartede og det eksotiske, der skulle 
fastholde det tidlige publikum s interesse 
for det ny medie. I deres verdensom
spændende jagt på sådanne pittoreske og 
også gerne sensationsprægede billeder skal 
Lumières fotografer allerede omkring 
århundredskiftet være nået til Dakar i 
Senegal. Formelt var der ikke tale om fik- 
tionsfilm, m en da hensigten med disse 
film var at fremhæve det eksotiske og 
fremmedartede på bekostning af det mere 
‘bekendte’, vil det næppe være forkert at 
sige, at de bestræbte sig på over for hjem- 
m epublikum m et at ‘dokum entere’ et 
‘Afrika’, som i sig selv var en fiktion. Så

hvis den dokumentariske genre under alle 
omstændigheder er lidt af en fiktion, så er 
den det dog i særlig grad, når talen er om 
Afrika.

Lumiére-fotograferne skulle snart efter
følges af andre filmpionerer, der i det pir- 
rende ‘afrikanske’ materiale øjnede en 
chance for at tilfredsstille såvel deres egen 
som det vestlige publikums lyst til det 
fremmedartede. G rundstam m en i disse 
tidlige (fiktionsbaserede) ikke-fiktionsfilm 
om  og fra Afrika udgjordes af rejsebeskri
velser og dyre-/safarifilm. Udgangspunktet 
for begge genrer var en romantisk forestil
ling om den Opdagelsesrejsende, der 
trænger frem i områder, hvor ingen hvid 
m and før har sat sine fødder. Der var dog 
mest tale om bilrejser - og sidenhen også 
flyrejser - fra den ene ende af kontinentet 
til den anden. Men en sådan rejse gav 
naturligvis rig lejlighed til at fylde mange 
meter film med vilde dyr og indfødte.
Berømtest blandt rejsefilmene er den for
mentlig tidligste af dem, den britiske From 

Cape to Cairo (1906), og franske Léon 
Poiriers noget senere, Citroën-sponsorere- 
de La croisière noire (1926), der skildrer en 
bilrejse fra Algeriet til Madagascar (i 
Citroëns specialdesignede bæltekøretøjer, 
der kunne forcere såvel ørkener som 
sumpe), men undervejs giver sig tid til at 
gøre ophold ved naturskønne landskaber, 
pittoreske naturfolk og faretruende scene
rier.

Afrikas vilde dyr havde også tidligt 
amerikanernes opmærksomhed. Selveste 
Theodore Roosevelt var i 1909 på safari i 
Kenya, og begivenheden blev foreviget af 
den britiske filmmand Cherry Kearton i 
den næsten en time lange Theodore 

Roosevelt in Africa (1910). Kearton og 
andre, både briter og amerikanere, skulle i 
de kommende år berige verden med en 
lang række safari-film, men genrens 153
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Ægteparret Martin og Osa Johnson på film optagelse i Afrika - en ganske 
typisk scene fra deres selvbevidste hovedværk Simba, the King of Beasts 
(1928).

uovertrufne mestre er dog Kansas-ægte- 
parret M artin og Osa Johnson, som i 
1920’erne slog sig ned i det nordlige 
Kenya - ved ‘deres’ såkaldte Lake Paradise
- hvor de lavede en række på mange 
måder enestående film om de vilde dyr, og 
de ‘pudsige’ indfødte. Selv om forteksterne 
til Johnson’ernes hovedværk Simba, the 
King o f Beasts: A Saga o f the African Veldt 
(1924-28, Simba) lover, at dette er “a pres
entation of the true Africa”, levner de på 
den anden side heller ingen tvivl om, hvad 
det er for et “sandt Afrika”, der skal præ
senteres: “the classic land of mystery, 
thrills and darksome savage dram a 
through all the days of history”. Og sam
tidig loves en oplevelse ud over det sæd
vanlige, for, som det hedder: “The pages of 
African annals are bright with the names 
of Livingstone, Stanley, DuChaillu, Akeley, 
Roosevelt and Rainey - and, now, M artin 
and Osa Johnson by this film record 
unfold a trium ph that is both a sequel and 
a climax”(!).

Osa poserer mest foran kameraet og 
154 sørger med sin riffel for M artins sikker

hed, mens han filmer. Og hans umådeligt 
smukke fotografering er intet mindre end 
betagende - ja, jeg vil vove den kætterske 
påstand, at billedkvaliteten i Simba faktisk 
overgår Nanook o f  the North (1922, 
Nanook, kuldens søn), Robert Flahertys 
nogenlunde samtidige film fra den anden 
ende af kloden. Simba byder bl.a. på for
bløffende klare og skarpe billeder af en 
flok elefanter på vild flugt, af løvinder der 
dovner i solen, a f rasende næsehorn og 
meget andet godt. Som Flaherty iscenesat- 
te M artin og Osa mange a f deres films 
‘autentiske’ scener og fik for et par 
håndører afrikanere til at sætte liv og lem
mer på spil i kam p mod løver, næsehorn 
o.l. Men de brugte også afrikanere bag 

kameraet. Nogle scener er optaget m ed 
flere kameraer, og de billeder, hvor vi ser 
både hr. og fru Johnson, er optaget af afri
kanske assistenter (nogle a f “the best of 
the boys”, som det hedder i en mellem
tekst).

Ud fra en rent filmhistorisk betragtning 
er det tillige væ rd at bemærke, at ægtepar
ret Johnsons værker er en slags meta-film, 
der handler lige så meget om filmskaberne 
selv og de ufattelige farer ægteparret med 
dødsforagt udsatte sig for i filmens hellige 
navn, som de handler om  Afrika. Således 
understreger Simbas mellemtekster flere 
gange den “supreme danger”, filmfolkene 
har befundet sig i, og i en særlig farlig 
situation m ed en flok sultne løver pointe
res det, at “had  they seen or scented us, 
the picture w ould have ended here”, og 
videre: “We wanted to run  for our lives, 
but we had to stay for o u r pictures”. 
M ellemteksterne kan ellers være ganske 
svært fordøjelige, når de ind imellem skal 
formidle M artin  og Osas syn på afrikane
re. Generelt hedder det f.eks. om ‘de ind
fødte’, at de er “a pastoral race of half 
savage blacks”, og det slås fast, at dette er
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“Africa as God m ade it, never disturbed by 
civilized man”.

Simba er im idlertid også i allerhøjeste 
grad et udtryk for den udbredte tendens 
til at tilbageføre det pikant truende og 
fremmedartede til noget kendt og hjem
ligt. En ung afrikansk pige betegnes f.eks. i 
en mellemtekst som  “just a little black 
flapper”. Man kunne mene, at en sådan 
domesticering af det fremmedartede ville 
gøre det mindre truende, men truslen var 
jo i sig selv en fiktion og domesticeringen 
af den blot et sigende vidnesbyrd om, at 
disse repræsentationer af ‘Afrika’ intet 
havde m ed det virkelige Afrika at gøre, 
men blot var udspaltninger af en vestlig 
forestillingsverden. Og der er for så vidt 
heller ikke tale om, at man reducerer 
Afrikas ‘Andethed’, men snarere om, at 
man i stedet for at anerkende kontinentet 
og dets kultur(er) på deres egne betingel
ser søger at fremstille Afrika og afrikaner
ne som en vild eller ligefrem pervers afart 
af livet i Vesten.

Bestyrkede disse såkaldte ikke-fiktions- 
film således i høj grad den vestlige fiktion 
om  det mørke kontinents vildskab og 
historieløshed, så blev der dog også tidligt 
lavet fuldblods fiktionsfilm, hvor ‘Afrika’ 
som regel blot skulle fungere som eksotisk 
setting for dristige hvide eventyreres 
udfoldelser og dermed forstærke filmenes 
dramatiske effekt. Allerede fantasifilmens 
fader, Georges Méliès, havde øje for 
Afrikas eller i det m indste afrikanernes fil
miske attraktionskraft. Ifølge Ukadike rej
ste Méliès i 1905 til Dakar, hvor han lave
de et par film, og Pathés ledende instruk
tør, Ferdinand Zecca, skrev sig i 1906 for 
filmen Le rêve de Dranem , som handler 
om  en mand, der drøm m er om at holde 
en kvinde i sine arme. Da han rækker ud 
efter hende, forvandles hun imidlertid til 
den stakkels mands rædsel til en

‘negerkvinde’. Og selveste Griffith lavede i 
1908 et 7 m inutters melodrama med titlen 
The Zulus Heart, der havde Mack Sennett 
i titelrollen som en zuluhøvding, der for
barm er sig over en lille hvid pige.

Méliés’ tu r til Dakar var undtagelsen, 
der bekræftede reglen, for i stumfilm- 
æraen var langt de fleste fiktionsfilm om 
‘Afrika’ optaget andre steder - hjemme i 
Europa eller USA, eller, hvis det skulle 
være rigtig eksotisk, måske i Latinamerika.
Man anså det generelt for at være både for 
dyrt og for farligt at sende filmhold på 
location i Afrika. På den anden side var 
det for så vidt heller ikke nødvendigt, for 
som geografisk og historisk realitet var 
Afrika fuldstændig uinteressant. Det, det 
handlede om, var at koge så meget ekso
tisk suppe som overhovedet muligt på de 
vestlige myter om  ‘Afrika’. Først senere 
blev location-optagelser et ekstra plus, der 
blev brugt i markedsføringen af filmene 
som et udtryk for, hvilke strabadser 
filmholdet havde gennemlevet for at 
kunne give publikum valuta for pengene.

Forsørgeren i træ toppene. Især to forfat
tere skulle fra starten m arkant præge de 
vestlige fiktionsfilms repræsentation af det 
mørke kontinent: den amerikanske dime 

novel-forfatter Edgar Rice Burroughs 
(1875-1950) og den lidt mere lødige eng
lænder Henry Rider Haggard (1856- 
1925).

Edgar Rice Burroughs havde aldrig 
været i Afrika, hvorfor virkelighedens 
Afrika ikke kunne sætte snærende grænser 
for det, som Kenneth Cameron kalder 
hans “undertiden ulykkelige kombination 
af en overophedet fantasi og et m id
delmådigt intellekt” (Cameron 1994: 33).
For Burroughs, der også skrev eventyrlige 
rom aner om marsmænd, var det uudfor
skede Afrika en perfekt fiktionskulisse for 155
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Øverst verdens første film-Tarzan, Elmo Lincoln, i Tarzati of the Apes 
(1918), og nedenunder den ‘rigtige’ film-Tarzan, Johnny Weissmuller, 
der her synes i færd med at give Jane pédicure i Tarzan the Ape Man 
(1932).

hans fantastiske fortællinger. Og resultatet 
var ikke bare Tarzan - romanen Tarzan of 

the Apes (1914) blev med det samme en 
bestseller - men også Tarzans kvindelige 
modstykke, Jungle Giri - der fødtes 15 år 
senere, i 1929, og ligesom Tarzan blev en 
serie-figur, om end hun aldrig skulle blive 
tilnærmelsesvist så populær. Såvel Tarzan- 

156 som Jungle Girl-historierne - og deres

utallige spin-offs - er kulørte beretninger, 
med stærkt erotiske undertoner, om 
meget moralske hvide overmennesker 
m idt i junglens lovløshed.

Den første Tarzan-film, Tarzan of the 

Apes, kom i 1918. Den er instrueret af 
Scott Sidney og ligger ganske tæt på 
Burroughs’ oprindelige rom an om den 
lille britiske aristokrat - “the son of an 
English noblem an” - der vokser op i jung
len og bliver abernes konge. Elmo Lincoln, 
en lidt småfed lille muskelmand, spillede 
den voksne Tarzan, som er bedste ven 
med (indiske!) elefanter og slagter afrika
nere med samme vildskab som han ned
lægger den uigennemtrængelige jungles 
vilde dyr. Tarzan ender dog med også selv 
at blive nedlagt - af nydelige britiske Jane, 
der i mellemteksterne omtales som “the 
first woman he had ever known” (selv om 
vi har set, at han som dreng nysgerrigt 
iagttog (nøgen)badende afrikanske kvin
der).

Tarzan o f the Apes fik allerede året efter 
en efterfølger - ligeledes med Elmo 
Lincoln i titelrollen - og op igennem 
1920’erne fulgte flere stum m e Tarzan’er, 
alle optaget på betryggende afstand af det 
afrikanske kontinent. Ejheller den første 
‘rigtige’ Tarzan-film, dvs. den første med 
den smækre svømmestjerne Johnny 
Weissmuller i hovedrollen og den første 
tone-Tarzan, Tarzan the Ape Man (1932, 
Tarzan), instrueret af W.S. Van Dyke 
(“One-take-Woody”), var optaget i Afrika.
I m odsætning til forgængerne benyttede 
den dog autentisk filmmateriale fra 
Afrika, hovedsagelig fra filmen Trader 

Horn, som W.S. Van Dyke under mange 
trængsler havde skudt i Afrika året før.
Men det er interessant at bemærke, hvor
dan filmen i nærmest bogstavelig forstand 
udtrykker en veritabel berøringsangst over 
for det fremmede. Da f.eks. (nu amerikan-
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ske) Jane (Maureen O’Sullivan) i filmens 
start netop er ankom m et til Afrika og har 
genfundet sin far, den gamle elefantjæger 
og handlende, bliver hun præsenteret for 
nogle repræsentanter for de lokale stam 
mer, der (angiveligt) er m ødt op ved han
delsstationen. Det pudsige er, at Jane og 
afrikanerne simpelthen optræder i hver 
sin film - hvilket selvfølgelig skyldes, at 
billederne af afrikanerne var hentet fra 
optagelserne til Trader Horn og kun ind
gik i Tarzan-filmen som bag-projektion. 
Men effekten er, at Jane vandrer rundt og 
betragter disse stærkt eksotisk udseende 
stammefolk, som var de udstillet i muse
umsmontrer, bag betryggende glas.

Videre noterer m an sig hendes kom 
mentarer til disse ‘sæ rt’ udseende sorte 
mennesker og deres pittoreske beklæd
ning. Kvinderne omtales som “lady custo- 
mers [who] suffer to be beautiful”, og om 
en samling ældre m æ nd med fjerprydnin- 
ger på hovedet, hedder det: “Every man 
his own feather duster”. Som i Simba føres 
det fremmedartede tilbage til det kendte 
og gøres derved nok lidt mindre farligt, 
men så meget desto mere eksotisk pikant. 
Domesticeringstendensen bliver stadig 
mere udtalt i den strøm  af Tarzan-film, 
der sendes på markedet i 1930’erne og 
40’erne: skønt midt i den vilde jungle 
antager Tarzans og Janes forhold mere og 
mere karakter af et småborgerligt am eri
kansk forstadsægteskab m ed alt hvad der
til hører. I Tarzan Escapes (1936, Tarzan 

undslipper) har hr. og fru Tarzan f.eks. 
indrettet en slags parcelhus i trætoppene 
m ed (opfindsomme substitutter for 
næsten) alle moderne bekvemmeligheder, 
og Jane er blevet hjemmegående husmor, 
m ens Tarzan er forsørgeren, der tager sig 
ikke bare af Jane, men også af chimpansen 
Cheetah, deres ersatz-barn, og senere 
‘adoptivsønnen Boy.

Det er også værd at bemærke, at selv 
om især næsehornene og løverne selvføl
gelig er faretruende i det tarzanske uni
vers, så er det ikke herfra, de virkelige 
farer hidrører. Nej, den største trussel 
m od kernefamilie-idyllen i trætoppene 
udgøres af begærlige og skrupelløse 
vesterlændinge, der vil gøre alt for at få 
fingre i elfenben, diamanter og hvad kon
tinentet i øvrigt måtte have at byde på af 
rigdomme. Dette er da også hovedtemaet i 
Republics cliffhanger-serie fra 1941 om  
Jungle Giri (instrueret af William Witney 
og John English). Ligesom Tarzan er 
Jungle Giri (Frances Gifford) ferm til at 
svinge sig i lianerne, og også hun er allie
ret med de store godmodige elefanter og 
bekæmper tappert såvel frådende kroko
diller som grusomme indfødte voodoo- 
m edicinm ænd og, især, skumle hvide lyk
kejægere. I m odsætning til Tarzan er 
Jungle Giri imidlertid ikke født i junglen, 
og ejheller er hun noget egentligt sexsym
bol. Som datter af en udstationeret læge er 
hun Tarzans civiliserede modstykke, hvil
ket afspejler sig såvel i hendes sprog (hun 
taler flydende engelsk) som i hendes på
klædning (hvor Tarzan kun bærer læder
ble, optræder Jungle Giri i lange støvler og 
et fikst lille miniskørt) og hendes bolig 
(en vestlig villa).

I såvel Tarzan-filmene som Jungle Girl- 
serien er ‘afrikanerne’ (der ofte spilles af 
andre mørklødede folkeslag såsom m aori
er, indere e.l.) kun eksotisk staffage 
omkring den hvide helt(inde)s udfoldel
ser. Og ‘Afrika’ er synonymt med tidløs 
jungle, hvis fornemste mission er at fun
gere som eksotisk pirrende baggrundstæp
pe for genkendelige konflikter mellem 
gode og onde vesterlændinge. Det seksuel
le indhold er ikke til at tage fejl af i 
Tarzan-filmene - jvf. følgende højstemte 
mellemtekst fra 1918-udgaven: “The near- 157
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ness of the clinging form, the warm touch 
of the first wornan he had ever known, 
thrilled Tarzan with a new em otion and 
every throbbing pulse-beat spurred him to 
take her for his own.” Og 1932-udgaven 
markedsfører fra starten Jane som en 
m oderne og seksuelt frigjort amerikansk 
1930’er-pige. Da hun konfronteres med 
det næsten nøgne og praktisk talt um æ
lende ‘pragteksemplar’ af et han-dyr, 
Johnny Weissmuller, ved hun da også nok, 
hvad det drejer sig om, og er ikke sen til at 
lokke ham i fælden. John Dereks rædsels
fulde softcore-pornografiske remake fra 
1981 gør således i virkeligheden kun dét 
mere eksplicit, som fra starten var Tarzan- 
konceptets bærende element: sex! Og selv 
om Jungle Giri fremstår relativt afseksuali- 
seret, så trækker serien dog ganske tungt 
på f.eks. lugubre torturkam res pikant ero
tiske tiltrækningskraft.

Forklaringen på Tarzan-filmenes - og i 
m indre udstrækning Jungle Giris - enor
me gennemslagskraft i 1930’erne og 
40’erne skal formentlig i et vist omfang 
søges i den vestlige verdens depression og 
efterfølgende krig. Når hverdagen i civili
sationen formørkes af økonomisk krise og 
krigsangst, øges behovet for eksotiske og 
erotiske drømmeverdener, hvilket især 
Tarzan-myten til fulde kunne levere. Nok 
så væsentligt er det imidlertid også, at 
Hollywoods på det tidspunkt ellers uhyre 
kyske selvcensur-instanser tilsyneladende 
så mindre strengt på dam pende ‘trope
sex’ end på allusioner til de gymnastiske 
øvelser, der måtte udspille sig i am erikan
ske soveværelser. I kraft af deres eksotiske 
indpakning blev Tarzan-filmene simpelt
hen noget af det mest sexede, der overho
vedet kunne produceres i periodens 
Hollywood.

Tarzan har naturligvis også huseret 
158 siden da, såvel i kopi-versioner - ikke

mindst Jungle Jim -serien (1948-55), hvor 
Johnny Weissmuller, der var blevet ældre 
og løsere i kødet, optræder som (næsten) 
talende safarileder med tøj på - som i 
form af egentlige Tarzan-film - ikke blot 
John Dereks allerede omtalte pr-film for 
hustruen Bo, m en også Hugh Hudsons 
storladent kedelige Burroughs-filmatise- 
ring Greystoke - The Legend o f Tarzan,
Lord o f the Apes (1984, Greystoke, 
Beretningen om Tarzan, Abernes Konge) og 
senest Disney-koncernens tegnede version 
fra 1999. Men skønt disse sene Tarzan- 
film naturligvis også trækker tungt på 
Tarzan-konceptets eksotisme, er der tale 
om enkeltstående filmværker, som indsæt
ter myten i andre kontekster - softcore 
porno, nydelig klassikerfilmatisering og 
pittoresk Disney-familiehygge å la The 

Jungle Book.

