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Da Star Wars (Stjernekrigen) fik premiere i 
USA den 25. maj 1977, var det ikke rigtig 
gået op for filmens instruktør og m anu
skriptforfatter, George Lucas, at dette var 
dagen, hvor hans film endelig skulle blive 
vist i biograferne. I over tre år havde han 
arbejdet på at fuldbyrde filmen, hvis bud
get svulmede fra $3,5 millioner til $10,5 
millioner, ligesom premieredatoen måtte 
rykkes flere gange, da vitale dele af filmen

til stadighed manglede at blive færdig
gjort. Både filmstudiet Fox, der stillede 
$6,5 millioner af budgettet, og store dele 
af Lucas’ filmhold tvivlede på, at filmen 
nogensinde ville blive færdig -  endsige 
blive en god forretning.

På selve premieredagen knoklede 
George Lucas med at færdiggøre lydmik
set til den europæiske udgave af filmen. I 
en frokostpause kunne Lucas og hans ko-
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ne, Marcia, fra en burgerrestaurant dog se 
over til biografen M ann’s Chinese Theatre, 
hvor der var kø hele vejen rundt om byg
ningen. Lucas spurgte udm attet sin kone, 
om  hun vidste, hvilken film folk stod i kø 
for at se. Parret kiggede op på biografens 
front, hvor der med store bogstaver stod 
STAR WARS.(l)

Frem til starten af 80’erne indtjente Star 

Wars $524 millioner på verdensplan. (2) 
Filmen blev dermed historiens mest ind
tjenende; en position den bibeholdt indtil
E.T. The Extra-Terrestrial i 1982 overhale
de den. Hverken George Lucas eller vel
sagtens noget andet menneske kunne have 
forudset Star Wars’ popularitet. Filmen 
ram te en nerve hos det brede filmpubli- 
kum  og vendte op og ned på de gængse 
meninger om , hvad der konstituerer et 
populært kulturprodukt, samt hvor popu
lært et sådant produkt kan være. Om 
verdenen m åtte pludselig tage stilling til 
en succes af hidtil usete dimensioner. 
Hvordan var dette fænom en skabt? Hvad 
bestod Lucas’ vinder-cocktail af?

Gammel vin og nye flasker. Star Wars er et 
rumeventyr, der foregår “a long time ago 
in a galaxy far, far aw ay.. .” Det onde 
Imperium, med guvernør Tarkin og hans 
kappe- og hjelmklædte håndlanger, Darth 
Vader, i spidsen, forfølger en gruppe af de 
frihedselskende rebeller gennem galaksen, 
da disse har frarøvet Im periet planerne til 
deres ypperste våben, Dødsstjernen -  en 
gigantisk kuglerund rum station med 
mægtig ildkraft. Kort før sin tilfangetagel
se sender rebellernes leder, Prinsesse Leia, 
to robotter afsted m ed planerne, som skal 
nå frem til en tidligere allieret, den ædle 
jedi-ridder Obi-Wan Kenobi, på planeten 
Tatooine. Robotterne falder i hænderne på 
den unge landmand Luke Skywalker, der 
bringer robotterne til Obi-W an, som hel

digvis ikke bor langt væk. Obi-Wan betror 
Luke, at Lukes far, Anakin Skywalker, også 
var jedi-ridder, men blev dræbt af Darth 
Vader. Nu vil han optræne Luke i jedi-rid- 
dernes kunnen, der hovedsagelig består i 
beherskelse af en magisk ’’kraft”, der flyder 
mellem alt levende. Luke indvilliger og ta
ger med Obi-Wan afsted i rumsmugleren 
Han Solos rumskib for at bringe planerne 
til Leias far. På vejen suges de dog ind af 
Dødsstjernens kraftfelt og må her undslip
pe, befri Prinsesse Leia og kæmpe sig ud 
igen. Under aktionen omkom m er Obi- 
Wan i duel på lyssværd med D arth Vader, 
og Luke indskriver sig uden m entor i re
bellernes endelige forsøg på at angribe 
den mægtige Dødsstjerne med små jager
fly. Ved hjælp af kraften lykkes det i et sid
ste, desperat forsøg for Luke at tilintetgøre 
Dødsstjernen.

Således er Star Wars befolket med sære 
navne, religioner, væsener og teknologi, 
som filmen igennem forbliver fuldstændig 
utilknyttet til den virkelige verden. Var fil
mens indhold fremmed, var formen dog 
velkendt; George Lucas gik fra starten ef
ter at lave et moderne eventyr.

Da jeg først kom ind i Star Wars slog det 
mig, at vi havde mistet alt det - en hel ge
neration voksede op uden eventyr. De er 
der ikke mere, og det er det bedste i verden
- eventyr i fjerne lande og riger. Det er
sjovt.O)

Således causerede Lucas selv over Star 

Wars kort før filmens premiere. For at 
skabe sin egen eventyr-hybrid plyndrede 
Lucas alle de inspirationskilder, som hav
de optaget ham  som barn og ung mand.

Udgangspunktet var i første omgang 
30’ernes seriefilm, som Lucas især havde 
oplevet via tv. Disse film var bygget op 
omkring fantastiske, actionmættede 
hændelser, der i slutningen af hver film 
førte til at helten (ofte spillet af den alle- 1 3 5
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Star Wars-premiere: Mann’s Chinese Theatre, Hollywood Boulevard,
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stedsnærværende Buster Crabbe) skulle 
redde sig selv, heltinden eller sine venner 
ud af en stor fare. Hvert afsnit sluttede 
dermed med en cliffhanger, der kunne 
lokke publikum tilbage til den næste film i 
rækken og se, hvordan helten reddede sig 
fra den sikre død.

George Lucas’ første idé var at omsætte 
tegneserien Flash Gordon (Jens Lyn) til en 
m oderne film, men da den italienske pro
ducent Dino de Laurentiis allerede havde 
købt filmrettighederne (med henblik på 
en filmatisering ved Federico Fellini!)(4), 
begyndte Lucas at konstruere sin egen hi
storie:

Jeg undersøgte børnefilm , hvordan de fun
gerer, og hvordan m yterne fungerer; og jeg 
så meget omhyggeligt på de elementer i 
eventyrgenrens film, som gjorde dem suc
cesrige. (...) Jeg fandt ud af, at en myte al
tid foregår langt borte, i et eller andet

fjernt, eksotisk land. For grækerne var det 
Odysseus, der drog ud i det ukendte. For 
det viktorianske England var det Indien el
ler N ordafrika eller skatteøer. For Amerika 
var det det vilde vesten. Der m åtte være 
mærkelige vilde stam m er og bizarre ting i 
et eksotisk land. Nu var det sidste af denne 
mytologi uddød  i m idt 50’erne m ed de sid
ste af m æ ndene, der kendte det gamle ve
sten. Det sidste sted, der er ‘langt borte’, er 
rum m et.(5)

sagde Lucas i 1979.

Begyndervanskeligheder. Manuskriptet til 
Star Wars var dog ikke noget, Lucas umid
delbart rystede ud af ærmet. Efter i en 
årrække at have leget m ed tanken om at 
skabe en rum film , gik Lucas for alvor i 
gang med at omforme de løse idéer til en 
egentlig historie, da hans nostalgiske ung
domsfilm American Graffiti (1973, Sidste 

nat med kliken) indtjente over $50 millio
ner, hvilket gav Lucas den fornødne kapi-
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tal og goodwill til at kunne realisere det 
mere ambitiøse projekt, der på dette tids
punkt endnu var unavngivet.

I maj 1973 forelå så den første, 13 sider 
lange (men aldrig offentliggjorte) outline 
for filmen The Star Wars handling. Denne 
var dog så ambitiøs og langtrukken, at 
Lucas indså, at han her havde stof til ad
skillige film. Han skar synopsen i to dele 
og besluttede sig for at koncentrere sig om 
starten af den anden del af historien, der 
indeholdt mest action og virkede mest 
overkommelig at om sætte til film. Lucas 
indsnævrede fokus, og gennem de næste 
tre år omskrev han på daglig basis sit m a
nuskript. Personer, elementer og hand
lingstråde kom og gik, især i samråd med 
vennen Francis Ford Coppola, der havde 
været executive producer på American 
Graffiti.