Gudinden og Jægeren. D en anden forfat
ter, der skulle sætte et m arkant præg på de 
vestlige films fremstilling af ‘Afrika’, var 
som nævnt H enry Rider Haggard.
Haggard havde opholdt sig seks år i 
Sydafrika, hvilket man (m ed lidt god vilje) 
kan se svage spor af i hans i øvrigt mere 
end kulørte romaner. De to hovedværker - 
King Solomons Mines og She: A H istory of 

Adventure (fra hhv. 1885 og 1887) - er 
begge blevet filmatiseret adskillige gange, 
og når deres popularitet har vist sig så 
levedygtig, er det sandsynligvis fordi de, 
ligesom Tarzan-filmene, rendyrker et par 
af de elementer, som endnu i dag er helt 
centrale i vestlige forestillinger om  ‘Afrika’
: grufulde farer, men også umådelige rig
domme, her i form af diamanter. Men 
Haggard-værkerne lancerer tillige to andre 
arketyper: The White Goddess, og, især, 
The Great W hite Hunter.

She er, i bogstaveligste forstand, histori
en om det evigt kvindelige, en erotisk for-
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tælling om  en hvid kvinde, Ayesha She- 
Who-Must-Be-Obeyed, der et sted i Afrika 
(cirka i vore dages Ethiopien) i 2000 år 
har vogtet over sin døde egyptiske elsker 
og drøm t om hans tilbagevenden. Da den 
unge englænder Leo hører, at han ned
stammer fra en egypter, der blev dræbt af 
denne sagnom spundne kvindeskikkelse, 
drager han til Afrika for at finde Ayesha, 
som i ham  ser en reinkarnation af sin 
døde elsker. Leo, der egentlig havde fattet 
varme følelser for en mere jordisk kvinde, 
Ustane, som Ayesha tilintetgør, bliver ero
tisk besat af den årtusindgamle, men sta
dig ufatteligt smukke kvinde. Sammen 
skal de bade i det evige livs flamme og 
sammen gå ind i udødeligheden, men da 
Ayesha installerer sig i flammen, går noget 
galt, og Leo kan bevidne, hvordan hans 
underskønne elskede i løbet af få sekunder 
visner hen og transformeres til et 2000 år 
gammelt lig.

I betragtning af forestillingen om 
Afrikas historieløshed er det bemærkelses
værdigt, at She vil have os til at tro, at 
denne erotiske furie har levet i Afrika i 
2000 år, for logisk set m å Afrika jo så have 
en form for historie. Dette er dog sofiste
rier, for ejheller She er interesseret i det 
virkelige Afrika. ‘Afrika’ fungerer dels som 
eksotisk-mystisk baggrund for den ophe
det erotiske (eller måske i virkeligheden 
snarere: victoriansk erotik-forskrækkede) 
historie, men flyder i denne eminent 
mandlige fantasi tillige sammen med fore
stillingen om kvinden. Begge repræsente
rer indbegrebet a f ‘Det Andet’, det frem
mede, det ukendte, det pikant dragende. 
Men netop kom binationen af det erotiske 
og det eksotiske er uden tvivl forklaringen 
også på She’s enorme popularitet og det 
forhold, at romanen er blevet filmatiseret 
et utal af gange. Ifølge Sidney Higgins skal 
Méliés have lavet en version, La Danse du

Betty Blythe som letpaklaxlt White Goddess i Leander De Cordovas 
1925-udgave af Rider Haggards klassiker She.

Feu, allerede i 1899, og knap ti år efter, i 
1908, var det Edwin S. Porters tur. Alene i 
stumfilmtiden blev She, ifølge Cameron, 
filmatiseret m indst fire gange mere, i 
1911, 1916, 1917 og 1925. Men den er 
også blevet lavet som tonefilm, først i
1935 (hvor historien dog er flyttet til den 
anden ende af verden, til Nordpolen) og 
siden så sent som i 1965 og sågar i 1985.

1911-versionen, instrueret af amerika
neren lames Cruze, er en tam affære, hvor 
forfrosne, marehalmbevoksede klitter skal 
gøre det ud for Sahara. Ejheller 1925-ver- 
sionen (instrueret af Leander De 
Cordova) er tydeligvis optaget i Afrika - 
selv om man her i det mindste har gjort 
sig den umage at ‘plante’ et par afpillede 159
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palmer på noget, der mest af alt ligner et 
norsk klippelandskab, men skal forestille 
Libyens kyst. Der er dog langt mere saft og 
kraft i denne udgave (som kan prale af 
mellemtekster forfattet af Rider Haggard 
selv), hvor en særdeles gennemsigtigt på
klædt Betty Blythe som Ayesha over for en 
anæmisk og kalveknæet Carlyle Blackwell 
som Leo anskueliggør historiens egentlige 
tema: den svage mands tiltrækning af og 
angst for det uforståeligt kvindelige, der 
bliver ét med den vestlige forestilling om 
et lige så uforståeligt, uregérligt, farligt og 
samtidig tiltrækkende ‘Afrika’.

Det bedste man kan sige om 1965-versi- 
onen af She {Hun) er, at den har Ursula 
Andress i titelrollen! Og 1985-udgaven, 
der udspiller sig i år 23 efter 
“Cancellation” (?!), må jeg tilstå, at jeg 
ikke har set. Men skønt Haggard er kredi
teret, har denne She, der er instrueret af 
en Avi Nesher, efter beskrivelserne at 
døm m e kun titlen til fælles med romanen.

Generelt kan Ayesha, der er lige så hvid 
som Tarzan, på mange måder ses som 
Tarzans kvindelige modstykke. Der er 
imidlertid også nok så markante forskelle. 
Hvor Tarzan er godmodig og ganske ufar
lig for venligtsindede mennesker og dyr, er 
Ayesha “den, der skal adlydes”. Tarzan er et 
europæisk fremmedelement, der har gjort 
junglen til sin egen, mens der intet forly
der om, hvor Ayesha (og hendes hvide 
hud) stammer fra. “She” er simpelthen 
synonym med ‘Afrika’ - jvf. hvordan man 
brugte ordet ‘penetration’ om de tidlige 
europæeres indtrængen i Afrikas ukendte 
indre - men repræsenterer i forlængelse 
heraf også en domesticering af Afrikas 
Andethed. Hvor Tarzan-filmene transfor
merer ‘Afrika’ til en (primitiv og derfor 
eksotisk tillokkende) version af am eri
kansk forstadsliv, ‘tæ m m er’ She kontinen- 

1 6 0  tets formente Andethed ved at gøre den til

et kønsspørgsmål - mellem en svag hvid 
m and og en dom inerende hvid kvinde. 
Afrika som W hite Goddess, eller Kvinden 
som ‘det mørke kontinent’, der kalder på 
at blive penetreret.

Er She udtryk for en mandlig fantasi 
om Kvinden og ‘Afrika’, er det nærliggende 
at opfatte Tarzan som (Burroughs’ fore
stilling om) en tilsvarende kvindelig visi
on. Men skønt Johnny Weissmuller nok 
kunne give anledning til våde drømme 
hos 1930’ernes kvindelige biografpubli
kum, er også Tarzan et produkt af en 
mandlig forestillingsverden. Han er den 
muskelsvulmende ‘ur-m and’, den inkarne
rede maskulinitet, som hævet over hverda
gens økonomiske trængsler og befriet for 
civilisationens slips, briller og smudsær
mer kan sætte selv den mest frigjorte 
kvindes hjerte i brand - og gøre hende 
føjelig. En evigt gyldig mande-drøm , som 
imidlertid fik ekstra vind i sejlene i de tid
lige 1930’ere, der ikke blot var præget af 
økonomisk krise, men også af et vist mål 
af seksuel frigørelse hos især de am erikan
ske kvinder - jvf. de mandeædende vamps 
og sorgløse flappers, der introduceredes 
på film i 1920’erne.

Rider Haggards andet hovedværk, King 

Solomons M ines, har haft om muligt 
endnu større gennemslagskraft i film hi
storien. Den blev filmatiseret første gang i 
1918 af sydafrikaneren Lucoque og (for
mentlig) senest af J. Lee Thompson i 
1985, men de bedste og mest indflydelses
rige filmatiseringer af dette værk er 
Robert Stevensons engelske udgave fra 
1937, der har den karismatiske afro-ame- 
rikanske sanger og skuespiller Paul 
Robeson i en fremtrædende rolle, og 
Com pton Bennetts og Andrew M artons 
amerikanske version fra 1950, med 
Stewart Granger og Deborah Kerr i 
hovedrollerne.
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I modsætning til She er Haggards King 

Solomons Mines ganske kvindefri, hvilket 
såvel den engelske som den amerikanske 
filmudgave im idlertid har tilladt sig at 
rette op på, således at de fremstår som 
romantiske kærlighedshistorier, der 
tilføres et ekstra pift af den eksotisk even
tyrlige setting blandt krokodiller og kan
nibaler. I alle tilfælde er hovedpersonen 
dog Allan Q uaterm ain - den arketypiske 
White Hunter, om  hvem Haggard skrev 
yderligere en rom an, Allan Quatermain 

(1887, da. Det hvide folk). Quatermain 
hyres a f vesterlændinge som guide på en 
tur til den bibelske Kong Salomons for
svundne diamant-skat (formentlig inspi
reret a f de sydafrikanske Kimberley- 
miner, der var blevet opdaget få år, før 
Haggard skrev rom anen). Undervejs får de 
følgeskab af Umbopa, en afrikansk konge
søn, der er blevet fordrevet fra sit rige, 
men nu vil vende hjem og kræve tronen. 
Det vestlige selskab, anført af Quatermain, 
hjælper Umbopa, og efter også at have 
overvundet den gamle heks, Gagool, der 
vogter nidkært over diamanterne, kan 
Quatermain og hans rejsekumpaner fylde 
lommerne og vende stenrige hjem til 
England.

Inden jeg går tæ ttere på 1937- og 1950- 
udgaverne af King S olo m on s Mines (Kong 

Salomons miner), vil det være på sin plads 
at gøre en lille afstikker til den amerikan
ske film, der mere end nogen anden lance
rede W hite Hunter-arketypen på vestlige 
lærreder, nemlig den allerede nævnte 
Trader Horn  (W.S. Van Dyke 1931). Trader 

Horn er ikke blot den første større am eri
kanske fiktionsfilm, der er optaget on 
location i Afrika. Den bygger også bro 
mellem de dokumentariske rejsefilm og 
fiktionsfilmen - MGM (selskabet med 
løve-logoet!), der producerede filmen, 
skulle formentlig dem onstrere, at Van

Dyke og hans hold faktisk havde været i 
Afrika og optaget filmen under store stra
badser, hvorfor halvdelen af den færdige 
film går med eksotiske rejsebeskrivelser.
Og den sammenfatter begge Haggards 
‘afrikanske’ arketyper, dvs. ikke blot Den 
hvide Jæger, men tillige Den hvide 
Gudinde.

Trader Horn er i øvrigt en ganske kede
lig film om en sejg ældre irer, Trader 
H orn, der indfører en naiv ung mand i 
kontinentets gåder. Ynglingen, der lader 
sig besnære af de lokale kvinders saft- 
spændte nøgne bryster, mener ikke, at de 
sorte er “savages, just ignorant children”, 
m en da selskabet kun med nød og næppe 
undslipper suppegryderne, må han erken
de, at han tog fejl. Undervejs bliver H orn 
og ynglingen hyret af en hvid kvinde til at 
finde hendes datter, der som spæd blev 
kidnappet af de sorte. Den lille pige er nu 
blevet voksen og lever som vild blandt de 
vilde, viser det sig. Men vildskaben går 
hurtigt af hende, da hun har set Horns 
unge assistent dybt i øjnene. Ved filmens 
slutning er han i fuld gang med at arran
gere, hvordan han skal få transporteret sin 
tilkommende ‘tilbage’ til civilisationen, til 
det USA, som hun aldrig har set - mens 
Den hvide Jæger, Horn, bliver tilbage i sit 
på én gang elskede og forhadte Afrika.
Leverer Trader Horn således kun en afble- 
get version af Den hvide Gudinde, så blev 
den som nævnt lidt af en filmisk trend
sætter, hvad angår Haggards anden arkety
pe: Den hvide Jæger. Selv Stanley and 

Livingstone lader Stanley gå på stor
vildtjagt - selv om han naturligvis først og 
fremmest er på jagt efter den forsvundne 
missionær.

I den britiske 1937-version af King 

Solomons Mines spiller en piberygende 
Cedric Hardwicke Quatermain, og 
instruktørens hustru, Anna Lee, er en ung 161
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"Unforgettable adventure in untamed Africa" - Clark Gables White 
Hunter kommer til kort over for Ava Gardners utæmmelige forbjerge i 
John Fords Mogambo (1953).

irsk kvinde, der forelsker sig vildt ikke i 
Quatermain, for han er hævet over den 
slags, men i den kække britiske eventyrer 
Curtis (John Lode). Filmens største aktiv 
er dog en aldeles im posant Paul Robeson, 
der i kraft af sin personlige udstråling for- 
lener Umbopa med en vis værdighed. Det 
mest ‘afrikanske’ ved Umbopa er dog hans 
hudfarve - hvilket im idlertid også var nok 
så bemærkelsesværdigt i 1930’ernes film, 
hvor ‘negerroller’ ofte blev spillet af svær
tede hvide. Robeson, som året før havde 
sunget “01’ Man River” i James Whales 
udgave af Show Boat, skal naturligvis give 
prøver på sin stemmepragt, og han synger 
en række gospel-agtige sange, der ikke har 
meget med afrikansk musik at gøre, men 
som selvfølgelig også er skrevet af hvide. 
Denne version af King Solomons Mines, 
der er fra Det britiske Im perium s stor
hedstid, opsummeredes af The London 
Times sarkastisk som en historie om 
“europæiske eventyrere på jagt efter m ine
koncessioner fra den tron-præ tendant, 
som de støtter” (Cameron 1994: 27) - 

1 6 2  hvilket formentlig ikke var så langt fra fil-

mens faktiske, om end underliggende, 
imperialistiske budskab.

I senere W hite Hunter-film valgte man 
at erstatte såvel H orns og Hardwickes 
uerotiske og midaldrende sindighed som 
Spencer Tracys djærve godhed med ofte 
yngre og i alt fald altid langt mere sex- 
emmende modeller. Den hvide Jæger blev 
et sex-symbol. Således ikke m indst i den 
amerikanske 1950-version af King 

Solomons Mines, hvor Stewart Granger 
forlener sin Allan Quaterm ain med en 
sådan portion testosteron-duftende 
maskulin handlekraft, at den pæne briti
ske Deborah Kerr - som egentlig leder 
efter sin mand, der er forsvundet i sin 
søgen efter de sagnom spundne miner - 
må blive erotisk tiltrukket a f ham. Men 
den saftige rom ance er ikke denne films 
eneste aktiv; den er også, som  det fremgår 
af forteksternes taksigelser, optaget on 
location såvel i Tanganyika som i protek
toratet Uganda og kolonien og protektora
tet Kenya, samt i Belgisk Congo, og den er 
i Technicolor, hvilket gør sit til at øge de 
afrikanske dyrs og landskabers eksotiske 
attraktionskraft.

Denne King Solomons M ines er en både 
flot og vellykket film, hvis billeder blev 
genbrugt i talrige spin-offs i de følgende år. 
Det er im idlertid værd at bemærke, at 
denne version i m odsætning til sin b riti
ske forgænger ikke slutter med, at 
Quaterm ain et al. bemægtiger sig diam an
terne. Dels var der ingen grund for 
Hollywood til direkte at gå Det britiske 
Imperiums ærinde, dels var dette im peri
um  gået svækket ud af krigen, hvorfor 
mere eller m indre utilslørede imperialisti
ske budskaber var gået lid t af mode. Og 
selv om U m bopa i denne version er mere 
anonym, noterer man sig tillige en ændret 
holdning til afrikanere. Ikke blot Umbopa 
selv, men også hans folk, Watussi’erne,
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Fire hvide jægere på eventyr i Afrika. Øverst to gange Hemingway’sk Afrika-vision, begge med Gregory Peck som den romantiske 
White Hunter: tv. The Macomber Affair (1947) og t.h. The Snows of Kilimanjaro (1953). Nederst tv. Clint Eastwood i White Hunter, 
Black Heart (1990), hvor han spiller John Huston, der hellere ville gå på storvildtjagt end indspille The African Queen; og nederst 
th. selveste Poul Reichhardt som den civilisationstrætte jæger, her i selskab med sin ‘gode vilde’ tjener Toto (Syd for Tana River, 
1963).

fremstår i et ganske værdigt skær - da 
Quaterm ain på et tidspunkt beklager sig 
over Umbopas arrogance, får han af 
Deborah Kerr at vide, at han er “for vant 
til underdanighed”. I m odsætning til tidli
gere Jægere er Stewart Grangers Quater
main ellers en sympatisk fyr, der nødigt 
anvender vold, med m indre det er strengt 
nødvendigt. Han taler både swahili og kik- 
uyu og anerkender tilsyneladende de afri
kanske kulturer. Og da rejseselskabet træf
fer på en kannibalstam m e i denne trods 
alt stadig meget kulørte film, er det ikke så 
meget afrikanerne, der hænges ud, som

den europæer, Van Bruen, der har skjult 
sig i deres midte og hidser kannibalerne 
op imod Quaterm ain og hans ledsagere.

Kombinationen af stjernebestrøet 
romance, Afrika’-eksotisme i dryppende 
Technicolor, og den sexede White Hunter 
blev et sådant hit, at King Solomons Mines 

i de følgende år efterfulgtes af en række 
Afrika’-film, alle optaget on location i 
Afrika, med mega-budgetter og -stjerner, 
og med anerkendte instruktører i stolen. I 
John Fords Mogambo (1953) - hvis trailer 
lover “unforgettable adventure in un ta
med Africa - Africa known for centuries 163
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as the white man’s graveyard” - genfinder 
vi Jægeren som safarileder, nu blot i Clark 
Gables skikkelse, og nu ombejlet af hele to 
kvinder: Ava Gardner og Grace Kelly, hvis 
hormoner, igen ifølge traileren, bringes i 
kog af omgivelsernes varme og vildskab: 
“The heat and the fury of the jungle tears 
the veneer of civilization from these 
women...”, som det hedder så lokkende. 
Howard Hawks’ Hatari! (1961) om en 
internationalt sammensat flok af mænd, 
der jager vilde dyr til europæiske zoos, er 
nok mere m andehørmende, men stadig 
skåret over samme læst, denne gang med 
John Wayne i jægerrollen.

I slipstrømmen fra King Solomons 

Mines finder vi tillige John Hustons The 

African Queen (1951, Afrikas Dronning), 
som i modsætning til de andre har et 
mere konkret historisk indhold, nemlig 
Første Verdenskrig, der gør Humphrey 
Bogarts handelsbisse og Katharine 
Hepburns missionsmø til umage rejsefæl
ler i titlens plimsoller. The African Queen 

adskiller sig også fra de andre ved ikke 
direkte at iscenesætte Den hvide Jæger, 
men skal vi tro Clint Eastwoods film om 
optagelserne til filmen, White Hunter, 
Black Heart (1990, H vid jæger, sort hjerte), 
så var drøm m en om selv at komme til 
Afrika og optræde som Hvid Jæger 
Hustons eneste motivation for i det hele 
taget at lave The African Queen, 
Elefanterne synes imidlertid at have været 
hellige for Huston, hvis anden ‘Afrika’- 
film, den stjernebesatte Roots o f Heaven 

(1958, Himlens rødder) efter Romain 
Garys roman, direkte om handler kampen 
mod skumle elfenbens-krybskytters m as
sakre på disse vise og værdige dyr.

Også Ernest Hemingway betragtede i 
vidt omfang sig selv som a Great White 
Hunter, hvilket afspejler sig tydeligt i de 

164 ‘Afrika’-film, der er lavet over hans fortæl

linger - dels The Macomber Affair (Zoltan 
Korda 1947, Safari p å  liv og død), hvor 
Gregory Peck spiller Jægeren, der forelsker 
sig i en gift kvinde, hvilket resulterer i 
hendes ægtemands voldsomme død under 
en safari, dels The Snows of Kilimanjaro 

(Henry King 1953, Sneen på Kilimanjaro), 
hvor samme Peck er forfatter og Jæger, for 
hvem Afrika står som  en romantisk utopi 
hinsides civilisationen.

Meget tyder på, at også danske Bent 
Christensen var optændt af drøm m en om 
Den hvide Jæger. I alt fald er det svært at 
få øje på andre begrundelser for filmen 
Syd for Tana River, som han og Sven 
Methling lavede i Kenya så sent som 1963, 
dvs. samme år som  landet blev selvstæn
digt. Der er dog ikke antydning af politik i 
filmen, men til gengæld selveste Poul 
Reichhardt i rollen som Den hvide Jæger, 
der forlod kone og datter i Danmark for 
en tilværelse som  jæger i Afrika, fjernt fra 
civilisationens snærende bånd. Men ak, 
desværre for Poul Reichhardt viser det sig, 
at et vist mål af civilisation også er kom 
met til Afrika, hvilket bl.a. medfører, at 
han bliver eftersøgt for krybskytteri. Men 
heldigvis har han  sin trofaste sorte boy 
Toto, som sandelig kan sige “rødgrød med 
fløde” næsten helt fejlfrit i første forsøg. 
Syd for Tana River er slem, virkelig slem, 
mere tykt arketypisk end selv de værste 
amerikanske film om ‘Afrika’.

Helt atypisk for ham dør Poul 
Reichhardt til sidst i Syd for Tana River. 
Men Den hvide Jæger lever fortsat i bedste 
velgående i amerikansk film. Ganske vist 
døde også Robert Redfords Hvide Jæger, 
Denys Finch Hatton, i Blixen-filmen Out 

of Africa (Sydney Pollack 1985, M it 
Afrika), men Stephen Hopkins genoplive - 
de arketypen i The Ghost and the Darkness 

(1996), hvor Val Kilmer og Michael 
Douglas i forening nedlægger to dæmoni-
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ske løver. Selv om  han således findes både 
før og efter, var The Great W hite Hunter 
dog nok et fænomen, der i særlig grad 
knyttede sig til 1950’ernes amerikanske 
film. Én, nok så væsentlig, forklaring på 
dét har jeg allerede været inde på: nemlig 
Hollywoods kontante ønske om  at følge 
op på King Solomons Mines’ succes. En 
anden forklaring kunne være, at Den 
hvide Jæger tog arven op efter den klassi
ske western-helt. Efter i 1930’erne og 
40’erne at have været den kvintessentielle 
amerikanske genre, iscenesættelsen af den 
klassiske frontiermytes ekspansionsdrøm
me par excellence, ændrede western-gen- 
ren sig som  bekendt efter krigen til mere 
indadvendte kammerspil om tvivlende 
helte - f.eks. High Noon  (Fred Zinnemann
1952, Sheriffen), Shane (George Stevens
1953, Shane, den tavse rytter) og Johnny 

Guitar (Nicholas Ray 1954). Præriens wil- 

derness erstattedes a f ‘Afrikas jungle. 
Afrika var ikke længere en kvinde, der 
skulle penetreres - for kvindens rolle 
udfyldtes n u  aflangt mere føjelige vestlige 
modeller - men et vildt dyr, der skulle 
‘nedlægges’ eller evt. ‘blo t’ tæmmes og pla
ceres bag tremmer i vestlige zoologiske 
haver.

1 denne symbolske indpakning kan 
Jæger-filmene således ses som et udtryk 
for om ikke direkte imperialistiske ameri
kanske drøm m e om Afrika (men måske 
nok for amerikanske im periedrøm m e i 
bredere forstand), så dog i det mindste for 
en scenisk om plantning af frontier-myten. 
D et er i den forbindelse interessant at 
notere sig, at Jægeren ikke alene er en hel
terolle, men at hans negative modstykke, 
den illegale elfenbens-krybskytte, samtidig 
er den mest gennemgående hvide skurke
figur i de fleste amerikanske ‘Afrika’-film. 
Hvis man vil, kan man måske se denne 
dobbelthed i Jæger-arketypen som et

udtryk for en vis ambivalens i Hollywoods 
imperialismedrømme på afrikansk grund: 
på den ene side en naturlig fortsættelse af 
territorialudvidelsen m od vest, nu blot 
mod syd, og på den anden side, i forhold 
til USAs mere og mere selvbevidste afro- 
amerikanske befolkning en risikabel 
affære, som man hellere m åtte lægge en 
vis afstand til.

Selv om det ville være synd at sige, at 
filmene sætter afrikanerne i front - de 
optræder hovedsagelig som folkloristisk 
masse-staffage eller, i ‘bedste’ fald, som tro 
tjenere eller undertiden værdige stam m e
folk, så fremstiller de amerikanske 50’er- 
film dog i det mindste (i almindelighed) 
ikke længere afrikanerne som frådende 
vilde kannibaler. Igen skal årsagen for
mentlig ikke søges i afrikanske forhold - 
som f.eks. at flere afrikanske lande i 
1950’erne prægedes af frihedsbevægelser - 
og ejheller i en ny bevidsthed om de afri
kanske kulturer, men alene på den am eri
kanske hjemmefront, hvor den talstærke 
sorte befolkning var ved at blive en m agt
faktor, som man ikke stod sig ved at håne.

Sådan havde man ikke altid tænkt i 
amerikansk film. Således tog Griffith som 
bekendt i Birth of a Nation (1915, En nati
onsfødsel) frejdigt Ku Klux Klans parti og 
fremstillede de tidligere slaver som fråden
de uhyrer, der ikke fortjente deres frigivel
se - hvem husker ikke den talende mel
lemtekst: “Den nyvundne Frihed berusede 
Urskovens Børn”? Filmen skabte ganske 
vist voldsomt røre, men en sådan utvety
digt racistisk fremstilling af afrikanere 
eller mennesker af afrikansk afstamning 
var utænkelig i de tidlige europæiske film 
om Afrika - ligesom den senere skulle 
blive det i USA. De europæiske koloni
magter havde fra starten en meget kontant 
interesse i ikke at sætte Afrika og afrika
nerne i et alt for utilsløret negativt lys. 165
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“Yes, bwana” - Imperie- og postim perie-
film. Birth of a Nation  blev forbudt i 
Frankrig på grund af filmens racistiske 
indhold. Skønt franskmændene selv 
betragter dette forbud som højden af 
antiracisme, er der meget, der tyder på, at 
det snarere var begrundet i en frygt for, at 
de mange afrikanere, der kæmpede på 
fransk side i Første Verdenskrig, skulle 
gøre oprør mod deres hvide franske her
rer, hvis de så denne film.

I modsætning til USA, der ikke havde 
kolonier i Afrika, var de europæiske kolo
nimagter, især England og Frankrig, over
måde påpasselige med, hvordan Afrika og 
afrikanere blev skildret på film. Dét inde
bar på den ene side, at man ved om fatten
de censurforanstaltninger søgte at sikre, at 
koloniseringsprojektet ikke blev genstand 
for kritik eller på anden måde bragtes i 
fare (f.eks. ved at provokere de kolonisere
de folk mere end absolut nødvendigt), 
men også at man producerede en række 
film, der skulle fremstille koloniseringen i 
et positivt lys, som et nødvendigt tiltag i 
bestræbelsen på at sprede civilisationens 
goder til m indre oplyste egne af verden. 
Koloniæraens britiske og franske film om 
Afrika kunne være lige så eksotiske og 
lige så lidt realistiske som de amerikanske. 
Som vi har set, kunne også britiske film
skabere få noget ud af især Haggards 
eventyrlige romaner, og når det gjaldt saf
tige attraktioner som vilde dyr og bare 
indfødte kvindebryster, holdt ejheller b ri
ter og franskmænd sig tilbage. Men 
Storbritannien og Frankrig producerede i 
koloniæraen tillige en række film, der 
direkte tog koloniseringen op som emne 
og forsvarede det imperialistiske projekt 
og dets repræsentanter. Og selv om  kolo
niseringen naturligvis udelukkende blev 
fremstillet fra kolonimagtens synsvinkel, 

1 6 6  var der grænser for, hvor barbariske man

kunne gøre afrikanerne. I alt fald op træ 
der der i de fleste a f disse imperiefilm 
m indst én “god” afrikaner, der har indset 
civilisationens fortrin  og sammen med 
briterne eller franskmændene forsøger at 
implementere dem  i Afrika.

Ligesom det franske koloni-imperium 
havde den franske cinéma colonial sin 
storhedstid i 1930’erne. Jeg skal her gå 
forholdsvis let hen over disse film, dels 
fordi hovedparten af dem beskæftiger sig 
med Nordafrika (4) - med Jacques Feyders 
tidlige og mange gange remade VAtlantide 
(1921), der var optaget on location i det 
sydlige Algeriet, og Julien Duviviers Pépé 

le Moko (1937) som to af de mest berøm te 
eksempler - dels fordi ingen af de film, der 
beskæftiger sig med Afrika syd for Sahara, 
har været tilgængelige. M en på et mere 
overordnet plan kan det slås fast, at den 
kritik af koloniprojektet, der fremsattes af 
litterater som André Gide og Anatole 
France, stort set ikke fandt vej til film in
dustrien. Og læser man André Gides egne 
optegnelser vedrørende den etnografiske 
film, som han og Marc Allégret lavede i 
1925, Voyage au Congo, får man et godt 
indtryk af, at selv kritikerne havde et gan
ske naivt syn på Afrika. Filmen gør ikke 
meget ud af de afrikanske landskaber, 
men fokuserer så meget desto mere på 
stolte og smukke afrikanere, for det, der 
tiltaler Gide så stærkt ved Afrika, er, som 
han selv forklarer, “den dybe interesse, 
som vækkes af disse primitive menneske
racer, der kun kommer så lidt i berøring 
med os, disse nøgne racer, der ikke skam
m er sig over at være det” (Gide 1928: 22). 
Josephine Baker skammede sig heller ikke 
over at optræ de (praktisk talt) nøgen, og 
hun gjorde det også på film, hvor hun for
trinsvist spillede eksotiske koloni-skønhe
der - bl.a. Zou-Zou  (M arc Allégret 1934) 
og Princesse Tam-Tam (Edmond Greville
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1935, Prinsesse Tam-Tam ),
Skønt praktisk talt alle periodens fran

ske film fra og om  kolonierne kunne 
regne m ed massiv støtte fra regeringen og 
de lokale kolonitropper, var langt største
parten a f 1930’ernes eksotisme-søgende 
franske koloni-dram aer ifølge den franske 
filmskribent Pierre Leprohon en særdeles 
tynd kop te. Leprohon, der i 1945 (dvs. 
midt i koloni-æraen) udsendte bogen 
L’exotisme et le ciném a , var en god patriot 
(han skriver uden at ryste på hånden om 
“notre Afrique française”), der begræd, 
hvad han så som koloni-filmenes generelt 
særdeles mangelfulde kvalitet og deres ste
reotype iscenesættelse af franske heltes 
dramatiske kamp m od krigeriske afrika
nere: “D et kan ikke nok understreges, 
hvor meget denne fremgangsmåde [...] 
skader kolonierne i befolkningens opfat
telse af dem ” (Leprohon 1945: 209).

Hovedparten af de franskmænd, der 
lavede film om og/eller i de franske kolo
nier, var bare interesseret i at fortælle en 
ofte melodramatisk historie på eksotisk 
baggrund, uanset om  resultatet talte for 
eller im od det franske im perium  og dets 
repræsentanter. Til de sidste hørte den 
poetiske realist Julien Duvivier, som lave
de en stribe ‘nordafrikanske’ film om  tra
giske, udstødte helte (desertører og/eller 
kriminelle), der var på kant med det offi
cielle Frankrig og dets repræsentanter i 
kolonierne - foruden Pépé le Moko tillige 
bl.a. La Bandera (1935).

Men der var også filmskabere, som 
bestræbte sig på at yde moralsk opbak
ning til det franske koloniseringsprojekt 
med film, der fremhævede kolonimagtens 
mission civilisatrice i de underudviklede 
afrikanske lande. Med Le Bied (1929) lave
de selveste Jean Renoir en sådan koloni- 
propagandafilm om Frankrigs velgernin
ger i Algeriet. Men den franske imperie-

films hovedværk var Jacques de 
Baroncellis VHomme du Niger (1939,
Ørkenens svøbe), en spillefilm der var 
optaget on location i Sudan og priste såvel 
de franske lægers indsats m od spedalsk
hed som de franske ingeniørers opførelse 
af en gigantisk dæmning, der skulle sikre 
vand til det tørkeramte område.

La France est un empire fra samme år 
var et om  muligt endnu mere ambitiøst 
projekt under ledelse af forfatteren Jean 
d ’Agraives og reporteren Em manuel 
Bourcier. Fem fotografer blev sendt ud i 
alle hjørner af det franske im perium  for at 
dokumentere alt det gode, Frankrig gjorde 
for sine oversøiske besiddelser, men fil
men snublede i krigsudbruddet og fik 
aldrig den udbredelse, som den - ifølge 
Leprohon - fortjente.

Efter Anden Verdenskrig gik det tilbage 
for den franske kolonimagt, der omkring 
1960 måtte afstå hovedparten af sine afri
kanske kolonier. Krigen i Algeriet (1954- 
62), som Frankrig endte med at tabe, var, 
ligesom frihedsbevægelserne i de øvrige 
kolonier, frem til m idten af 1960’erne et 
tabuem ne i fransk film, og de film, der 
alligevel dristede sig til at behandle det 
franske Afrika-eventyr i kritiske vendin
ger, blev straks forbudt. Det gjaldt således 
ikke alene Godards Le petit soldat (1960, 
men først frigivet i 1963, Den lille soldat) 
om OAS’ to rtur i Algeriet, men også Chris 
Markers og Alain Resnais’ dokum entar
film Les statues meurent aussi (1953, men 
først vist i sin fulde længde i 1968) om 
afrikanske maskers og skulpturers kranke 
skæbne i ‘fangenskab’ på franske museer.

Yves Ciampis Les héros sont fatigués 

(1955, Heltenes tid er forbi) slap derim od 
igennem censurens nåleøje. Den kan da 
heller ikke beskyldes for at være en anti- 
kolonifilm, men dens desillusionerede 
europæiske eventyrere, der er strandet i en 167
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ikke-navngiven, selvstændig afrikansk stat, 
befinder sig lysår fra 1930’er-filmenes ide
alistiske imperiebyggere. Yves M ontand og 
Curd Jürgens er begge piloter med en for
tid i hhv. De Gaulles Frie Franske og 
Luftwaffe. De savner krigens adrenalinsus 
og har nu i stedet kastet sig over kvinder, 
druk og diamantsmugling i det sorte 
Afrika blandt defaitistiske og depraverede 
europæere, der af forskellige grunde for
lod krigens Europa og blev hængende i 
det afrikanske dynd.

Først da der var føget en del sand over 
Frankrigs imperialistiske eventyr i Afrika, 
kunne franske biograffilm behandle kolo- 
ni-æraen med en vis kritisk distance. Det 
gælder f.eks. Jean-Jacques Annauds 
Oscarbelønnede koloni-komedie Noirs et 
blancs en couleur/La victoire en chantant 
(1976, Sorte og hvide i farver). Her er 
handlingen henlagt til Fransk Ækvatorial 
Afrika under Første Verdenskrig. De fran
ske og de tyske kolonimyndigheder bor 
side om side i fred og fordragelighed, men 
da nyheden om krigsudbruddet når til 
Afrika, kaster de deres respektive afrikan

En fransk missionær bæres ud til ‘krigs-picnic’ ved den lokale afrikanske 
Første Verdenskrig-front i Noirs et blancs en couleur (1976).

ske undersåtter ud  i en parodi af en krig. 
Udstyret med store picnickurve lader 
europæerne sig bære ud til fronten, hvor 
de betragter den blodige forestilling på 
behørig afstand. Da krigen i Europa er 
slut, og mange stedlige afrikanere har 
måttet lade livet i koloniherrernes absurde 
krig, overgår om rådet til den engelske 
kolonihær (der ledes af en inder). De afri
kanere, der før var tyske, bliver nu eng
lændere, og i en forståelse, der ser ud som 
begyndelsen på et smukt venskab, vandrer 
den unge franske leder ind i solnedgangen 
med sit tyske modstykke.

Bertrand Taverniers Coup de torchon 

(1981, Bourkassa-Ourbangui), efter en 
roman af Jim Thompson, fremstår i høje
re grad som en genoplivning af 1930’ernes 
typiske koloni-drama, men er formentlig 
tænkt som et kritisk korrektiv til genren. 
Hvorvidt det lykkes, kan dog diskuteres, 
for selv om Philippe Noirets tøffelhelt af 
en svedende politichef, der i det skjulte 
systematisk udrydder sine fjender, nok 
ikke er en af imperiets bedste sønner, så 
synes filmen på et overordnet niveau at 
give koloniseringsprojektet sit blå stempel: 
uheldigvis er der bare en hel hær af 
dum m e svin blandt de franskmænd, der 
skal føre det ud  i livet.

VAfricain (Philippe De Broca 1983) har 
også Philippe Noiret i hovedrollen. Filmen 
udspiller sig i en postkolonial nutid i det 
centrale Afrika, hvor Club Méditerranée 
(repræsenteret ved Catherine Deneuve) 
påtænker at oprette et ferieparadis med 
guidede ture til “de vilde indfødte” - en 
plan, Noiret bekæmper m ed alle m idler 
(selv om Deneuve faktisk er hans kone, 
som han stadig er vildt forelsket i!). Club 
Meds hensynsløse jagt på eksotiske ferie
mål skal muligvis forstås som en moderne 
udgave af kolonimagternes generelle 
rovdrift på Afrika, men i så fald tabes
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pointen af syne undervejs i denne film, 
der fortaber sig i folklore, elfenbensskurke 
og et umage fransk ægtepars forsoning på 
farefuld baggrund.

1980’erne dannede imidlertid også 
ramme om  en række postkoloniale fran
ske film, der anskuede koloni-æraen fra en 
helt personlig, kvindelig synsvinkel - Le 

bal du gouverneur (M arie-France Pisier 
1984) om en ung piges oplevelser i Ny 
Caledonien i 1950’erne; Brigitte Roiians 
delvist selvbiografiske Outremer (1989), 
der skildrer tre franske søstres tilværelse i 
Algeriet i 1940’erne; og Claire Denis’ lige
ledes overvejende selvbiografiske Chocolat 
(1988), der beskriver en rejse i erindrin
gen til instruktørens barndom  i 
1950’ernes Cameroun. Koloni-æraen ses i 
Chocolat gennem en lille piges øjne. Hun 
er datter a f den stedlige franske kom m an
dant, der ofte er bortrejst og derfor over
lader sin kone og datter i den afrikanske 
boy Protées varetægt. Filtreret gennem den 
lille piges uskyld får vi indblik i moderens 
isolationskuller og hendes erotiske læng
sler efter den smukke boy, der dog nægter 
at lege med - hvorfor Protée, der også er 
den lille piges bedste ven og beskytter, for
vises til arbejde uden for huset. I denne 
højst personlige kontekst, og uden at give 
nogen entydige svar, undersøger filmen 
såvel datidens som nutidens eksotiske 
forestillinger om Afrika og afrikanere.

Hvor Frankrig ikke har mange bare 
nogenlunde lødige imperiefilm at byde på, 
m en til gengæld har udm ærket sig ved 
flere både seværdige og (forholdsvis) kriti
ske postimperiefilm, dér forholder det sig 
lige omvendt med England. England sat
sede, især i 1930’erne, stort på produktio
nen af imperiefilm, m en har ikke siden 
gjort sig synderligt bem ærket med film, 
der sætter spørgsmålstegn ved kolonieven
tyret.

Paul Robeson som den britisk sindede høvding Bosambo i Zoltán 
Kordas klassiske imperiefilm Sanders of the River (1935).