Samuraier og gunslingers. Til blandingen 
af fremmede elementer og kendt struktur 
føjede Lucas en række figurer direkte m o
delleret over kendte genre arketyper. 
Skurken er klædt i sort, helten i hvidt; den 
kække rumsmugler H an Solo blev til en 
opdatering af de klassiske westerns’ op
portunistiske gunslinger å la Doc Holliday 
(dog uden selvdestruktion); den vise jedi- 
lærermester Obi-Wan Kenobi er som taget 
ud af Kurosawas Shichinin no samurai 
(1954, De syv samuraier), ligesom de to 
robotter C-3PO og R2-D2 er udgjort a f l i 
ge dele Gøg og Gokke og de to håndlange
re Tahei og Matakashi i Kakushi toride no 

san akunin (1958, D en skjulte fæstning). 
Endelig er der klare selvbiografiske træk 
mellem Lucas, der voksede op på en val- 
nødderanch ved den støvede soveby 
Modesto, CA, og kun drøm te om  at blive 
racerkører, og filmens helt Luke, der keder 
sig bravt som  medhjælper ved sin onkels 
landbrug m idt i ørkenen og ønsker at søge

ind på rumakademiet.
Ved at knytte filmens personer til arke

typer i andre film var Lucas i Star Wars ik
ke nødt til at spilde tid på at forklare per
sonerne og deres handlinger; en reference 
til personer i andre film var nok. Hele sce
ner kunne dog også duplikeres og dermed 
få en ikon-agtig status. Da Luke sammen 
med Obi-Wan Kenobi i ørkenen finder li
gene af de små skrammelhandlere, jawaer- 
ne, regner Luke ud, at Imperiets onde 
storm tropper formodentlig også har an 
grebet hans onkel og tante. Han ræser til
bage til gården og finder den i flammer, 
med onkelens og tantens brændende ske
letter lagt frem til skue. Seeren vil straks 
forstå scenen som en western-pastiche -  
på Fords The Searchers (1956, Forfølgeren) 
i særdeleshed -  og Lukes beslutning om at 
forlade sit hjem for evigt og drage ud i det 
ukendte forekommer dermed helt rimelig.
Han Solo introduceres ligeledes med en 
western-kliché; her ved at skyde en rivali
serende gunslinger (i form af den grønne 
alien Greedo) gennem saloon-bordet. Da 
han efterfølgende kaster en m ønt til bar
tenderen og henkastet mumler: ’’Sorry 
about the mess”, er referencen klar for alle.

Lucas’ forkærlighed for Kurosawas 
samuraifilm kommer også til udtryk på 
flere planer. Ordet jedi er direkte afledt af 
det japanske jidai-geki, der betegner ko
stumedramaer. Samtidig kan de mystiske, 
kappeklædte og ærebundne jedi riddere, 
der hellere kæmper med civiliserede, og 
dødbringende, lyssværd end klodsede sky
devåben, overhovedet ses som interstellare 
samuraikrigere. Lucas gik så langt som at 
overveje at caste skuespilleren Toshiro 
Mifune som Obi-Wan Kenobi, men måtte 
hurtigt droppe idéen. Obi-Wan-figuren er 
dog stadig kraftigt inspireret af både den 
gamle samurai i Shichinin no samurai (De 

syv samuraier) og generalen (spillet af 1 3 7
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Mifune), der beskytter den unge prinsesse 
i Kakushi toride no san akunin (Den skjulte 

fæstning). Fra sidstnævnte film har Lucas i 
øvrigt kopieret hele åbningsscenen, der 
bliver til robotterne C-3POs og R2-D2s 
opgør i ørkenen i starten af Star Wars.

Filmens spektakulære dog fights mellem 
rebellernes og Imperiets jagerrumskibe er 
endvidere inspireret af Anden Verdens- 
krigs-film, der også tjente som materiale 
til slutningens jagerangreb på Dødsstjer
nen. Både Andersons The Dam Busters 

(1954, Mørkets eskadrille), hvor britiske fly 
benytter sig a f ’’bouncing bom bs” til at 
ramme det tyske mål, og Graumans 633 

Squadron (1964), hvor jagerne må benytte 
sig af et vanskeligt flyvemønster for at 
ramme en svært bevogtet tysk raketfabrik 
i Norge, stod model til angrebet på 
Dødsstjernen, hvor de små rumskibe un
der heftig beskydning skal flyve gennem 
en lille grøft for at ramme et lille mål med 
særlige proton-torpedoer.

Slutscenen, hvor Han Solo, Luke og det 
hårede væsen Chewbacca får overrakt tap
perhedsmedaljer og tilj ubles af en hel sal 
af rebellernes soldater, synes endelig m e
get tæt på Leni Riefenstahls Triumph des 

Willens (1934, Viljens triumf), hvor Adolf 
Hitler tiljubles af den niirnbergske skare.