Grundsynsvinklen i 1930’ernes linde 
strøm  af britiske imperiefilm fra og/eller 
om Afrika kan bedst beskrives som social
darwinistisk: afrikanerne befandt sig 
længst nede på arternes rangstige, hvorfor 
briterne - som naturligvis befandt sig 
øverst - måtte påtage sig “den hvide 
mands byrde” og søge at civilisere disse 
stakkels forvildede og formørkede ‘børn’.
Men i modsætning til Birth of a Nation  

bestræber de paternalistiske britiske im pe
riefilm sig samtidig på også at fremstille 
‘gode’ afrikanere, som, under den rette 
britiske vejledning og kontrol, faktisk kan 
blive helt fornuftige mennesker - der kan 
yde et uvurderligt bidrag til koloniserings- 
projektet. 169
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Nogle af filmene tog afsæt i konkrete 
historiske begivenheder og benyttede disse 
til en celebrering af nogle af Det britiske 
Imperiums klassiske helteskikkelser, der 
nærmest havde opnået mytisk status. 
Iklædt fiktionens gevandter var andre 
mere generelle hyldester til den britiske 
nationalkarakter, som sikrede, at ganske få 
mænd i kraft af deres pligtfølelse, deres 
retfærdighedssans og stijf upper lip kunne 
styre gigantiske landom råder og millioner 
af afrikanere.

Zoltán Kordas Sanders of the River 

(1935, Bosambo), efter Edgar Wallace, er et 
skoleeksempel på den sidste kategori. 
Allerede når man har læst forteksterne, 
der præsenteres effektfuldt hen over et 
Afrika-kort, står det klart, at Sanders o f the 

River næppe vil forholde sig kritisk til Det 
britiske Imperium: “Africa... Tens of milli
ons of natives under British rule, each 
tribe with its own chieftain, governed and 
protected by a handful of white men 
whose everyday work is an unsung saga of 
courage and efficiency. One of them was 
Commissioner Sanders...”

Sanders o f the River retter op på for
sømmelsen og synger sagaen om district 
commissioner Sanders (Leslie Banks), den 
store britiske beskytter, som med hjælp 
kun fra et par andre briter styrer det 
meste af det nuværende Nigeria.
Områdets forskellige stam m er bekæmper 
nok hinanden indbyrdes, men alle aner
kender Sanders som Loven, for, som han 
selv så klart og pædagogisk udtrykker det: 
“I am Sandi who gives you the Law”. Og at 
det er en god og retfærdig Lov, forstår vi 
af oplysningen om, at “under Sanders’ just 
rule, the People of the River enjoyed their 
primitive paradise.” Selv den skurkagtige 
Kong Mofalaba, der spreder terror i om rå
det og bl.a. bedriver slavehandel, står sko- 

170 leret, når Sanders skælder ham  ud.

Men Sanders o f  the River byder også på 
en ‘god vild’, nemlig den selvbestaltede 
høvding Bosambo, spillet af Paul 
Robeson, som i 1928 havde slået sig ned i 
England. Robeson havde påtaget sig rollen 
(som oprindelig var tiltænkt en sortsvær
tet Charles Laughton!), fordi han derigen
nem  håbede at kunne udbrede kendskabet 
til afrikansk kultur, men da han så den 
færdige film, udvandrede han fra prem ie
ren. Bosambo er en stor, glad og doven 
neger, hvis omfangsrige korpus kun er 
hyldet i et leopardskin. H an er Sanders’ 
tro tjener, der synger hymner til den briti
ske koloniadministrators ære, og på et kri
tisk tidspunkt overlader han sågar sine 
børn til Sanders, så de i tilfælde af hans 
egen død kan vokse op som  “the govern
m ent’s children”. Bosambo overlever imid
lertid og bliver af Sanders udnævnt til den 
onde Kong Mofalabas efterfølger, og vi 
kan forstå, at folket ved floden nu går 
bedre tider i møde. Bosambo vil nemlig 
blive en god og retfærdig konge, en britisk 
hersker i sort forklædning, for, som han 
taknemmeligt siger til Sanders: “I have 
learned the secret of good government 
from your lordship. It is this: that a king 
should not be feared bu t loved by his 
people.” Hvortil Sanders svarer: “That is 
the secret o f the British”!

Virkelighedens Cecil Rhodes (1853- 
1902) skal vist ikke helt have forstået 
denne hemmelighed, m en han var m an
den, der etablerede Rhodesia (det 
nuværende Zimbabwe) under britisk her
redømme og derfor en af Det britiske 
Imperiums sagnomspundne helteskikkel
ser. Berthold Vierteis Rhodes of Africa 

(1936) tegner et mildest talt flatterende 
portræ t af denne skrupelløse imperiebyg- 
ger, “a man who set ou t single handed to 
unite a continent”, som forteksterne for
tæller os. Filmen, der a f Jeffrey Richards
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karakteriseres som “a classic case of cine
matic whitewashing” (Richards 1997: 50), 
beskriver den sygdomsramte Rhodes’ 
(Walter Huston) drøm  om at gøre hele 
Afrika, “from The Cape to Cairo”, britisk, 
og den følger hans vej til magtens top fra 
en ydmyg start som  diamantgraver i de 
sydafrikanske Kimberley miner. (5)

Rhodes o f Africa fremstiller nok Cecil 
Rhodes som egensindig, men samtidig 
også som en idealist, der ikke helt forstås 
af sine (britiske) omgivelser. Rhodes har 
nemlig en vision, der ikke bare går ud på 
at lægge hele Afrika ind under Det britiske 
Imperium. Nej, når Afrika, fra 
Kapkolonien til Cairo, bør være britisk, er 
det naturligvis ikke m indst fordi det er i 
de indfødtes bedste interesse. Ikke blot 
kan Rhodes som den stærke mand, han er 
(skønt Døden konstant ånder ham i nak
ken), garantere fred i området. Briterne vil 
også kunne tage sig af de indfødte, opdra
ge dem og gøre dem til civiliserede m en
nesker, for, som filmens Rhodes udtaler: “I 
always th ink of the natives as children. 
One has to be very patient with them, and 
understanding. And above all educate, 
educate, educate.” M an kunne måske fore
stille sig, at de omtalte “natives” ikke så 
tingene helt på samme måde, men filmen 
forsikrer os om, at i alt fald matabele-fol- 
ket, hvis land blev til Rhodesia, opfattede 
Rhodes som  en helt. De hyldede ham ved 
hans død for, som det hedder allerede i 
forteksterne: “To the Matabele - the very 
people he had  conquered - he was a Royal 
Warrior, who tempered conquest with the 
gift of ruling. [...] Perhaps these children 
o f Africa came closest to understanding 
the heart o f this extraordinary man.”

En anden af imperiets ikoner var 
General Gordon, der havde deltaget såvel i 
Krimkrigen som i krigen m od Kina og 
havde repræsenteret D et britiske

Im perium  i både Sudan, Indien og 
Kaplandet. Gordon døde en heroisk død, 
da han i 1885 nærmest egenhændigt for
svarede Sudans hovedstad Khartoum mod 
rebelske dervisher. Denne stålsatte britiske 
hugaf er blevet hyldet i flere imperiefilm, 
mest eksplicit i Basil Deardens Khartoum  
(1966), som jeg skal vende tilbage til sene
re, men også i Zoltan Kordas to film over 
A.E.W. Masons rom an for raske drenge 
The Four Feathers, som er blevet filmatise
ret adskillige gange både før og efter.
Zoltan Korda instruerede i 1939 sin versi
on, The Four Feathers (De fire fjer), og for
søgte i 1955 at gentage succesen med den 
teknisk set mere overdådige remake Storm 
Over the Nile (1955, Storm over Nilen), 
som han instruerede sammen med 
Terence Young.

The Four Feathers - og altså også begge 
Kordas film - er historien om den unge 
brite Harry Faversham (John Clements i 
den første udgave, Anthony Steel i den 
anden), som - fornuftigt nok, ville mange 
nok mene i dag - ikke ynder krig og derfor 
forlader sit regiment dagen før det skal til 
Sudan for at hævne Gordons død. I rom a
nens og filmenes selvforståelse er 
Faversham imidlertid en kujon, hvorfor 
hans tre nærmeste venner og hans forlo
vede overbringer ham  hver sin hvide fjer 
som tegn på hans krysterstatus. Det vil 
Faversham alligevel ikke have siddende på 
sig, så han drager til Afrika på egen hånd, 
og forklædt som stum  egypter dem onstre
rer han et mod, der er større end alle de 
andres tilsammen. Det lykkes ham  ene 
m and ikke blot at redde sine tre venner, 
m en også at sikre den britiske hærs sejr i 
slaget ved Om durm an.

Historien er én lang lovsang til Det bri
tiske Imperiums helte, hvilket nok var 
naturligt i imperiets velmagtsdage i 
1930’erne, og vel knap så naturligt men 171
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To ‘sorte bwana’er’ - øverst Paul Robeson som den operasyngende havn
earbejder, der vender tilbage til sit folk, i Song o f Freedom (1936), og 
nederst koncertpianisten Kisenga (Robert Adams), der kæm per en hård 
kamp for at overbevise sit folk om den vestlige civilisations overlegen
hed, i Men o f Two Worlds (1946).

måske til gengæld så meget desto mere 
påkrævet i 1950’erne, hvor imperiet var 
stærkt på retur. Dét er formentlig også en 
væsentlig del af forklaringen på, at alle sejl 
er sat til i Storm Over the Nile, der kan 
byde ikke blot på et imponerende opbud 
af statister, men tillige på såvel 
Technicolor som CinemaScope.
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sædvanligvis en absolut underordnet rolle. 
Kun Paul Robesons Bosambo i Sanders of 
the River er individualiseret og præsente
ret som (en slags) menneske, vi kan forstå 
og (til nød) i en vis udstrækning identifi
cere os med. M en briterne lavede også 
film, der direkte satte fokus på ‘europæise
rede’ afrikanere og deres vanskelige situa
tion ‘mellem to verdener’ - hverken helt 
accepterede i Vesten eller i Afrika. Skønt 
mange af de afrikanere, der f.eks. får en 
uddannelse i Europa, faktisk befinder sig i 
en sådan outsiderposition, og skønt filme
ne foregiver at tage deres parti og skildre 
deres trængsler, så er også disse film ufor
falskede imperiefilm, hvis eneste eksistens
berettigelse er at skal bare promovere im
periets civilisatoriske overlegenhed på 
baggrund af den afrikanske traditions til
bageståenhed.

Song ofFreedom  (J. Elder Wills 1936, 
Sangen om frihed) bød på en ny og vel 
trods alt lidt m ere acceptabel rolle for Paul 
Robeson, der her spiller en britisk havne
arbejder, John Zinga, hvis forfædre var 
slaver. Filmen indledes m ed et for tidens 
britiske film ganske enestående tilbageblik 
til det 17. århundrede, hvor tronarvingen 
fra øen Casanga ud for Vestafrikas kyst 
falder i hænderne på slavehandlere, og i 
en montage, der løber frem til slaveriets 
afskaffelse i 1838, aner vi slavernes lidelser. 
Skønt han ikke ved præcis, hvor han stam
mer fra, blot at det er fra Afrika, føler 
John Zinga sig i filmens nutid “out of 
place” i London. Han længes ‘hjem’, men 
først da en italiensk operafrikadelle opda
ger hans usædvanlige sangtalent og gør 
den sorte havnearbejder til stjerne på de 
vestlige operascener, åbner der sig en 
mulighed for en tur til Afrika. Da en 
antropolog ydermere genkender den sang, 
Zinga en aften giver som ekstranummer - 
en sang, Zinga husker fra sin barndom  -
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som Casangas kongesang, opgiver Zinga 
operakarrieren, og iført vestligt globetrot
ter-kostume rejser han og hustruen til 
Casanga.

Til at begynde m ed er rejsen ingen suc
ces: Casangas indbyggere vender sig imod 
denne sorte europæer, og Zinga er skuffet 
over at finde et i hans europæiske øjne 
umådeligt primitivt og tilbagestående 
samfund. Casanga ledes af en ond medi
cinmand, der sætter traditionelle skikke - 
som, forstår vi, bygger på magi, overtro, 
tam-tam og blodige ritualer m.m. - højere 
end vestlig medicin og know-how i det 
hele taget. Men da alt ser sortest ud, frem
fører Zinga ‘kongesangen’ med sin malm- 
fulde bas, hvorpå Casangas befolkning 
straks anerkender ham  som deres konge. 
Det vestlige publikum kan ånde lettet op: 
nu vil også Casanga kom m e til at nyde 
godt af europæisk civilisation, ganske vist 
uden briternes direkte medvirken, men i 
kraft af denne naturaliserede europæer, 
John Zinga.

I bakspejlet kan m an finde meget at 
indvende også mod Song ofFreedom , der 
var skræddersyet til Paul Robeson. Hele 
operaplottet, der skyldes Robesons tilste
deværelse, er svært at sluge, men værre er 
nu alligevel filmens fremstilling af det til
bagestående afrikanske samfund på 
Casanga. Robeson er im idlertid selv i 
besiddelse a f en sådan karismatisk 
udstråling, at filmen - tiden taget i 
betragtning - også må anses for ganske 
fremmelig ved den måde, hvorpå den 
fokuserer på de betydelige kvaliteter hos 
en mand af afrikansk afstamning. 1 
Robesons imposante skikkelse er John 
Zinga ikke et primitivt barn, der skal 
opdrages med både hård og kærlig britisk 
hånd. Han er mere end fuldvoksen - og 
h ar helt absorberet de europæiske værdier 
og gjort dem til sine.

Thorold Dickinsons Technicolor-film 
Men of Two Worlds (1946, Afrikas søn) kan 
vel bedst beskrives som en slags opdateret 
parring af Song o f Freedom med Sanders o f 
the River. Filmen, hvis historie skyldes 
Joyce Cary (6), lægger sig tæt op ad Song 
o f Freedom, blot uden Paul Robeson. Efter 
15 år i Europa opgiver Kisenga (Robert 
Adams) i 1944 en ellers lovende karriere 
som koncertpianist i London for at vende 
hjem til Tanganyika, hvor der er behov for 
hans kunnen som lærer. Ejheller Kisenga 
modtages imidlertid med åbne arme af sit 
folk, lituerne, hvis magtfulde heksedoktor 
kalder ham “Bwana Kisenga” og inform e
rer ham  om, at litu’erne “do not like white 
men with black skin”. Dét gør til gengæld 
den stedlige britiske koloniadm inistrator - 
en værdig efterkommer af Sanders - som i 
Kisenga ser en mulighed for at nå ind til 
de primitive litu’er (der taler flydende 
engelsk!) og overbevise dem om, at de må 
flytte til et m indre tsetseflue-plaget sted.
Skønt filmen også byder på en kvindelig 
intellektuel romantiker, der taler for de 
primitives åndelige overlegenhed i forhold 
til den såkaldte civilisations fokus på 
materielle værdier, gøres det overbevisen
de klart, at litu’erne lever “i stenalderen”, 
og at heksedoktorens sorte magi kun kan 
komme til kort over for den europæiske 
lægevidenskab, når det gælder bekæmpel
se af sovesyge. Men det er alligevel værd at 
lægge mærke til, at Men o f Two Worlds 
samtidig, i alt fald på overfladen, forsøger 
at kombinere promoveringen af civilisati
onens fornuft med en (omend behersket) 
respekt for det afrikanske. Da den britiske 
district commissioner, der (naturligvis) er 
lige så indsigtsfuld som han er handlekraf
tig, opfordrer Kisenga til at vippe den 
onde heksedoktor af pinden og selv tage 
ledelsen over litu’erne, gør han det således 
ved snedigt at slå på, at Kisenga skal bygge 173
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på sin races stolthed og kraft. Men når 
Kisenga vil blive en perfekt leder, er det 
selvfølgelig, i fdmens selvforståelse, først 
og fremmest fordi han er i besiddelse af 
en europæisk uddannelse.

Sammenlignet med den ti år ældre 
Sanders o f the River er det iøjnefaldende, 
hvordan imperiets stedlige repræsentant i 
Afrika ikke længere simpelthen er Loven 
blandt helt igennem primitive indfødte, 
hvoraf nogle, som Bosambo, ganske vist 
kunne være ‘gode’. Kisenga er også en ‘god 
afrikaner’, men til forskel fra den godm o
dige Bosambo er han tillige en uddannet 
afrikaner. Og i 1946 - dvs. umiddelbart 
efter krigen, som havde svækket Det briti
ske Im perium  betragteligt - er budskabet i 
Men o f Two Worlds tilsyneladende, at de 
stadig umådeligt gode og omsorgsfulde 
britiske koloniherrer kan tænkes at afstå 
magten over kolonierne til afrikanerne 
selv - forudsat naturligvis at de ny ledere 
er veluddannede, europæiserede afrikanere.

Da England faktisk i løbet af 1950’erne 
og 1960’erne måtte give afkald på sine 
afrikanske kolonier (på nær Rhodesia, der 
først blev selvstændigt i 1980, hvor det 
blev til Zimbabwe), blev der (måske for
ståeligt nok) i en periode noget stille om 
koloni-eventyret i britisk film. Man for
søgte nok stadig i et vist omfang at udnyt
te ‘Afrikas eksotiske tiltrækningskraft, 
men da gerne i dyrefilm til familiepubli
kum m et - som James Hiils Born Free 
(1965, Født til frihed) om Joy Adamson og 
løvinden Elsa, eller Ken Annakins Nor the 
Moon By Night (1958, Under Afrikas sol) 
om to britiske gamekeeper-brødre og deres 
romantiske forviklinger i et afrikansk 
naturreservat - i genoplivninger af de 
klassiske ‘Afrika’-arketyper, som 1965-ver- 
sionen af She, eller i deciderede knaldfilm, 
der forsøgte at hente lidt ekstra krydderi 

174 ud af den afrikanske setting, som i Peter

R. H unts Shout a t the Devil (1976, 
Flammer over floden) med Roger Moore 
og Lee Marvin som  et par lykkejægere, der 
under Første Verdenskrig fører deres egen 
private krig m od tyskerne, da disse kom 
m er på tværs af de to eventyreres lyssky 
jagt på elfenben i Tanganyika.

Koloni-fortiden kunne dog også tem ati
seres mere direkte på film, men da helst 
den del af den, som lå så langt tilbage, at 
den kunne behandles som mere eller m in
dre kulørt historisk materiale for saftige 
filmiske storsatsninger. Et af disse udstyrs
stykker er Basil Deardens allerede omtalte 
Khartoum  (1966), en stjernebesat storfilm 
i bredform at og med et væld af statister, 
hvor Charlton Heston er en egensindig 
General G ordon, og ingen ringere end (en 
behørigt sværtet) Laurence Olivier spiller 
hans m odstander, dervish-lederen al- 
Mahjdi, der terroriserer ‘Gordons sudane
sere’. Det er betegnende, at man i denne 
1960’er-film har valgt at fokusere på et af 
Det britiske Imperiums nederlag i Afrika. 
Ganske vist er det en historisk kendsger
ning, at G ordon døde i dette slag, m en 
hvor Zoltan Kordas Four Feathers og 
Storm Over the Nile blot benyttede hans 
død til at fremhæve andre briters sejrrige 
hævntogt, der er det som  om Khartoum 
afspejler postimperie-tidens generelle des
illusion.

Bemærkelsesværdigt i forhold til de tid
ligere imperiefilm er det tillige, at 
Khartoum  begår det kunststykke på én 
gang at prise Gordon som  imperiets sande 
helt og samtidig tage afstand fra den briti
ske Gladstone-regering, der lod ham  i 
stikken i ørkenen i Sudan. Videre noterer 
man sig, at filmen ikke så meget frem 
hæver G ordons militære evner som hans 
humanistiske moral. H an præsenteres ikke 
som den, der nogle år før havde sikret 
Storbritanniens interesser i Sudan, men
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som  den der afskaffede slavehandlen i lan
de t og dermed blev sudanesisk national
helt. Samtidig er det interessant, at 
Gordon og al-Mahjdi fremstilles som en 
slags ligemænd, der blot kæmper på hver 
sin side. Efter at solen var gået ned over 
D et britiske Im perium , kunne en britisk 
superproduktion som  Khartoum  altså 
m ed andre ord, til en vis grad, anerkende 
imperiets fjender - hvilket yderligere 
understreges af, at m an lader nationalhel
ten  Laurence Olivier inkarnere al-Mahjdi.

Andre karakteristiske eksempler på 
historiske pragtproduktioner er lohn 
Guillermins Guns at Batasi (1964, Batasis 
kanoner) om  britiske soldater i kamp mod 
oprørere i Østafrika, og Cy Endfields Zulu 
(1964), der ligesom Khartoum  skildrer en 
episode i det britiske Afrika-eventyr, som 
skulle få tragisk udgang for imperiets stol
te riddere, nemlig slaget ved Isandlhwani i 
1879. Jeg skal vende tilbage til Zulu  lidt 
senere, i forbindelse med min behandling 
a f vestlige film, der m ere specifikt tem ati
serer Sydafrikas historie.

Britisk film skylder os imidlertid stadig 
en  egentlig og saglig kritik af Det britiske 
Imperiums m eriter i Afrika. Hvor fransk- 
mændene dog på forskellig vis i 1980’erne 
og 90’erne har taget den betændte koloni
fortid  op på film, er Michael Radfords 
White Mischief (1987, Farligt forfald) b ri
tisk filmindustris m est markante bud på 
et opgør m ed koloni-fortiden. White 
Mischief udspiller sig i Kenya i november
1940, “at the height o f the blitz”. Af for
skellige grunde er en flok britiske aristo
krater flygtet fra krigens Europa og har 
taget deres kedsomhed, deres polo og ero
tiske selskabslege m ed sig til den fjerne 
koloni, hvor de hævder at yde deres til 
gavn for fædrelandet ved at producere 
m ad  til tropperne.

Filmen, der er optaget on location i

John H urt og Greta Scacchi på biltur i Kenya med to tam m e masai- 
krigere i bagsmækken, i White M ischief (1987).

Kenya, er sikkert m ent som et opgør med 
forestillingen om Det britiske Imperiums 
stolte repræsentanter i kolonierne - titlen 
skal formentlig opfattes som en spejlende 
henvisning til Evelyn Waughs ætsende sa
tiriske roman Black Mischief (1932) om 
det totale sort/hvide ragnarok på en fiktiv 
ø ud for Italiensk Somaliland - men White 
Mischief fremstår mest af alt som et ero
tisk dram a om depraverede britiske aristo
krater, der frit kan hengive sig til deres 
udsøgte perversioner i dette land ‘hinsides 
civilisationen. Vi hører, at masaierne er 
“de fineste mennesker i verden”, men ellers 
er afrikanerne i alt væsentligt reduceret til 
umælende tilskuere til briternes vilde 
udskejelser. Man kan selvfølgelig hævde, at 
White Mischief udmærker sig ved at frem
stille afrikanerne som de mest fornuftige, 
og at den ved sin skildring af de britiske 
kolonisatorers tom m e og rent rituelle 
skincivilisation kan betragtes som en film 
om imperiets sidste krampetrækninger.
Kritikken er dog mildest talt ikke iøjnefal
dende. Hvis den overhovedet er der, over
skygges den fuldstændig af de erotiske 
pikanterier. 17 5
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Skønt såvel imperie- som postimperie- 
filmene nok kan siges i et vist mål at 
omhandle Afrikas historie, vil det næppe 
være forkert at fastslå, at Afrika kun fun
gerer som en i sig selv forholdsvis uvæ
sentlig baggrund såvel for koloniæraens 
hyldest til imperiets sande sønner som for 
postkoloniæraens kritik af koloniherrer
nes synder. Eller, sagt på en anden måde: 
Afrika er sådan set disse film uvedkom
mende, for det er kolonimagterne selv det 
drejer sig om. De fleste af filmene kunne 
derfor for så vidt lige så godt have udspil
let sig i Indokina eller Indien (der da også 
har fungeret som bagtæppe for en lang 
række af tilsvarende filmværker).

I det følgende skal jeg imidlertid gå lidt 
tættere på den filmiske behandling af et 
par historiske begivenheder, som i højere 
grad kan siges at være specifikt afrikanske, 
og som involverer afrikanerne og deres 
kamp for selvstændighed og/eller ligebe
rettigelse på en langt mere konkret måde. 
Skønt synsvinklen stadig ikke er afrikaner
nes egen, fremtræder de dog med en gan
ske anderledes vægt. De har fået stemme 
og er, på godt og ondt, blevet et folk (eller 
mange folk), som omverdenen - og filme
ne - må forholde sig til.

Mau M au - Kenya i oprør. Anden 
Verdenskrig var begyndelsen på afslutnin
gen af det europæiske koloniherredømme 
i Afrika (7). Når de europæiske koloni
magter masseindrullerede afrikanere som 
soldater til krigen i Europa - 374.000 alene 
fra de britiske kolonier (Reader 1997: 631)
- betød det bl.a., at disse afrikanere plud
selig oplevede at blive behandlet som 
andet end vildfarne børn. De fleste af dem 
var ganske vist kun menige soldater, men 
de kæmpede side om side med hvide 
europæere og havde i store træk de 
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samme.
Det hører også med til historien, at 

W inston Churchill, for at sikre sig ameri
kanernes støtte til de europæiske allierede, 
i 1941 indgik en aftale med Franklin D. 
Roosevelt, det såkaldte Atlantic Charter, 
der forpligtede underskriverne til at 
“respektere alle folks ret til at vælge deres 
egen regeringsform” og understregede, at 
“suverænitet og selvstyre skulle gives tilba
ge til dem, der med magt var blevet frata
get disse rettigheder” (Ibid.: 632). 
Amerikanerne havde nok deres egne 
grunde til at ville gøre en ende på såvel 
Storbritanniens som Frankrigs indflydelse 
i bl.a. Afrika, m en ingen af underskriverne 
regnede angiveligt med, at de afrikanske 
kolonier ville opnå selvstændighed inden 
for en overskuelig fremtid.

Afrikanerne selv så anderledes på det. 
Da den sjette Panafrikanske Kongres i 
oktober 1945 trådte sammen i 
Manchester, var Kwame Nkrumah og 
lomo Kenyatta (som siden skulle blive 
hhv. det uafhængige Ghanas og det uaf
hængige Kenyas første præsidenter) blandt 
deltagerne, og det blev i resolutionen slået 
fast, at “Vi er besluttet på at blive frie. Vi 
vil have uddannelse. Vi vil have retten til 
en anstændig indkomst; retten til at 
udtrykke vore tanker og følelser [...]. Vi 
kræver selvstændighed og uafhængighed 
for det sorte Afrika...” (Ibid.: 636).

Jomo Kenyatta, der havde studeret 
antropologi i London (og her bl.a. gjort 
Paul Robesons bekendtskab og vakt hans 
interesse for Afrikas sag, og, ifølge 
Cameron, tillige medvirket som statist i 
Sanders o f the Riveri), vendte i 1946 tilba
ge til Kenya, hvor han blev leder a f  den 
spirende selvstændighedsbevægelse. 
Kenyatta var selv kikuyu - som hovedpar
ten af Kenyas befolkning - men hvorvidt 
han sluttede op om, eller måske ligefrem
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anførte, de militante kikuyuer, som i 1952 
grundlagde den såkaldte Mau Mau- 
bevægelse, står hen i det uvisse. Men bri
terne døm te ham under alle omstændig
heder for at have stået bag.

Mau M au ville tvinge briterne ud af 
landet m ed magt. Ikke blot afbrændte 
man hvide farmeres gårde og dræbte deres 
kvæg, m an myrdede også, og især, mere 
fredsommelige kikuyuer eller tvang dem 
til at aflægge ed til M au Mau. Mau Maus 
voldelige fremfærd resulterede i, at den 
britiske regering i 1952 erklærede Kenya i 
undtagelsestilstand, hvilket hensatte lan
det i fire års guerillalignende borgerkrig. 
Krigen kostede i alt 32 hvide livet - hvilket 
ifølge fohn Reader var færre end der i 
samme periode om kom  i trafikken i 
hovedstaden Nairobi - mens tabstallene 
blandt kikuyuerne skal være nået op på 
13-14.000.

Hjemme i Storbritannien fulgte briter
ne krigen i aviserne, der løbende kunne 
bringe rapporter ikke bare om de britiske 
bosætteres trængsler, m en også om de 
tusindvis a f  britiske soldater, der var sendt 
ud for at få situationen under kontrol. 
Mau Mau var imidlertid også saftigt stof, 
der kunne bekræfte nogle af de værste for
domme om  afrikaneres bloddryppende 
vildskab. M an kunne således bl.a. læse om 
hemmelige edsaflæggelser, hvor nye med
lemmer af bevægelsen drak blod og lod 
sig underkaste andre barbariske ritualer, 
om  ufattelige og ufatteligt perverse gru
somheder også mod kvinder og børn, og 
om  koloniens skrækslagne britiske farme
re der måtte bære skydevåben på alle tider 
a f  døgnet.

Intet under derfor, at Mau Mau også 
måtte blive taget op på det i mere end én 
forstand hvide lærred. Jeg skal i det føl
gende se på tre eksempler på ‘Mau Mau- 
filrn: den britiske Simba  (Brian Desmond

Hurst 1956, M au M aus mærke) og den 
amerikanske Something o f Value (Richard 
Brooks 1957, Panga), der begge er lavet, 
mens Mau Maus terror endnu stod frisk i 
erindringen, samt den væsentligt senere 
britiske The Kitchen Toto (Harry Hook
1987, Toto - den lille oprører). Også 
Terence Youngs efter beskrivelserne at 
dømme umådeligt kulørte Safari (1956, 
Safari i M au-M au land) - med Victor 
Mature som Den store Hvide Jæger og 
Janet Leigh som yndig hustru til hans 
opdragsgiver, der heldigvis myrdes af Mau 
Mau - burde ret beset med her, men da 
den desværre (?) ikke har været tilgænge
lig, vil den ikke blive yderligere omtalt.

Dirk Bogarde tages under grusom behandling af en frygtindgydende 
Mau M au-oprører i Brian Desmond Hursts britiske Simba (1956).
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Simba har kun titlen tilfælles med 
Johnson’ernes hovedværk. Simba, der 
betyder ‘løve’ på swahili, er i Brian 
Desmond Hursts film tillige navnet på 
den lokale Mau Mau-leder, der spreder 
skræk og rædsel blandt Kenyas hvide 
bosættere. Allerede i prologen præsenteres 
vi for en scene, der nok skal have fået 
håret til at rejse sig på hovederne af et true 
blue britisk publikum: en tilsyneladende 
fredsommelig afrikaner på cykeltur i 
bushen standser op, da han hører hjerte
skærende klageråb, men i stedet for at 
hjælpe den ilde tilredte hvide mand, som 
udstøder disse klageråb, trækker han sin 
machete og gør det af med ham.

Jo, det er et grusomt Kenya, Dirk 
Bogarde lander i um iddelbart efter for
teksterne, og da indledningens myrdede 
brite viser sig at være ingen ringere end 
hans bror, der ellers “liked them. He was 
good to them, he trusted them ”, forstår vi 
nok Dirks harme og hans instinktive 
fjendtlighed over for afrikanere i al alm in
delighed. Skal m an tro en hyggelig ældre 
britisk bosætter, er der også god grund til 
at være på vagt, for Mau Mau er den 
inkarnerede vildskab, en fuldstændig irra
tionel kraft, som man lige så godt kan 
opgive at forsøge at forstå: “Why doesn’t 
apply to the African any more than it does 
to a backward child. [...] 60 years ago 
when the first white men came here, the 
Africans were hardly down from the trees. 
How can they be rational, adult hum an 
beings? [...] We’ve given the Africans the 
wrong sort o f toys: ideas of self-govern
m ent and nationalism. Now the Mau Mau 
have got hold of them, and they’ve beco
me dangerous, dam ned dangerous.”

Skønt den ældre englænder med de 
uforsonlige meninger om  afrikanerne 
præsenteres som en jovial familiefader, en 
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utrætteligt, hård t arbejde har været med 
til at “bygge landet op”, skal det retfærdig
vis siges, at det ikke er hans synspunkter, 
filmen gør til sine, men derim od hans dat
ter Marys (Virginia McKenna). Mary 
arbejder sam m en med en sort læge, Dr. 
Karanja (Earl Cameron), som hovedsage
lig behandler kikuyuer, og i lighed m ed et 
par andre britiske bosættere forstår hun  at 
skelne mellem Mau Mau og kikuyuerne i 
almindelighed. Selv da M au Mau dræber 
begge hendes forældre, tager Mary ikke 
afstand fra kikuyuerne m en fortsætter hel
temodigt sit samarbejde m ed Karanja.

Vi hører in tet om den politiske bag
grund for M au Mau, men bliver delagtig
gjort i sære og uhyggelige natlige ritualer, 
hvor der drikkes blod og aflægges tro 
skabsed, og vi ser dem udøve grusomme 
m ord på sagesløse englændere. Det bliver 
gentagne gange slået fast, at man som  hvid 
bør være m istroisk over for selv sine mest 
betroede boys, da også de kan have aflagt 
Mau M au-eden og følgelig nårsomhelst 
kan falde deres herrer i ryggen - hvilket vi 
da også ser flere eksempler på. Selv om  vi 
aner, at de blodtørstige M au Mau’er 
måske nok på et vist plan adskiller sig fra 
tidligere films faretruende kannibaler (vi 
ser ingen sorte gryder!), præsenteres de 
med deres blodige ceremonier og traditio
nelle beklædning også i vidt omfang som 
kannibalernes filmiske efterkommere.

Dr. Karanja, derimod, synes at n ed 
stamme i lige linje fra Kisenga i M en of 
Two Worlds. Som han er Karanja en “edu- 
cated native”, og som Kisenga står han, der 
ellers er høvdingesøn, uden for sin stam
mes fællesskab. Men han er samtidig den 
sorte pendant til hvide Mary, og sammen 
er de bærere af Simbas forsigtige antyd
ning af m uligheden af et selvstændigt 
Kenya ledet af fredelige, humanistisk ori
enterede, vestligt uddannede kikuyuer. Dr.
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Karanja m å ganske vist lade livet til sidst i 
filmen, da han ikke kan frasige sig et vist 
ansvar for urolighederne, men Simba klin
ger ud på en forsigtigt optimistisk tone 
med billederne af en lille kikuyu-dreng - 
hvis hele familie er blevet myrdet af Mau 
Mau - og Karanjas sidste ord: “But he, he 
has done nothing w rong”. Der er håb om 
en bedre, ubesmittet fremtid!

Generelt er Simba en på alle måder for
færdelig film. Ingen af stjernerne var på 
noget tidspunkt i Afrika, men agerede til 
bagprojicerede billeder af den afrikanske 
bush hjemme i Londons trygge 
Pinewood-studier og lod statister træde 
ind for sig, hvor det var nødvendigt. Og 
selv om det nok ville have været meget 
forlangt a f den britiske filmindustri, at 
den så tæ t på Mau M au-oprøret skulle 
have produceret en m indre partisk film 
om begivenhederne i Kenya, så er den 
udifferentierede skildring af afrikanerne 
(med den vestligt sindede Karanja som 
lysende undtagelse) dog ganske ulidelig. 
Med sin indlagte kærlighedshistorie mel
lem Dirk Bogarde og Virginia McKenna 
får filmen tillige Mau M au-oprøret til at 
fremstå som  en hindring for hvid rom an
ce - først da han giver køb på sin uforson
lige holdning til alle afrikanere, og hun 
griber geværet, kan rom antikken blom 
stre.

Selv om Richard Brooks’ amerikanske 
Something ofValue er cirka samtidig med 
Simba, og selv om den ligesom Simba 
tager afstand fra Mau Maus terror og i et 
vist omfang gør denne til en hindring for 
hvid kærlighed, så er der dog en verden til 
forskel på de to film. Den væsentligste for
skel er, at Something o f  Value har en ung 
og karismatisk Sidney Poitier i en frem
trædende rolle - ikke som  imperievenlig, 
vestligt uddannet læge, men som friheds
elskende kikuyu, der bliver general i Mau

Rock Hudson og Sidney Poitier som (næsten) ligeværdige modstandere 
på hver sin side i Mau Mau-konflikten - i Richard Brooks’ amerikanske 
Something ofValue (1957).

Maus oprørshær. Skønt Sidney Poitier 
havde slået sit navn fast i Brooks’ The 
Blackboard Jungle (1955, Vend dem ikke 
ryggen), er han imidlertid, bemærkelses
værdigt nok, ikke med i filmens indleden
de præsentation af skuespillerne i deres 
roller. Også Something of Value leverer 
trods alt først og fremmest et hvidt syn på 
begivenhederne i Kenya.

Peter (Rock Hudson) og Kimani 
(Poitier) er vokset op som brødre, efter at 
Peters m or døde. Nu, hvor de er voksne, 
bliver det imidlertid klart for dem begge, 
at de ikke længere er ligestillede kam m e
rater, hvilket Kimani udtrykker ved sarka
stisk at tiltale Peter med “Yes, bwana!” Da 
en af de mere uforsonlige hvide har slået 
Kimani, og hans far er blevet sat i fængsel, 
fordi han fulgte sin religions bud og 
dræbte et barn, der blev født med fødder
ne først, flygter Kimani og slutter sig til 
Mau Mau for at bekæmpe briternes terror 
m od afrikanerne. Skønt han langtfra er 
nogen blodtørstig terrorist, aflægger han 
Mau Mau-eden: “I swear to kill an 
Englishman, or may this oath kill me and 179
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my family” Og mere eller mindre m od sin 
vilje deltager han i nedslagtninger af hvide
- også dem, han er vokset op blandt - og 
ender altså som Mau Mau-leder.

Filmen gør bemærkelsesværdigt meget 
ud af at præsentere baggrunden for Mau 
M au-oprøret. Ved englændernes retssag 
m od Kimanis far taler Peters far sig f.eks. 
varm i et angreb på briternes forsøg på at 
presse deres egne sæder, love og livsstil 
ned over hovedet på afrikanerne, der 
har/havde deres egen kultur. Og da dom 
meren udtaler, at “if we don’t make the 
Africans respect the Law, the next thing 
you know they’ll be wanting to rule this 
country”, svarer Peter tørt: “Imagine that 
now. Whatever could give them that 
idea?”

Og selv om også Something o f Value 
giver os indblik i Mau Maus blodige ritua
ler, bringes vi tillige til at overvære et stif
tende Mau M au-møde på højeste plan i 
Nairobi. Her holder en bebrillet og habit
klædt afrikansk intellektuel (som uden 
tvivl skal forestille at være Jomo Kenyatta) 
en politisk brandtale, hvori han slår til lyd 
for voldeligt oprør: “We are beggars and 
slaves in our own land. The British allow 
us in their homes and hotels. Yes, but 
how? As servants! We are millions. They 
are a handful. We are strong. They are 
weak. How then are they the masters and 
we the slaves? Is it white magic? Is it God’s 
will? No, they have the guns! We too shall 
have guns. Are we ready for this? The 
whole colored world burns with the fever 
of revolt, with the fire for freedom.”

Når Something o f Value imidlertid i 
første række er en ‘hvid’ film, er det fordi 
hovedsynsvinklen ligger ikke hos Sidney 
Poitier men hos Rock Hudson (hvis image 
som enhver amerikansk mors drøm  om 
en svigersøn ganske vist um iddelbart vir- 

1 8 0  ker noget malplaceret i denne afrikanske

kontekst). Rock Hudson, der også får lov 
at give den som White Hunter, er (det 
hvide) publikum s identifikationsmulig- 
hed. I m odsætning til Kimani præsenteres 
Peter i en familiekontekst, hvor vi lærer 
ikke bare hans sympatiske far, men tillige 
hans tilkom m ende Holly og dennes fami
lie at kende. Undervejs bliver også Kimani 
gift og får en søn, men det berøres kun en 
passant, mens filmen gør en del ud af uro
lighedernes uheldige indvirkning på 
Peters ægteskab med Holly: de får ingen 
hvedebrødsdage, fordi han  må ud i bush
en og kæmpe m od Mau Mau, og da han 
kom m er hjem igen, føler han sig for snav
set og for brødefuld over de grusomheder, 
han har m åttet deltage i, til at kunne 
nærme sig hende.