New Age-religiøsitet. Som bærende prin
cip for jedi-ridderne, der er Star Wars’ 
omdrejningspunkt, fandt Lucas på den 
mytiske ’’kraft”. Denne er hovedsagelig in
spireret af den kinesiske religion taoisme 

(undertiden daoisme), hvor den troende 
og mediterende kan opnå en slags udøde
lighed, og hvor menneskekroppen er sam
menkædet med universet. De universelle 
guder opleves i taoismen som tilstede
værende i selve kroppen. Med særlig kon
centreret meditation kan disse guder 

138 fremkaldes og indføres i egen krop, hvor

ved man fastholder deres tilstedeværelse 
og forlænger sit eget liv.

Disse principper udnyttes i Star Wars til 
jedi-riddernes særligt harmoniske og uag
gressive holdning til tilværelsen. Alting fo
regår i symbiose mellem jedi ridderne og 
omverdenen, mens had, frygt og aggressi
on er kilden til ”den mørke side” af kraf
ten. Udnyttes kraften, peger man som 
jedi-ridder på det guddommelige ved sig 
selv, ligesom m an kan komme i kontakt 
med afdøde jedi riddere, der som ånder 
kan råde og vejlede en. Dette sker blandt 
andet for Luke til sidst i filmen, hvor han 
med stor præcision skal skyde sine to r
pedoer ind i et lille mål i Dødsstjernen. 
Her kom m er den afdøde Obi-Wans stem
me pludselig frem og vejleder Luke i at 
slappe af, stole på sine følelser og bruge 
kraften til at ram m e målet.

Samtidig m ed fascinationen af asiatiske 
religioner må det slås fast, at Star Wars er 
en film af, m ed og til det hvide middel- 
klasse-publikum. Det er de amerikanske 
middelklasseværdier, der fejres, og flirten 
med taoisme bliver dermed ikke til meget 
mere end en new age-beskæftigelse med 
alternative religioner. I Star Wars er religi
on således brug t på linje med andre refe
rencer til samuraifilm, westerns, 1930’er- 
serier og Anden Verdenskrigs-film.

Teknik og magi. Sammen med dette pot
pourri af referencer forestillede George 
Lucas sig, at Star Wars skulle være langt 
mere spektakulær, end hvad man hidtil 
havde opnået på film. For at realisere de 
mange visuelle effekter stiftede han i 1975 
firmaet Industrial Light & Magic med den 
unge effektmager John Dykstra som  chef. 
Dykstra mente, at han over tid kunne ud
vikle et computerstyret kamerasystem, 
hvor man kunne bevæge kameraet forbi 
modellerne af rumskibene for derefter at
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nulstille kameraet og lade det udføre 
nøjagtig den  samme bevægelse med en 
anden model. Kombineret ville de to op
tagelser give illusionen af, at begge rum 
skibe befandt sig i sam m e rum. Dette hav
de hidtil været umuligt, da man hellere 
fastlåste kameraet og omhyggeligt bevæge
de modellerne foran det (som det kan ses 
i Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968, 
Rumrejsen år 2001)).

Det resulterende kamerasystem, med 
navnet Dykstraflex, endte med at sluge 
store dele a f filmens budget, men revolu
tionerede samtidig brugen af visuelle ef
fekter på film. Sammen med dygtig brug 
af glasmalerier og innovative lydeffekter 
blev rumskibenes færd gennem galaksen 
fuldstændig troværdig. George Lucas ville 
have, at al fremtidsteknologi skulle fore
komme brugt og dagligdags. Alle model

lerne af rumskibe samt robotter blev der
for gjort passende beskidte, og lydeffekter
ne, der akkompagnerede dem, blev opta
get fra gamle fly, industrielle maskiner og 
mekanisk værktøj. Ved samtidig at nægte 
publikum  forklaringer på, hvordan svæve- 
biler, laserpistoler og rumskibe fungerer, 
glider teknologien sømløst ind i diegesen. 
Når fiktionsuniverset fungerer komplet, 
vil ingen blandt publikum  stille spørgs
målstegn ved mekanikken bag jedi-ridder- 
nes lyssværd.

Som en genistreg valgte Lucas at under
strege det velkendte ved dette ukendte 
univers ved at benytte gammeldags, sym
fonisk musik. Af Steven Spielberg fik han 
anbefalet komponisten John Williams, 
som Spielberg havde brugt til Jaws (1975, 
Dødens Gab), filmhistoriens indtil da 
største kassesucces. Til Star Wars leverede

Star Wars
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Williams musik, der trak på de klassiske 
Hollywood-komponisters forkærlighed 
for 1800-tallets romantiske komponister:

Alt det visuelle skulle være fremmedartet. 
Det, som var bekendt, var den emotionelle 
forbindelse, som filmen har gennem øret 
til det fysiske. Dette må jeg give George 
Lucas æren for: ideen med at gøre m usik
ken, hvad en kom ponist ville kalde solidt 
tonal og klart melodisk, akustisk snarere 
end elektronisk (6)

sagde Williams om sin musik til filmen. 
Han gik så langt som at give hovedperso
nerne (dog ikke Darth Vader) hvert sit 
ledemotiv, som han kombinerede med in- 
troens triumfale og medrivende march - 
alt i alt komponerede Williams hele 88 
minutters musik til den 121 m inutter lan
ge film.

Dette var formodentlig Lucas’ største 
kup: Ved at skabe en fuldstændig trovær
dig fantastisk verden, hvor det umulige er 
dagligdags og fortælleformen er velkendt, 
trak han uden modstand publikum ind i 
sin film. Med Star Wars enorme populari
tet gled Lucas op i kategori med Jim 
Henson, skaberen af M uppet Show, og 
Walt Disney som popkulturens fremmeste 
leverandører af fiktive personer til den 
kollektive referenceramme.

Den gode forretning. På trods af sit m id
delstore budget var Star Wars en forholds
vis billig film at lave. Filmens producer, 
Gary Kurtz, gik så langt som at kalde den 
“et $600.000 epos til Roger Corm an”(7), 
med hentydning til den navnkundige low- 
budget producer, mens Lucas simpelthen 
kaldte den “den dyreste low-budget film 
der nogensinde er lavet”(8). Filmstudiet 
Fox håbede derfor blot at få et pænt over
skud ud af filmen og for at holde om kost
ningerne nede, aftalte de med Lucas og 

1 4 0  Kurtz, at deres løn blev forholdsvis lav:

Lucas ville få $50.000 for at skrive m anu
skriptet og yderligere $100.000 for at in
struere, mens Gary Kurtz ville modtage 
$50.000 for at være producer på filmen.
Til gengæld ville Lucas’ filmselskab, Lucas- 
film, tage 40% a f filmens overskud, og 
George Lucas ville få eneret på m erchan
dising og eventuelle sequels. Merchan
dising var på dette tidspunkt et stort set 
ukendt fænom en i forhold til film. Lege
tøjsgiganten M attel og Fox havde 10 år 
tidligere b ræ ndt fingrene alvorligt på Dr. 
D olittle-merchandise, som  ingen gad 
købe, så Fox så det som en udmærket 
handel at give enerettighederne gratis til 
Lucas m od et lavere honorar. Lucas anede 
dog mulighederne i at lade sit farverige 
persongalleri optræde som  kagedåser, 
kopper og figurer samt give dem videre liv 
i form af romanudgaver a f manuskriptet 
(novelizations) og tegneserier. Lucasfilm 
forhandlede sig frem til aftaler med forla
get Del Rey, tegneseriebladet Marvel samt 
legetøjskæden Kenner. Aftalerne gav som 
udgangspunkt rettighederne til at lave Star 

Wars m erchandise væk temmeligt billigt, 
m od at Lucasfilm fik en stor bid af et 
eventuelt overskud.

George Lucas satsede rigtigt. I løbet af 
ingen tid var der er hidtil uset marked for 
merchandise, og en lang række producen
ter af alt fra sengetøj til m orgenmad sikre
de sig Star Wars-figurene på deres p ro 
dukter -  til noget mindre favorable priser. 
Især Kenner skovlede penge ind på deres 
aftale med Lucasfilm, som  havde kostet le
getøjsfirmaet $750.000. Alene i 1978 solgte 
firmaet over 42 millioner Star Wfar5-figu- 
rer(9) og har indtil 1999 tjent $7 milliar
der på deres Star Wars-legetøj(lO). Den 
store vinder var dog Lucasfilm, der endte 
med at tjene langt mere på merchandising 
end på selve filmen.