Men via vores sympati for Rock 
Hudsons Peter og dennes nære bånd til 
Kimani leder filmen os til også at føle 
sympati for Sidney Poitiers Kimani og 
dennes politiske synspunkter. Vor sympati 
for kikuyuernes oprør kanaliseres således 
igennem en hvid mand, hvilket kan være 
et fikst dramaturgisk trick til at få hvide 
amerikanske tilskuere til at sympatisere 
med et sort oprør. Samtidig lægger denne 
konstruktion imidlertid også en vis 
distance til selvstændighedsbevægelsen, 
der kom m er til at fremstå som om den 
behøver venligtsindede hvides Velsignelse’. 
En vigtig, om end mere underordnet, figur 
er derfor også Kimanis tidligere ven 
Lathela, der er blevet sammen med Peter 
og deltager i hans kamp mod Mau Mau. 
Lathela er en ‘god’ afrikaner i en (delvist) 
ny betydning af ordet: han er trofast mod 
sine hvide herrer, men ønsker det samme 
for afrikanerne som Kimani - blot er Mau 
Mau ikke løsningen for Lathela.

Da Peter m od filmens slutning over for 
Kimani fremfører, at hvide og sorte må 
leve som venner, indvender Kimani, at
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“friends have equal rights!”, hvortil Peter 
svarer, “I think we’re ready to give them to 
you”. Skydegale hvide forvandler imidler
tid det, som  skulle have været et første 
skridt m od  fred, til en blodig massakre, 
hvor bl.a. Kimanis kone bliver dræbt. Ude 
af sig selv af raseri og skuffelse flygter 
Kimani m ed sin lille søn, og da Peter ind
henter ham , er han fast besluttet på at slå 
sin hvide ‘bror’ ihjel. Men Kimani dør selv 
ved et uheld, og Peter drager af med 
Kimanis lille søn, som  - ligesom det var 
tilfældet i Simba - skal udtrykke filmens 
håb om en bedre fremtid.

Kan m an også indvende en del imod 
Something ofValue, så har den dog et mere 
nuanceret syn på kikuyuernes oprør mod 
de britiske koloniherrer. Ikke blot giver 
den en vis indsigt i de forhold, der lå til 
grund for Mau Mau. Via Sidney Poitiers 
figur leder den tillige publikum  til at for
stå baggrunden for kikuyuernes desperati
on, og hvordan den kunne føre til disse 
yderligheder.

Når Something ofValue  i modsætning 
til Simba kan tillade sig at udtrykke sym
pati for kikuyuernes selvstændigheds
kamp, hænger det naturligvis sammen 
med, at USA ikke var direkte involveret i 
Mau Mau-oprøret - eller i Afrika i det hele 
taget. På den  anden side kan man måske 
undre sig over, hvorfor Hollywood skulle 
blande sig i briternes problem  i Kenya.
Een forklaring er selvfølgelig, at Mau Mau 
simpelthen var godt filmmateriale, men 
det er nu næppe hele sandheden, og 
Something ofValue er da heller ikke nær så 
kulørt som Simba. Ikke bare fordi den er i 
sort/hvid, m en også fordi den bl.a. via 
radioreportager fra undtagelsestilstanden 
tilstræber en vis dokum entarisk ægthed 
m idt i fiktionen. Og alligevel handler 
Something o f  Value måske i virkeligheden 
slet ikke om  Mau Mau. Når man nemlig

tager i betragtning, at instruktøren er 
Richard Brooks, der to år før, i The 
Blackboard Jungle, havde lanceret Sidney 
Poitier som ung sort oprører, kan man få 
mistanke om, at filmen snarere handler 
om sorte og hvide i USA end om kikuyuer 
og briter i Kenya. Mistanken bestyrkes af 
det W inston Churchill-citat, der får lov at 
afslutte filmen: “The problems of East 
Africa are the problems of the world”.
Skønt Churchills hensigt utvivlsomt var at 
vække omverdenens sympati for den briti
ske sag, som angiveligt angik hele verden, 
skal citatet formentlig her forstås i en 
anden betydning, nemlig som et hint om, 
at kampen mellem sorte og hvide ikke er 
en konflikt, der er begrænset til Kenya, 
men at den også findes andre steder i ver
den, ikke m indst i USA.

Trods sin afrikanske setting - Something 
ofValue er i modsætning til Simba faktisk 
optaget i Afrika - bliver filmen derved en 
em inent amerikansk film, der føjer sig ind 
i rækken af Hollywood-film, som fra slut
ningen af 1940’erne skildrede det ameri
kanske raceproblem og tog (forsigtigt) 
parti for de farvede. Jeg tænker her ikke 
bare på The Blackboard Jungle, men tillige 
på Elia Kazans Pinky (1949), Joseph L.
Mankiewicz’ No Way Out (1950, Ingen vej 
ud) og Stanley Kramers The Defiant Ones 
(1958, Lænken), som, på nær Pinky, alle 
havde Sidney Poitier i fremtrædende rol
ler. Ingen af disse film kan kaldes politisk 
rabiate, og ingen af dem slog selvsagt til 
lyd for nogen form for militant sort oprør 
i USA. Men i en film, der angiveligt hand
lede om briter og kikuyuer fjernt fra USAs 
egne græsmarker, blev det langt lettere at 
udtrykke mere udelt sympati for et ‘sort 
oprør’. At der ikke er meget kikuyu over 
Sidney Poitier og endnu m indre brite over 
Rock Hudson, er derfor egentlig ikke 
nogen mangel ved filmen, men blot et 181
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The Kitchen Toto (1987) skal overbevise os om, at Mau Mau end ikke 
skånede kikuyu-børn. Her bliver den lille Mwangi tvunget til at aflægge 
Thenge-eden,

yderligere fingerpeg om, at det faktisk er 
sorte og hvide amerikanere, det handler 
om.

The Kitchen Toto, derimod, er britisk, 
men lavet på over 30 års afstand af de blo
dige begivenheder i Kenya. Filmens 
(hvide) instruktør, Harry Hook, er født og 
opvokset i Kenya, og The Kitchen Toto er 
da også optaget i Kenya og forekommer 
væsentligt mere præcis og korrekt i sin 
skildring af dagliglivet i kolonien, men det 
betyder absolut ikke, at filmen forholder 
sig kritisk til det britiske kolonistyre. I for
hold til Simba er den imidlertid interes
sant ved at udtrykke et lidt mere nuance
ret britisk - men stadig utvetydigt britisk 
(!) - syn på kikuyuerne.

I centrum  for filmen står en lille kik- 
uyu-dreng, Mwangi, der kommer i klem
me mellem briterne og Mau Mau og 
ender med at blive et uskyldigt offer i 
konflikten. Handlingen udspiller sig i 
1950, dvs. før den egentlige grundlæggelse 
af Mau Mau, men en fortekst oplyser, at “a 
movement had begun amongst the 
Kikuyu tribe to reclaim their land and 

182 achieve independence from the British”.

Dét er filmens eneste reference til de poli
tiske bevæggrunde bag M au Mau, hvis 
repræsentanter fremstår som  barbariske 
voldsmænd, der kontrasteres mod en ven
lig og hjælpsom engelsk familie.

Mwangis far, der var kristen præst, bli
ver brutalt m yrdet af Mau Mau ved fil
mens begyndelse. Hans m o r mishandles, 
men slipper fra det med livet i behold, og 
Mwangi, der m ed ét er blevet forsørger, 
får job som køkkenhjælp i den britiske 
politikommissærs (Bob Peck) hjem. Her 
leger han med politimandens jævnaldren
de søn Edward, men denne glemmer på 
intet tidspunkt, at Mwangi er ham under
legen. Under en leg bliver Mwangi taget 
for krybskytteri og bundet til et træ i sko
ven. Edward lader ham fejgt i stikken, 
men Mau M au skærer ham  fri og kræver 
til gengæld, at han skal aflægge Thenge- 
eden, der indebærer absolut lydighed, og 
at man skal dræbe en hvid mand. Andre af 
politikommissærens house boys har været 
tvunget til at aflægge den samme ed, og da 
M au Mau har forsøgt at myrde politikom 
missæren og bortføre hans kone, tvinger 
politiet Mwangi til at føre dem til M au 
Mau. Også M au Mau søger at pine infor
m ationer ud a f ham, og til sidst dræbes 
han af politiets kugler, da han i virkelighe
den forsøger at redde politikommissærens 
yngste barn.

En eftertekst oplyser, a t 80 europæere 
og over 14.000 afrikanere blev dræbt 
under Mau M au-oprøret - dvs. langt flere 
europæere end det fremgår af andre frem
stillinger. The Kitchen Toto udmærker sig 
imidlertid ved at skifte D irk Bogarde, 
Virginia McKenna et al. ud med en kikuyu 
og sætte fokus på hans oplevelser i stedet 
for på briternes. Det gøres klart, at man 
ikke kan skære Mau M au og kikuyuerne i 
almindelighed over én kam  - skal vi tro 
filmen, var de fleste kikuyuer i virkelighe-
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den imod Mau Mau. Spørgsmålet om et 
eventuelt kikuyu-selvstyre berøres im id
lertid ikke i det hele taget, hvilket er gan
ske bemærkelsesværdigt i betragtning af, 
at The Kitchen Toto er lavet 24 år efter at 
Kenya faktisk opnåede selvstændighed - 
bl.a. som en følge af M au Mau. Men poli
tik er ikke filmens ærinde, hvilket Harry 
Hook formentlig ville forklare med hen
visning til, at filmen trods sine voldsom
me scener i første række er henvendt til 
(større) børn.

Af de tre her om talte film om Mau 
M au-oprøret er den amerikanske således 
den, der kommer tæ ttest på de faktiske 
historiske begivenheder og baggrunden 
for dem, og dét skønt Something ofValue i 
virkeligheden i første række handler om 
noget andet, nemlig raceproblemerne i 
USA. Britisk film, derim od, synes end ikke 
mange år efter at være i stand til at 
behandle M au Mau og kikuyuernes selv
stændighedskamp i det hele taget blot 
nogenlunde nøgternt. Arrene stikker tilsy
neladende stadig dybt i den britiske 
postimperie-bevidsthed.

Fra zulu-krig til apartheid. Siden holland
ske bosættere i det 17. århundrede slog sig 
ned ved Kap det Gode Håb på kontinen
tets sydspids, har der været magtfulde 
europæiske interesser på spil i Sydafrika, 
som ud over at være et umådeligt frodigt 
land tillige har såvel guld som diamanter 
at byde på. Briterne tog magten i 1806, og 
britiske bosættere fortsatte den fortræng
ning af den oprindelige befolkning - bl.a. 
xhosa og zulu - som hollænderne havde 
indledt.

Under ledelse af den mægtige kriger 
Shaka samledes zuluerne i årene 1816-28 
til en uhyre velorganiseret krigsmaskine, 
der bekæmpede de andre oprindelige fol
keslag og efterhånden blev en magtfaktor,

som også briterne var nødt til at tage 
alvorligt. Shaka, hvis liv er skildret i den 
britisk-sydafrikanske tv-serie Shaka Zulu 
(William C. Faure 1987), døde i 1828, 
men efter en kortere svaghedsperiode gen
vandt zuluerne deres position i regionen.
Og såvel briterne som hollændernes efter
kommere, boerne, havde i løbet af det 19. 
århundrede mange blodige sammenstød 
med zuluerne, men særligt ét slag mellem 
zuluer og briter er gået over i filmhistori
en: slaget ved Isandlhwani den 22. januar 
1879.

Cy Endfields 70 mm storfilm Zulu 
(1964) handler ganske vist ikke direkte 
om det britiske nederlag ved Isandlhwani, 
men derim od om et um iddelbart derpå 
følgende nederlag ved Rorkes Drift, ligele
des i Natal provinsen. Her afventer 150 
britiske soldater under ledelse af to office
rer - en hoven og lapset Michael Caine og 
en anderledes jordbunden og barsk 
Stanley Baker - zuluernes angreb. Der er 
4.000 af dem, får vi at vide, så vi - og de 
britiske soldater - forstår, at slagets udfald 
er givet på forhånd, selv om  zuluerne kun 
er bevæbnet med spyd og knive. Skønt der 
bruges mange meter film på zulu-danse, 
ligger sympatien naturligvis hos englæn
derne, hvoraf mange præsenteres med 
navn og individuel personlighed, mens 
zuluerne blot er én udifferentieret masse.
Nok så væsentligt er det imidlertid, at de 
racistiske udtalelser, som soldaterne frem
sætter i starten, modificeres i løbet af fil
men, efterhånden som det bliver klart, at 
zuluernes tapperhed og strategiske snilde 
ikke bør undervurderes. Og da zuluerne 
til sidst storladent afstår fra at udslette de 
tilbageværende briter, og i stedet trækker 
sig tilbage med en hyldest til de tapre 
engelske krigere, skal det vel først og frem
mest læses som et udtryk for en britisk 
tapperhed, som selv deres besejrere kun 183
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Bob Hoskins som en af de hårdt trængte britiske soldater, der må se sig 
slået af en på alle måder stærkere hær af zuluer i Zulu Dawn (1979).

kan have respekt for, men formodentlig 
tillige som en vis cadeau til zuluerne, der 
ved at værdsætte dette britiske mod og 
derfor skåner de overlevende.

Zulu Dawn (Douglas Ilickox 1979, 
Opgør ved daggry) er en amerikansk-hol- 
landsk opfølger til Zulu, men handlingen 
er koncentreret om slaget ved Isandlhwani 
og udspiller sig altså få dage før Zulus.
Burt Lancaster og Peter O’Toole er nye 
stjerne-trækplastre, men ellers er det mest 
interessante ved Zulu Dawn, at den i m od
sætning til Zulu udleverer englænderne 
som arrogante og inkompetente, mens 
zuluerne er skildret som et i bund og 
grund fredselskende folk, der ikke udgør 
nogen fare for briterne og egentlig helst af 
alt vil i gang med høsten, men bliver tvun
get til først at tage sig af de britiske ind- 
trængere: “Mine folk vil forsvare landet 
mod dem, der vil påtvinge os deres vilje”, 
siger zuluernes høvding, Cetshwayo, og 
han siger det vel og mærke på zulu (med 
engelske undertekster).

I Zulu Dawn har zuluerne både retten 
184 og fornuften på deres side, mens filmen

lader formålet med den britiske invasion 
fortegne sig i det uvisse. Desuden er zulu
erne både modigere og mere strategisk 
tænkende end den britiske hærledelse, så 
da de påfører briterne “the worst defeat 
inflicted on a m odern arm y by native 
troops”, forstår vi, at det ikke bare skyldes, 
at de er i overtal, men simpelthen, at de er 
både smartere og modigere end de cirka 
1500 britiske soldater, og, ikke m indst, at 
de, i m odsætning til briterne, kæmper for 
deres ret! Og filmen klinger ud med et 
samtidigt citat a f Benjamin Disraéli, der 
formulerer en undrende beundring for 
dette stolte folk, der ved Isandlhwani 
påførte “the great Queen Victoria, queen 
of all Africa” et lige så uventet som sviden
de nederlag: “W ho are these Zulus, who 
are these remarkable people who defeat 
our generals, convert our bishops and 
who on this day have pu t an end to a great 
dynasty?”

For m anuskriptet til Zulu Dawn stod 
Cy Endfield, der femten år efter Zulu  
øjensynligt kunne tillade sig en langt mere 
kritisk holdning til de britiske imperie- 
ambitioner. M en filmens entydige udleve
ring af englænderne skyldes utvivlsomt 
først og fremmest, at den ikke er en britisk 
men en amerikansk-hollandsk produkti
on. Og havde amerikanerne stadig et stort 
sort hjemmepublikum at tænke på, så 
havde hollænderne historiske grunde til at 
kritisere den britiske tilstedeværelse i 
Sydafrika.

Skønt boere og briter havde en fælles 
fjende i zuluerne, så havde boerne/hollæn
derne samtidig et regnskab at gøre op 
med de briter, der i 1806 havde fortrængt 
dem fra Cape-kolonien. Spændingerne 
mellem briter og boere kulminerede i 
boerkrigen 1899-1902, der gav anledning 
til nogle af verdens første newsreels, men 
som siden har været bemærkelsesværdigt
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sparsomt behandlet på film.
Mest udførligt er den skildret i Bruce 

Beresfords australske Breaker Morant 
(1980, Stærke viljer), som imidlertid 
anlægger en specifikt australsk vinkel på 
begivenhederne. I fokus står tre gæve 
australske soldater, der bliver stillet for 
britisk krigsret for bl.a. at have skudt en 
tysk missionær. Selv om australierne ikke 
har foretaget sig noget, der ikke var i Det 
britiske Imperiums interesse, og skønt de 
har handlet i overensstemmelse med 
mundtlige ordrer, bliver de døm t til 
døden. D en britiske øverstkommanderen
de, Lord Kitchener, frygter nemlig, at 
sagen skal få tyskerne til at gå ind i krigen 
på boernes side. Så australierne, der troe
de de skulle have Victoriakorset, ofres på 
imperiets alter.

Britisk film har i det store og hele forbi
gået boerkrigen i noget nær tavshed. I 
Powell og Pressburgers The Life and Death 
o f Colonel Blimp (1943, Duellen) refereres 
der ganske vist flere gange til den, men 
den er ikke central for handlingen, og 
henvisningerne er på ingen måde kontro
versielle. Vi hører blot, men ser det ikke, at 
hovedpersonen, den britiske officer 
Wincandy, har gjort tjeneste i Sydafrika og 
dér fået Victoriakorset. Knap hjemvendt 
til London drager han  til Berlin for at 
imødegå tyskernes ondsindede propagan
da om briternes rædselsgerninger i 
Sydafrika: “They’re spreading propaganda 
all over Europe that we’re killing women 
and children in South Africa, that we’re 
starving them  in concentration camps, 
shooting mothers, burning babies, you 
wouldn’t believe the things they’ve inven- 
ted...”

Midt under Anden Verdenskrig tænkte 
Powell og Pressburger formentlig først og 
fremmest på den nazistiske propaganda- 
film Ohm Krtiger (Hans Steinhoff 1941),

hvor englænderne hævdes at behandle 
boerne i store træk som beskrevet af 
W incandy ovenfor. Boerne, derimod, er 
fremstillet som et lille fredselskende bon
defolk under ledelse af den alfaderlige 
Paul Kruger (Emil Jannings), der stilles 
over for en slesk og glat Cecil Rhodes, 
som spilles af Ferdinand Marian, der året 
før havde lagt krop og spytkrøller til den 
gennemført ubehagelige titelperson i Veit 
Harlans antisemitiske Jud Süss (1940,
Jøden Süss). Efter at boerne har måttet 
give op over for den britiske overmagt, 
slutter filmen med at en gammel blind 
Kruger besværgende udtrykker håb om, at 
mægtige og stærke folk (som f.eks. Hitlers 
Tredje Rige?) en gang må bringe de for
hadte englændere i knæ: “Da vil vejen 
ligge åben for en bedre verden!”

Man noterer sig, at The Life and Death 
of Colonel Blimp omhyggeligt afstår fra at 
fremhæve boerne som fjenden. Det er 
tyskerne, der leverer filmens fjendebillede, 
hvilket for så vidt ikke er så sært, filmens 
produktionsår taget i betragtning. I sit 
glorificerende portræ t af Cecil Rhodes 
kom m er Rhodes o f Africa også ind på 
modsætningsforholdet mellem Rhodes og 
Kruger, men skønt Kruger fremstilles som 
en forstokket stivstikker og Rhodes som 
selve fremskridtets inkarnation, så gør 
filmen Rhodes’ vision til sin: som repræs
entanter for “the two great white races of 
this continent”, må Kruger og Rhodes stå 
sammen om at skabe et forenet Sydafrika.
Selve boerkrigen relegeres i alt væsentligt 
til en mellemtekst: “A few years later the 
clash came which Rhodes had foreseen - 
the Boer War. Out of this struggle rose the 
trium ph of his life’s ideal - the Union of 
South Africa”.