Med merchandise- og biografindtjenin-
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gerne fra Star Wars var George Lucas og 
Lucasfilm klar til at lave sequels. Lucas 
fandt sit 13-siders udkast frem igen og 
fortsatte sin rumsaga, med en mere dyster 
historie, hvor mange af de elementer, der 
blev antydet i Star Wars, ville blive forkla
ret. M anuskriptskrivningen faldt dog igen 
Lucas svært, så han hyrede veteranen 
Leigh Brackett til at skrive det for sig. Da 
Brackett inden færdiggørelsen døde af 
kræft lod  Lucas m anuskriptet, som han 
stadig var stærkt utilfreds med, gå videre 
til den unge Lawrence Kasdan. Lucas var 
samtidig så rystet over besværlighederne 
under indspilningerne af Star Wars, at han 
hyrede en anden veteran, Irvin Kershner, 
til at stå for instruktionen. Lucas selv ville 
stå tilbage som executive producer og bli
ve krediteret for at finde på historien. Med 
sin nye likviditet stod Lucasfilm denne 
gang selv for hele produktionen, der dog 
gik så m eget over budgettet, at Fox igen 
måtte skride ind og garantere en række 
lån, hvilket sikrede dem  de nu meget for
delagtige distributionsrettigheder til en 
eventuelt yderligere sequel.

Star Wars’ efterfølger kom til at hedde 
Star Wars: Episode V -  The Empire Strikes 

Back (1983, Imperiet slår igen). George 
Lucas forklarede samtidig, at både Star 

Wars, som  ved re-release i 1981 fik titlen 
Star Wars: Episode IV  -  A New Hope, og 
The Empire Strikes Back var del af et større 
epos i ni dele. Del seks ville fuldbyrde 
midtertrilogien, og derefter ville Lucas ka
ste sig over indledningstrilogien, Episode 
I - I I l

The Empire Strikes Back om handler de 
endnu en gang trængte rebeller. Imperiet 
har samlet sig igen under Darth Vader og 
den mystiske og magtfulde kejser, der ja
ger vores helte gennem galaksen. Luke ta
ger til sum pplaneten Dagobah, hvor et lil
le, grønt og meget rynket væsen, Yoda, op-

lærer ham i brugen af kraften. Han Solo 
og Prinsesse Leia forelsker sig, men tages 
til fange af Darth Vader. Luke forlader da 
sin træning for at befri dem og samtidig 
konfrontere sin fars morder. Ved den føl
gende lyssværdduel afslører Darth Vader, 
at han er Lukes far, Anakin Skywalker.
Den forfærdede Luke reddes i sidste øje
blik af Leia, mens den stadig tilfangetagne 
Han Solo sendes til skurken Jabba the 
Hutt, som har sin egen interesse i den la- 
serpistolskydende smugler.

Den længe ventede The Empire Strikes 

Back blev et skoleeksempel på en critic 

proof sequel, der rent faktisk er bedre end 
sin forgænger. Filmen formåede på en 
gang at tilfredsstille sit kernepublikum 
med en god gang mere-af-det samme og 
uddybe Star Wars-universet med dygtige 
plot-twists, gode, nye personer og bedre 
skuespil. Således er der igen eksotiske lo
cations (isplaneten Hoth, sumpplaneten 
Dagobah, et asteroidefelt der huser en stor 
rumsnegl, himmelbyen Bespin samt 
mængder af high tech-interiører fra 
Imperiets kliniske rumskibe), eksotiske 
personer (ismonsteret wampaen, jedi- 
lærermesteren Yoda, skabt af Muppets- 

dukkeføreren Frank Oz, den opportunisti
ske Lando samt dusørjægeren Boba Fett) 
og masser af dueller på lyssværd, laserpi
stoler, rumskibe og andet fremtidsisen
kram.

Flere kritikere bemærkede samtidig, at 
filmen både var bedre skrevet og instrue
ret end sin forgænger. Selv om Lucas angi
veligt var meget utilfreds med Kershners 
instruktion var det klart, at hans langsom
me tempo og mere indgående arbejde 
med skuespillerne passede denne mere 
mørke film, hvor Imperiet slutter med 
overtaget og vores helte er spredte.
Filmens m indre letsindige stemning blev
også understreget af John Williams nys- 141
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The Empire Strikes Back

krevne ’Imperial March’, der dog hovedsa
gelig får karakter af ledemotiv for Darth 
Vader. Det står som et af de bedste stykker 
filmmusik nogensinde og sikrede yderlige
re salg af soundtracks for Lucasfilm.