Når såvel England som Holland har 
været tilbageholdende med at behandle 
boerkrigen på film, skyldes det formentlig, 185
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at deres fælles interesser i Europa (i 1936 
og 1943 såvel som før og efter) har været 
vigtigere end at udstille hinanden som 
fjendebilleder på film. Hollændernes 
bidrag til Zulu Dawn og dennes kritik af 
briterne er da også pakket ind i en over
ordnet amerikansk produktion, som yder
mere tager omvejen over briternes krig 
mod zuluerne, dvs. en krig hvor 
boerne/hollænderne nærmest var briter
nes allierede.

Er boerkrigen næsten fraværende på 
film, er der til gengæld lavet så mange 
desto flere film om det sydafrikanske 
apartheidstyre. Ganske vist blev der ikke 
produceret mange kritiske vestlige film 
om apartheid-styret, mens det var på sit 
mest undertrykkende, men på den anden 
side er de få film fra apartheidæraen, der 
faktisk forholder sig kritisk til regimet, af 
gode grunde lavet af ikke-sydafrikanere, 
hovedsagelig europæere og amerikanere. 
Her skal jeg se på tre af dem - en britisk,

Den brødebetyngede unge morder Absalom (spillet af Lionel Ngakane, 
der siden skulle blive en af den sorte sydafrikanske films pionerer) og 
hans ulykkelige præstefar i Zoltan Kordas Paton-filmatisering Cry, the 
Beloved Country (1951), der fik den noget overraskende, men når det 
kom m er til stykket måske alligevel ganske dækkende, danske titel Hvide 
mand, vær os nådig.

en amerikansk og en dansk, fra hhv. 1951, 
1959 og 1962 - der alle er optaget illegalt i 
Sydafrika. Jeg skal ikke udelukke, at der 
også kan findes illegale hollandske film 
om apartheidstyret, men i så fald har de 
ikke indskrevet sig i den internationale 
filmhistorie.

Det var det boernationalistiske National 
Party, der, da det kom til magten i 1948, 
skærpede den allerede vidt udbredte race
adskillelse og ophøjede den til officiel 
politik under navnet apartheid’. Allerede 
samme år udsendte den hvide sydafrikan
ske forfatter Alan Paton romanen Cry, the 
Beloved Country, som straks blev en bests
eller og skabte en vis international 
opm ærksom hed om det hvide Sydafrikas 
behandling af landets sorte og farvede 
flertal.

Zoltan Korda, der som nævnt allerede 
havde lavet adskillige film om og i Afrika, 
filmatiserede Cry, the Beloved Country 
allerede i 1951 (Hvide mand, vær os 
nådig). Ifølge Kenneth Cameron var det 
broderen Alexander Korda, som indtil da 
havde produceret alle Zoltans Afrika-film, 
der havde været den store imperie-tilhæn- 
ger, mens Zoltan selv i højere grad skal 
have været optæ ndt af Afrika og afrika
nerne. I alt fald var Zoltan sin egen p ro 
ducent på Cry, the Beloved Country, som - 
hvad man end måtte mene om den - er 
meget langt fra at være en imperiefilm. 
Alan Paton skrev selv manuskript, og 
resultatet blev et noget patetisk, men for 
datiden også ganske kontroversielt angreb 
på apartheidstyret.

En sort præst, Umfundisi, drager til 
Johannesburg for at opspore sin søster og 
sin søn, som han ikke har hørt fra længe. 
Søsteren ernæ rer sig som prostitueret, 
viser det sig, og sønnen Absalom er små- 
kriminel. Mens faderen leder efter ham , 
slår Absalom imidlertid en  hvid m and
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ihjel, da denne overrasker ham  og hans 
kum paner under et indbrud. Ved et gru
somt udslag af skæbnens ironi var 
Absaloms hvide offer en fremtrædende 
fortaler for sortes rettigheder. Da offerets 
far, der er en velhavende farmer fra 
samme egn som Umfundisi, bladrer i søn
nens efterladte dagbog, falder han bl.a. 
over følgende for ham  ganske chokerende 
passage, som i filmen fremhæves i close- 
up: “O ur natives today produce criminals 
and prostitutes and drunkards, not becau- 
se it is their nature to do so, but because 
their simple system o f order and tradition 
and convention has been destroyed.” 
Faderen, der ellers ikke har haft meget til 
overs for sorte, omvendes via dagbogen af 
sin afdøde søn, så da Umfundisi over for 
ham tilstår, at det var hans søn, der dræ b
te den andens søn, tilgiver han ham. 
Absalom bliver henrettet, men mordet har 
paradoksalt nok bygget bro mellem de to 
fædre, den hvide velhaver og den fattige 
sorte præst, som aldrig før havde talt sam 
men.

Selv om  vi får et klart indtryk af de 
sociale forskelle på sorte og hvide og sågar 
tages med på en tu r til Johannesburgs 
sorte townships, nævnes ordet apartheid 
aldrig i filmen. Ejheller får vi noget ind
blik i apartheidpolitikkens konkrete kon
sekvenser, men præsenteres for en 
abstrakt, kristent-hum anistisk beklagelse 
af, at nogle mennesker skal tvinges til at 
have det så skidt, at prostitution og krim i
nalitet synes den eneste udvej. Og i for
længelse af denne kristne humanisme rej
ser filmen heller ingen anklager, men viser 
sig forstående over for såvel den unge 
sorte m order som de hvides frygt for de 
sorte. De fleste af filmens sorte personer 
fremstår imidlertid som  ganske ufarlige - 
Absalom og hans far mest af alt som lidt 
flæbende stakler. Kun Sidney Poitier (nok

Zakes Mokae som den eneste sorte sydafrikaner, der træder (nogen
lunde) i karakter i Henning Carlsens Nadine Gordimer-filmatisering 
Dilemma (1962).

engang), der spiller en ung Johannesburg- 
præst, viser optræk til farlig sort vrede, 
men lægger naturligvis straks låg på den, 
da et direkte politisk engagement ikke er 
passende for en præst - og tilsyneladende 
heller ikke for filmen.

Også Henning Carlsens modige debut
spillefilm Dilemma (1962) - som han lave
de under dække af at optage en pr-film 
for Danfoss - er en filmatisering af en 
rom an af en hvid sydafrikaner: den på det 
tidspunkt relativt ukendte Nadine 
Gordimers A World o f Strangers (da. /  
fremmed land), der udkom i 1958.
Sammenlignet med Cry, the Beloved 
Country er Dilemma langt mere politise
rende, men eftersom dens synsvinkel lig
ger hos en ung britisk forlægger, Toby, der 
netop er kommet til Sydafrika og finder 
venner såvel blandt ANC-forkæmpere 
som i den hvide overklasse, kommer 
Dilemma aldrig rigtigt under huden på de 
sortes situation. Men filmens kritik af for
holdene under apartheid førte til en 187
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diplomatisk krise mellem Danm ark og 
Sydafrika.

Titlen refererer til Tobys dilemma, da 
det efterhånden bliver klart for ham, at 
han er nødt til at vælge side. Han føler sig 
stærkt erotisk tiltrukket af den liflige 
hvide overklassemannequin Cecil, der hol
der heste og smarte pool parties, men 
sympatiserer samtidig også med den, lige
ledes hvide, kvindelige advokat Anna, der 
er medlem af ANC og forfølges af 
Sikkerhedspolitiet. Gennem Anna stifter 
Toby tillige bekendtskab med den sorte 
aktivist Steven Sitole og hans musikerven
ner. Musikerne bidrager til at give filmen 
en (i øvrigt ganske vellykket) jazzet kvali
tet, mens Steven og Anna fungerer som 
Dilemmas politiske ankerpersoner.

Filmen fremstår som impressioner af 
tilværelsen under et hvidt herrefolks ræd
selsregime, men egentlige forklaringer på, 
hvad apartheid er, eller et mere konkret 
indblik i, hvad ANCs politik går ud på, får 
vi ikke. Kun hører vi, at Steven har 
udgangsforbud fra Johannesburg, at myn
dighederne tvangsforflytter sorte, og at

Sorte diskuterer politik og hudfarve på en township-smugkro i Lionel 
Rogosins fremragende semi-dokumentariske Come Back Africa (1959).

Toby ikke må modtage besøg af ‘kaffere’ i 
sin lejlighed. Og i modsætning til Cry, the 
Beloved Country trænger Dilemma ikke 
særlig dybt ned i levevilkårene i township- 
slummen. Johannesburgs centrum, deri
mod, præsenteres i umådeligt smukke bil
leder, som trods deres måske vel æstetise
rende kom positioner besidder en doku
mentarisk råhed, der formidler et ganske 
tankevækkende billede af Johannesburg 
som en hypermoderne storby. Måske et 
hint om, at Johannesburg ikke er så fjernt 
fra os, som m ange europæere sikkert bild
te/bilder sig ind, og et signal til os om  at 
vi, som Toby, m å tage stilling i den kon
flikt, som kun de færreste uden for 
Sydafrika kendte til i 1962. Dilemma førte 
da faktisk også til, at der blev oprettet 
antiapartheid-kom itéer i København, 
Stockholm og Oslo.

Stærkest og m est kras i sin beskrivelse 
af apartheid-politikkens effekter er den 
semidokumentariske Come Back Africa 
(1959, Afrika 1961), som Carlsen var 
stærkt inspireret af. Come Back Africa er 
instrueret af den uafhængige New York- 
filmskaber Lionel Rogosin, der i 1957 
havde vundet en pris i Venedig for sin 
dokum entarfilm  om New Yorks subsi
stensløse, On the Bowery. Forteksterne 
deklarerer, at “this film was made secretly 
in order to portray  the true  conditions of 
life in South Africa today”, og det fore
kommer at være en ganske vederhæftig 
varebetegnelse. Den visuelle stil er upole- 
ret, rå, og der er ingen professionelle skue
spillere i rollerne, som alle udfyldes af “the 
people of Johannesburg”. I fokus står 
Zachariah, “one of the hundreds of 
thousands of Africans forced each year off 
the land by the regime and  into the gold 
mines”, og vi bevidner, hvordan Zachariah 
må forlade kone og børn for at få arbejde 
i minernes mandeghettoer. Hensigten var
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at blive i stand til at sende penge hjem, 
men Zachariah m å snart sande, at m inear
bejderne er så underbetalte, at ingen har 
nogen penge at undvære, tværtimod. I ste
det vil Zachariah prøve lykken som house 
boy inde i Johannesburg, men sorte, der 
ønsker at arbejde og bo i Johannesburg, 
skal have et særligt pas. Det skaffer 
Zachariah sig ved gode bekendtes hjælp, 
og han får også et job i huset hos en hvid 
familie, hvor konen imidlertid snart ser 
sig gal på denne “stupid kaffir” der, når alt 
kommer til alt, blot er en “savage” Han 
bliver fyret og forsøger sig med andre 
småjobs, men med samme nedslående 
resultat.

På et tidspunkt kom m er Zachariahs 
kone og børn til Johannesburg, hvilket gør 
såvel penge- som boligproblemet om 
muligt endnu mere akut. Konen foreslår, 
at hun tager et job i huset hos en hvid 
familie, m en det vil Zachariah ikke høre 
tale om, da det betyder, at de ikke vil 
kunne bo sammen, eftersom hun skal flyt
te ind hos familien og ikke må have 
gæster. D et bliver ikke desto mindre 
løsningen, da Zachariah ikke tjener nogen 
penge og hans pas ydermere er ved at løbe 
ud. En nat, hvor han alligevel overnatter 
hos hende, bliver han  arresteret, og da han 
nogle dage efter vender hjem fra politiet, 
er konen blevet m yrdet af en voldelig 
nabo.

Således resumeret kan Come Back Africa 
måske forekomme m eget dyster, og det er 
da heller ikke muntre forhold, den 
beskæftiger sig med. Men den byder også 
på ganske opløftende scener fra 
Sophiatown - en af de sorte townships 
uden for Johannesburg - hvor de enorme 
menneskemasser dem onstrerer både livs
glæde, solidaritet og sammenhold.
Rogosin forsøger dog ikke på nogen måde 
at romantisere forholdene, for vi bliver

også delagtiggjort i, hvordan arm oden og 
undertrykkelsen kan drive Sophiatowns 
indbyggere ud i grusomme voldsgerninger 
m od hinanden. Og i en længere scene, 
hvor en gruppe sorte og farvede diskuterer 
politik og hudfarve, integration og libera
lisme, anskueliggøres det, at Sophiatown 
også rum m er mange forskellige politiske 
holdninger. To ting kan de forsamlede dog 
blive enige om, inden Miriam Makeba 
giver en sang: at den gamle præst i Cry, 
the Beloved Country er en ynkelig nar, der 
kryber for de hvide bosser, og at det 
sorte/farvede flertal ikke vil lade sig 
undertrykke i al evighed.

Selv om der skulle gå 35 år fra Lionel 
Rogosin lavede Come Back Africa, til 
drøm m en gik i opfyldelse, så ftk  
apartheidregimet som bekendt faktisk en 
ende. Fra sidste halvdel af 1970’erne for
dømte omverdenen Sydafrikas raceadskil
lelsespolitik og lagde med økonomiske og 
politiske sanktioner pres på landets rege
ring for at få den til at opgive apartheid.
Sanktionerne i kombination med en sti
gende frygt for voldeligt oprør fra de sorte 
og farvedes side fik fra slutningen af 
1980’erne præsident De Klerk til at arbej
de hen imod en afvikling af apartheidsty
ret, kulminerende med ANCs valgsejr i 
1994, der gjorde Nelson Mandela til lan
dets første sorte præsident.

1 de sene 1960’ere og tidlige 1970’ere 
var apartheid ikke rigtigt på den politiske 
dagsorden i Europa og USA, og der blev 
heller ikke lavet mange kritiske film om 
emnet. Det betød dog ikke, at vestlige pro
ducenter i den billige ende af action-bran
chen ikke kunne spekulere i den politiske 
situation i Sydafrika og bruge den som 
pikant kulørt baggrund for direkte ubeha
gelige knaldfilm som f.eks. The Wilby 
Conspiracy (Ralph Nelson, USA 1975,
Sorte diamanter). Sidney Poitiers navn 189
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Sidney Poitier og Michael Caine i annonce-montage, der giver et godt 
indtryk af det hårdtslående action-indhold i den højst kulørte The 
Wilby Conspiracy (1975) om sorte og hvide på diamantjagt i apartheids 
Sydafrika.

side om side med Michael Caines øverst 
på rollelisten kunne måske give en for
ventning om, at filmen ville tale de sortes 
sag, men den opmærksomme tilskuer vil 
allerede under forteksterne - der ledsages 
af sang på afrikaans (!) - have forstået, at 
The Wilby Conspiracy nok ikke i første 
række er en apartheidkritisk film. Sidney 
Poitiers Shack Twala har ellers siddet i 
fængsel i 10 år på Robben Island for sit 
politiske engagement i The Black 
Congress Party (sic!), som han er næstfor
m and for. I centrum  for plottet står en 
pose uslebne diamanter, der skal finansie
re partiets videre aktiviteter, men det poli
tiske element tabes behændigt af syne 
undervejs i filmen, der i stedet koncentre
rer sig om det noget anstrengte forhold 
mellem den undvegne politiske fange og 
den kvindekære men totalt apolitiske b ri
tiske mineingeniør Michael Caine, som 
har en affære med Shacks advokat. Den 
sorte aktivist og den britiske ingeniør har 
imidlertid en fælles fjende i et par usæd
vanligt utiltalende officerer fra sikker- 

190 hedspolitiet, som de - m od al sund fornuft

- ender med at besejre. Diamanterne er 
dog (heldigvis?) gået tabt, hvorfor sejren 
ikke indebærer en styrkelse af The Black 
Congress Party. Filmen - og vi - nøjes med 
at glæde os over, at vore helte overlevede, 
efter at det langt om  længe var lykkedes 
dem at finde hinanden. En i denne kon 
tekst noget tvivlsom pointe.

Fra sidste halvdel af 1980’erne stod det 
imidlertid klart, at man havde det interna
tionale samfunds velsignelse til at kritisere 
apartheidregimet, og dét blev startskuddet 
til en række - politisk korrekte - vestlige 
biograffilm, som  fordømte det hvide 
Sydafrikas behandling af landets sorte og 
farvede. Næsten alle disse film blev op ta
get i nabolandet Zimbabwe, der som 
nævnt var blevet selvstændigt i 1980.

Først ude var Sir Richard Attenborough 
med Cry Freedom (1987, Et råb om frihed), 
der bygger på den liberale hvide journalist 
Donald Woods’ (Kevin Kline) udsmuglede 
afsløringer af apartheidregimets m ord på 
ANC-forkæmperen Steve Biko (Denzel 
Washington) i september 1977. Der er 
ingen tvivl om , hvor filmens sympati lig
ger. Denzel Washingtons Biko er en karis
matisk leder, der slår til lyd for ikke-vold 
og arbejder for, at de sorte skal få m ulig
hed for at føle en smule selvværd. Og Cry 
Freedom, der mestendels er holdt i en 
reportageagtig stil, demonstrerer ikke blot 
det sydafrikanske politis brutalitet, men 
anskueliggør også, hvordan apartheid skil
ler familier og gør kriminalitet til en nær
mest uundgåelig konsekvens af livet i de 
mere end usle townships. Videre præsen
teres vi for en række tragiske historiske 
kendsgerninger, såsom den sydafrikanske 
regerings legalisering af fængslinger uden 
retssag i 1962 og politiets nedskydning af 
strejkende sorte skolebørn i juni 1976 - en 
massakre, der kostede 700 børn livet. Og 
der sluttes af med en opremsning af alle
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de politisk aktive sorte og farvede, der er 
døde i Sydafrikas fængsler, angiveligt som 
følge af selvmord, hjerteanfald, fald ud af 
vinduerne etc., frem til undtagelseslovene 
af 11. juni 1987, der satte en effektiv stop
per for alle oplysninger.

Cry Freedom kan vel bedst beskrives 
som en slags éducation politique ikke blot 
af den hvide sydafrikaner Donald Woods, 
men gennem ham tillige af det internatio
nale publikum, som filmen er henvendt 
til. Der er ingen tvivl om, at fdmen i høj 
grad var med til at åbne verdens biograf
gængeres øjne for apartheidregimets ræd- 
selsgerninger, og selv om  det naturligvis 
kan betragtes som et dram aturgisk fif, der 
netop skal få det internationale publikum 
til at hænge på, kan m an alligevel ikke 
lade være med at bemærke, at synsvinklen 
også her er hvid. Det er Donald Woods, og 
ikke Steve Biko, vi inviteres til at identifi
cere os med. Og selv om  det måske er at 
sætte sagen på spidsen, kan man meget vel 
argumentere for, at publikum  ender med 
at koncentrere al sin opm ærksom hed og 
hele sit engagement om  Donald Woods’ 
personlige samvittighedskvaler og trakas
serier med det sydafrikanske politi.
Ganske vist er Woods’ overlevelse og vel
lykkede flugt fra Sydafrika en betingelse 
for, at Steve Bikos historie overhovedet 
kan fortælles, men i kraft af filmens ele
mentære spændingsopbygning bliver 
spørgsmålet om, hvorvidt det vil lykkes 
Woods og hans familie at slippe levende 
ud af Sydafrika, efterhånden vigtigere end 
Biko og kritikken a f apartheidstyret.

Samme indvending kan i et vist omfang 
rettes m od Chris Menges’ A World Apart 
(1988, En anden verden), der ligesom Cry 
Freedom er baseret på “a true story”, i dette 
tilfælde fængslingen af den hvide sydafri
kanske journalist og forfatter Ruth First i 
1963. Ruth First, der blev dræbt af en

Hvide apartheidm odstandere glorificeres i politisk korrekte anti- 
apartheidfilm. Øverst er det Kevin Kline som journalisten Donald 
Woods i Richard Attenboroughs Cry Freedom (1987) og nederst 
Barbara Hershey som Ruth First i Chris Menges’ A World Apart (1988).

brevbombe i 1982, var sammen med sin 
mand, kommunistlederen Joe Slovo, med i 
ANCs forreste rækker. Skønt filmens 
navne er fiktive, hersker der ingen tvivl 
om det autentiske grundlag, for A World 
Apart er tilegnet Ruth First “og de tusin
der, der har givet deres liv i kampen for et 
frit Sydafrika” Og m anuskriptet er forfat
tet af Ruth Firsts og Joe Slovos ældste dat
ter, Shawn Slovo, der også var med til at 
producere filmen.

Historiens selvbiografiske karakter er 191
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således den direkte årsag til, at filmens 
synsvinkel ligger hos teenageren Molly, 
som sammen med sine to yngre søstre må 
betale prisen for forældrenes politiske 
engagement. Faderen, Gus Roth (Jeroen 
Krabbe), går allerede i filmens start under 
jorden, og kort efter bliver moderen, 
Diana Roth (Barbara Hershey), fængslet i 
90 dage som følge af de nye love, der 
muliggør internering uden retssag. Da de 
90 dage er omme, slippes hun fri, men 
kun for at blive fængslet for nye 90 dage i 
samme øjeblik, hun træder uden for 
fængslet. I modsætning til hvad vi kan 
forstå der overgår sorte fanger, udsættes 
Diana ikke for fysisk tortur, men hun sul
testrejker og forsøger selvmord, hvilket er 
svært at acceptere for døtrene, der bare 
savner deres forældre og er ligeglade med 
politiske aktioner. Til slut sendes deres 
stærkt afkræftede mor hjem, i husarrest, 
og den faderløse familie må nu leve med 
konstant at være belejret af politiet.

Selv om  synsvinklen således er hvid og 
koncentrerer sig om Molly, der ikke alene 
må undvære sine forældre i lange perio
der, men tillige m å finde sig i, at hendes 
hvide kammerater ikke længere vil have 
noget med hende at gøre, bliver der dog 
også, især via familiens sorte hushjælp, 
plads til et vist indblik i de sortes forhold. 
Sammen med hushjælpen aflægger Molly 
besøg i Soweto og lærer her hushjælpens 
politisk aktive bror at kende. Efter at han 
under en politisk gudstjeneste er blevet 
taget af politiet, lider han en langt værre 
skæbne end Mollys mor, og Molly insiste
rer på at deltage i hans begravelse, der får 
karakter af politisk stormøde.

Det er nok vigtigt at få fortalt Ruth 
Firsts historie og gøre opmærksom på, at 
der også var hvide, der deltog i kampen 
m od apartheid. Og hvor strategisk hen- 

192 sigtsmæssigt det end måtte være, i forhold

til det internationale publikum, at operere 
med hvide hovedpersoner - her oveni- 
købet et barn, hvilket øger den emotionel
le effekt - kan m an ikke lade være med at 
bemærke, at også A World Apart i alt væ
sentligt reducerer apartheidregimets 
egentlige ofre, dvs. de sorte og farvede, til 
bipersoner.

A Dry White Season (Euzhan Palcy 
1989, En tør hvid årstid), efter André 
Brinks roman, og John G. Avildsens The 
Power o f One (1992) er ingen undtagelser i 
så henseende. A  Dry White Season, der er 
tilegnet alle dem , som “kæmper for et frit 
og demokratisk Sydafrika”, tager udgangs
punkt i de sorte skoleelevers protestaktio
ner i 1976 m od at blive undervist på afri- 
kaans. Vi overværer politiets massakre på 
børnene og præsenteres såvel for resultatet 
af nedskydningen i form af lighusenes 
lange rækker af små sorte lig som for poli
tiets brutale to rtu r af de børn, der overle
vede i første omgang. A Dry White Season 
er væsentligt m ere rå end både Cry 
Freedom og A World Apart, men fokus er 
igen på en hvid, her en boer-lærer 
(Donald Sutherland), som involveres i 
kampen mod apartheid via sin sorte have
mand, hvis søn torteres til døde i politiets 
varetægt. Læreren, der bl.a. underviser i 
Sydafrikas historie, kan ikke tro, at det 
skulle stå så galt til, som havemanden 
beskriver, men da havemanden selv m yr
des, fordi han kræver sønnens lig udleve
ret, befaler lærerens samvittighed ham  at 
gøre et eller andet. Han går bl.a. til en 
advokat (M arlon Brando), som oplyser 
ham om, at loven og retfærdigheden ikke 
er på talefod i Sydafrika, m en læreren 
bider sig fast, også selv om  hans engage
ment kommer til at koste ham  både job 
og familie - og til sidst livet. Her består det 
dramaturgiske fif i at lægge synsvinklen 
hos en helt apolitisk boer, der i udgangs-
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punktet ikke har noget at udsætte på 
systemet - men selv han overbevises om, 
hvor galt det står til i hans land, og er 
parat til at ofre sit liv for at forsøge at gøre 
noget ved det.

The Power of One handler ikke udeluk
kende om apartheid, men er en både fan
tastisk og fantastisk kulørt historisk freske, 
der med udgangspunkt i en forældreløs 
hvid dreng fortæller Sydafrikas historie fra 
begyndelsen af 1930’erne så at sige ‘på 
skrå’. Hovedpersonen P.K. (Steven Dorff) 
bliver født med zulu-regnmagernes sang i 
ørerne. Hans mor var engelsktalende, men 
da han er lidt større, bliver han sendt på 
kostskole, hvor de andre drenge, der til
hører “den anden hvide stamme” - dvs. 
boerne - tilbeder H itler og kanøfler den 
ikke afrikaans-talende P.K. Sammen med 
en gammel tysk flygtning (Armin Mueller 
-Stahl) bliver han interneret 1940-45.1 lej
ren lærer han  boksning af en gammel sort 
medfange (Morgan Freeman) og får ind
blik i de sortes situation. Ude igen fort
sætter han boksekarrieren sideløbende 
m ed sine studier og ender som en slags 
symbol for en gruppe unge sortes politi
ske kamp. Samtidig forelsker han sig i en 
apartheidforkæmpers datter, som ender 
m ed at trodse sin far og slutte sig til P.K. - 
og dermed også til kam pen m od apartheid.

Skønt The Power o f  One har sine 
momenter, og skønt den nok kan give det 
yngre publikum en vis introduktion til det 
moderne Sydafrikas historie, er den dog 
først og fremmest en klæg sag, der vil gøre 
en kæk og hjertensgod ung hvid mand til 
løsningen på Sydafrikas problemer. Dertil 
kommer, at den tegner et så stereotypt bil
lede af landets befolkningsgrupper, at det 
bliver svært at se, hvordan de nogensinde 
skal kunne komme til at leve sammen i 
fred og fordragelighed: de sorte er selvføl
gelig gode (politisk korrekthed forplig

ter!), englænderne er i det store og hele 
liberale og dermed okay, mens boerne er 
decideret onde nazister!

Med sin historie om en ung boerkvin
des desperate seksuelle længsler i det 
splendide sydafrikanske landskabs isolati
on forholder Marion Hånsels belgisk
franske J.M. Coetzee-filmatisering Dust 
(1985, I landets hjerte) sig vel kun indirek
te til apartheid-æraen. Men på sin egen 
betændte måde tematiserer den alligevel 
de isolerede boer-farmeres holdning til 
deres sorte tjenestefolk, der blot fungerer 
som brikker i de hvides spil.

Boernes selvpålagte ensomhed er tem a
et også for Jon Bang Carlsens impressioni
stiske postapartheid-dokum entarfilm  
Addicted to Solitude (1999), om end på en 
ganske anden vis. Ude på de øde og um å
deligt smukke sydafrikanske vidder står 
boer-farmerne på ganske god fod med de 
lokale sorte, men savner alligevel apart
heids klare linjer og frygter, at fremtidens 
Sydafrika vil degenerere til resten af 
Afrikas niveau.

Nu afventer vi så de sorte og farvede 
sydafrikaneres egne filmiske tilbageblik på 
apartheid-æraen. Vi kommer dog nok til 
at vente en stund, dels fordi der endnu 
ikke er så mange sorte eller farvede syd
afrikanske filminstruktører, men især 
fordi det ny Sydafrika er indstillet på at 
forsone sig med fortiden, og i øvrigt 
komme videre.

Vore dages ‘afrikanske’ arketyper. At en
del vestlige film inden for de sidste årtier 
trods alt har budt på mere korrekte frem
stillinger af Afrikas og afrikanernes histo
rie - om end denne, måske logisk nok, sta
dig i vidt omfang har været anskuet fra 
netop en vestlig synsvinkel og specifikt 
henvendt til et vestligt publikum - er ikke 
ensbetydende med at de ‘afrikanske’ arke- 193
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typer er forsvundet ud af mediebilledet.
Junglemanden Tarzan og hans efter

kommere, Den hvide Gudinde, for slet 
ikke at tale om Den hvide Jæger og de 
eksotiske vilde dyr og indfødte optræder 
stadig i mange vestlige fiktionsfilms 
gestaltning af ‘Afrika’. Og skønt der ikke er 
meget jungle, men så meget desto mere 
ørken, i Kristian Levrings dogmefilm The 
King is Alive (2000), fungerer ‘Afrika’ også 
her først og fremmest som på én gang 
eksotisk kulisse og vild naturbaggrund for 
de strandede vesterlændinges indstudering 
af selveste Shakespeares King Lear. En set- 
ting, der efterhånden får civilisationens 
fernis til at krakelere fatalt.

Den gennemsnitlige vestlige opfattelse 
af det afrikanske kontinent er imidlertid 
igennem de sidste årtier blevet suppleret 
med de elektroniske nyhedsmediers ideli
ge billeder af borgerkrige og korruption, 
AIDS og ebola, sult, naturkatastrofer og 
fattigdom m.m. Billeder der selvfølgelig 
ikke er forkerte, men som i deres ensidige 
fokusering på de mest negative aspekter af 
dagens Afrika er med til at opretholde en 
forestilling om generel lovløshed og kon
stant lurende farer.

I denne m oderne sequel til tidligere 
tiders opfattelse af ‘det mørke kontinent’ 
er især borgerkrige og eksotiske, livstruen
de sygdomme blevet nye arketyper, som 
den vestlige underholdningsindustri søger 
at spinde guld på ved at hale dem ud af 
deres kontekst. Afrika har således lagt 
navn - og i nogle, men langtfra alle, tilfæl
de tillige lokaliteter - til en mængde mere 
eller mindre fascistoide krigs- og/eller 
lejesoldatfilm, fra Dark o f the Sun (Jack 
Cardiff, USA 1968) om en gruppe lejesol
dater, der hyres af Congos nye sorte præsi
dent til at hente et større parti diamanter 
på den anden side af FN-styrkernes linjer, 
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(Andrew V. McLaglen, GB 1978, De vilde 
gæs), Wild Geese II (Peter Flunt, GB 1985, 
Sprængstof) og The Dogs o f War (John 
Irvin, GB 1980, Dødens drabanter) - til 
mere nylige eksempler som  Congo (Frank 
Marshall, USA 1995), der fortæller en for
styrret historie om hi-tech diamantjagt i 
et borgerkrigsmærket Congo/Zaire, og 
Sweepers/On Deadly Ground (Darby Black, 
USA 1999), der er en pyroteknisk tour-de- 
force med D olph Lundgren som både 
alkoholiseret og følsom minestryger i 
Angola. Wolfgang Petersens Outbreak 
(USA 1995) er også værd at nævne i 
denne sammenhæng (m en næppe i 
andre!). Her leverer Afrika en eksotisk 
ebola-lignende trussel, som  imidlertid 
først opleves som  rigtigt truende, da 
virussen kom m er til USA og sågar angri
ber René Russo, der spiller Dustin 
Hoffmans kone.

Filmene om  Afrikas vilde dyr er gene
relt blevet overtaget af tv, hvor de kan 
nydes i rigt m ål på kanaler som National 
Geographic Channel og Animal Planet. I 
biografen har man dog kunnet opleve 
Sigourney Weaver som Dian Fossey i 
Gorillas in the Mist (Michael Apted, USA
1988, Gorillaer i disen), hvor der sandelig 
også blev plads til et udblik til lidt congo
lesisk borgerkrig: “This place is a dis
aster!”, udtaler fruen m ed vægt. Borgerkrig 
er der ikke noget af i Mikael Salomons 
børnefilm A  Far Off Place (1993, Fjernt fra 
verden), men til gengæld så mange desto 
flere vilde dyr og prægtige (ø rk en lan d 
skaber - samt skumle hvide krybskytter. 
Ligesom i Stewart Raffills Lost in Africa 
(1994), der nærmest fremstår som en 
remake af A Far Off Place, blot for et lidt 
ældre ungdomspublikum.

Og når Sydney Pollacks Out o f Africa 
(1985, M it Afrika) blev en sådan succes, så 
skyldes det næppe det internationale pub-
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likums interesse for Karen Blixen, men i 
langt højere grad filmens romantiske gen
oplivning af en svunden æra, hvor mænd 
var m ænd, kvinder kvinder og Afrika sta
dig ‘Afrika’. Og m an kan mistænke Bob 
Rafelson for at have været ude i et lignen
de ærinde, da han i 1989 lavede den i 
øvrigt fortræffelige Mountains o f the Moon 
om de to britiske opdagelsesrejsende 
Richard Burton og John Speke.

Selv om  mange film er blevet nævnt, er 
der også et par tendenser, genrer og histo
riske begivenheder, jeg har forbigået i 
tavshed. Jeg har f.eks. slet ikke omtalt de, 
relativt få, vestlige ‘Afrika’-komedier - 
hvoraf de mest bemærkelsesværdige er 
Road to Zanzibar (Victor Schertzinger
1941, På eventyr i A frika) med Bing 
Crosby og Bob Hope, Africa Screams 
(Charles Barton 1949, Afrika skriger) med 
et andet komisk makkerpar: Abbott og 
Costello, samt Eddie Murphy-vehiklen 
Corning to America (John Landis 1988) og 
Bruce Beresfords W illiam Boyd-filmatise- 
ring A Good Man in Africa (1993, En god 
mand i Afrika). Komedierne føjer imidler
tid ikke noget nyt til det generelle vestlige 
filmbillede af ‘Afrika’, men kan betegnes 
som en slags meta-‘Afrika’-film, i den for
stand at de tager udgangspunkt i arkety- 
perne - fortrinsvis The White Hunter og 
de skjulte skatte, sam t, i A Good Man in 
Africa, tillige de pletfri imperieherrer, og i 
Corning to America det aktuelle billede af 
‘Afrika’ som  et tilbagestående, ludfattigt og 
underudviklet kontinent - og drejer disse 
stereotyper 180 grader med komisk effekt.

Værre er det måske, at jeg heller ikke 
har beskæftiget mig m ed film om  slave
handelen - som Steven Spielbergs Amistad 
(1997) og tv-serien Roots (1977, Rødder), 
samt, om end i en opdateret og mere 
hårdtslående version, blaxploitation-fil- 
men Shaft in Africa (John Guillermin

1973, Shaft i Afrika). ‘Slavefilm’ som disse 
tager imidlertid kun afsæt i Afrika og 
om handler i øvrigt ikke (eller i alt fald i 
endnu mindre grad end alle de andre 
‘Afrika’-film) Afrikas historie, men prak
tisk talt udelukkende USAs sorte slave
samvittighed.

Endelig har jeg gjort mig skyldig i en vel 
nok endnu mere alvorlig undladelsessynd, 
idet jeg fuldstændig har ladt alle de etno
grafiske film ude af betragtning. Dette fra
vær, der bl.a. indebærer, at Jean Rouchs 
navn slet ikke har været nævnt, skyldes 
simpelthen mit generelle fravalg af doku
mentargenren (bortset fra de allertidligste 
pionerfilm). Den etnografiske ‘Afrika’-film 
må få sin egen behandling på et andet 
tidspunkt.

Det samme må afrikanernes egne film 
om Afrikas historie - for dét er en helt 
anden historie!

Noter
1. Frankrig gjorde dog sit til at udstyre 

de uudviklede ‘naturbørn’ med en 
historie. I de franske kolonier stod der 
i alt fald også Historie på de afrikan
ske skolebørns skema, og de historie
bøger, der brugtes i undervisningen, 
indledte med at slå fast, at “Vore for- 
fædre gallerne havde blond hår og blå 
øjne” - hvilket ikke forekom um iddel
bart indlysende, når poderne så sig 
omkring i klassen eller tænkte på 
deres forældre og bedsteforældre.

2. De gamle myter om det mørke konti
nents barbari og historieløshed sidder 
endnu i dag dybt i den menige euro
pæers opfattelse af Afrika. Når TV2 
således har valgt at kalde sin anden 
kanal TV2 Zulu, er det formentlig sket 
ud fra en forestilling om, at ordet 
‘zulu’ konnoterer vildskab og eksotis
me, hvilket man har anset for passen- 195



I  mørkets hjerte

de associationer for en kanal, der i det 
pakkede tv-landskab skulle skille sig 
ud ved sin sprælskhed. Kanalens stati- 5, 
on jingles markerer sig ydermere ved 
auditive associeringer til stammedans
- afrikansk-klingende trom m er og en 
fyndigt besværgende udtale af ordet 
‘zulu - som optræder sammen med et 
piktogram af en lille dansende sort 
figur med et karakteristisk zulu
skjold. At eksotisme-tricket tilsynela
dende har virket over al forventning, i 
det mindste i forbindelse med lance
ringen af kanalen, derom vidner de 
høje seertal på selve premieredagen d. 6. 
15. oktober 2000 og, ikke mindst, dag
bladet Politikens konstatering af, at 
“TV2 Zulu på fødselsdagen i bedste 
kannibalstil har ædt seere fra sin egen 
moder, TV 2” (Politiken 17. oktober 
2000). At kannibaler skulle have en 
forkærlighed for deres egne mødre, 
får vist stå for journalisternes egen 
regning, ligesom der ikke er meget 
belæg for den implicitte påstand om, 
at zulu-folket skulle være kannibaler.
Jo, historieløsheden lever videre i bed
ste velgående - ikke Afrikas, men det 
vestlige folkevids historieløshed.

3. Den kendteste film over Conrads 
roman er selvfølgelig Francis Ford 
Coppolas Apocalypse Now  (1979,
Dommedag nu), hvor handlingen 
imidlertid, som bekendt, er flyttet til 
Vietnam-krigen. Nicolas Roegs tv-film 
Heart o f Darkness (1994) - hvor Tim 
Roth spiller Marlow og John 
Malkovich Kurtz - er derim od en gan
ske trofast filmatisering.

4. Ifølge Steven Ungar blev der i 7.
1930’ernes Frankrig produceret i alt
1305 biograffilm. Færre end 100 heraf 
henlagde deres handling til et sted 
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udspillede m ere end halvdelen sig i 
Nordafrika (Ungar 1997: 36).
Skønt Diamond City (David 
MacDonald, GB 1949, Diamantbyen) 
er en ganske uspiselig b-film, der b ru 
ger de sydafrikanske diam antm iner 
som påskud for en britisk ‘western’ 
med Diana Dors som godhjertet hore, 
og skønt den præsenterer sig som ren 
fiktion og ikke foregiver nogen form  
for historisk autenticitet, giver den 
måske i virkeligheden et sandere bille
de af starten på den ambitiøse unge 
Rhodes’ karriere.
Joyce Cary, der havde arbejdet i den 
britiske koloniadministration i 
Nigeria og kæmpet m od tyskerne i 
Cam eroun under Første Verdenskrig, 
skrev i alt fire Afrika-romaner, hvoraf 
også den sidste, Mister Johnson (1939), 
er blevet filmatiseret, a f Bruce 
Beresford i 1991. Mister Johnson 
udtrykker et lidt mere nuanceret syn 
på forholdet mellem afrikanere og 
britisk koloniadministration end 
Between Two Worlds. Titelpersonen 
(Maynard Eziashi), der arbejder for 
den stedlige britiske district commis- 
sioner (Pierce Brosnan), er på mange 
måder m ere britisk end briterne. Han 
er im idlertid også en meget kreativ 
fyr, som på typisk afrikansk vis altid 
kan finde en løsning på alle proble
mer, til bedste såvel for ham selv som 
for den britiske koloniadministration 
og regionen som sådan. Da løsninger
ne dog sjældent er lige efter bogen, 
ender M ister Johnson med at m åtte 
betale prisen på alles vegne. 
Kombinationen af krig og Afrika var 
naturligvis i sig selv guf, der gav 
anledning til en række film, såvel lødi
ge - f.eks. Zoltan Kordas Sahara 
(1943) - som  mindre lødige - f.eks.
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Sundown (H enry Hathaway 1941).
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