Im periet grundlægges. The Empire Strikes 

Back blev en uundgåelig succes -  tiårets 
næstmest indtjenende film, kun overgået 
af Star Wars. Med endnu en kæmpesucces 
i hus, var Lucas og Lucasfilm uafhængige 
af resten af den etablerede filmverden. 
Lucas brugte i første omgang filmens ind
tjeninger til at realisere sin drøm  om et 
uafhængigt filmmiljø uden for Holly
wood. Han opkøbte store landarealer i 
Marin County i Nordcalifornien og lagde i 
juli 1980 grundstenen til, hvad der efter
hånden blev til Skywalker Ranch. Ranchen 

1 4 2  er et større kontorkompleks for Lucasfilm

med om fattende computerredigeringsfaci
liteter, en biografsal, lydsystemet Sky
walker Sound (1987), en koncertsal sam t 
samlinger af Lucas-memorabilia fra S tar  

Wførs-filmene og Lucas’ andre, senere p ro 
duktioner.

Samtidig syntes Star Wars-feberen ikke 
at aftage. M arkedet var enorm t, og Lucas’ 
erklæring om en tredje Star Wim-film 
med premiere i 1983 blev imødeset a f 
utallige fans. Igen dikterede Lucas h isto ri
ens indhold, m ens Lawrence Kasdan skrev 
m anuskriptet og den talentfulde Richard 
M arquand, der kun havde to spillefilm 
bag sig, instruerede. Arbejdstitlen på dette 
tredje epos var ’’Revenge o f the Jedi”, m en 
efterhånden besluttede Lucas, at en velaf
balanceret jedi-ridder ikke kan tage egen t
lig hævn, og titlen ændredes til Star Wars: 

Episode VI - Return of the Jedi (Jedi-ridde-
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ren vender tilbage). Det er dog blevet hæv
det flere gange, at Lucas med vilje lækkede 
den falske titel for at kunne spotte de 
mængder af uautoriseret merchandise, der 
oversvømmede markedet. Samtidig fore
gik dele af indspilningerne under titlen 
”Blue Harvest” kom plet med taglinen 
’’Horror beyond your imagination” for at 
vildlede meget ihærdige fans, der ikke 
kunne vente til prem ieren med at få et 
glimt af den nye film. Merchandise, der 
bærer ’’Revenge of the  Jedi”- og ”Blue 
Harvest”-navnet, er selvsagt afsindigt sjæl
den og i høj kurs b land t Star Wars-samle- 
re.

Lucasfilm havde denne gang ingen pro
blemer med at finansiere filmen selv, selv
om budgettet ikke overraskende svulme
de, denne gang til $ 32,5 millioner -  tre 
gange så meget som Star Wars budget.

Return of the Jedi om handler Lukes red
ningsaktion for at befri Han Solo fra til
fangetagelsen hos den sneglelignende 
gangster Jabba the H utt. Herefter færdig
gør Luke sin jedi-træning hos den døende 
Yoda, der røber, at Leia er Lukes søster. I 
god behold ruster H an Solo, Luke og de

andre rebeller sig til det endelige opgør 
m od Darth Vader og kejseren, der er i 
færd med at bygge en ny og endnu mere 
dødbringende Dødsstjerne. Det store kli
maks involverer Han Solos forsøg på at 
sprænge Dødsstjernens kraftskjoldgenera- 
tor, der befinder sig på skovmånen Endor, 
og Landos efterfølgende jagerangreb på 
Dødsstjernen. Samtidig befinder Luke sig i 
kejserens gemakker i Dødsstjernen, hvor 
den onde kejser prøver at lokke Luke til at 
gå over til den mørke side af kraften.
Dette lykkes næsten, da Luke tvinges til en 
drabelig lyssværdduel med D arth Vader, 
som han næsten besejrer. Kejserens forsøg 
hindres dog i sidste ende af Lukes stand
haftighed og Darth Vaders endelige m e
dynk med sin søn. Kejseren styrtes i en af
grund, Darth Vader tager masken af og 
dør, Luke undslipper Dødsstjernen kort 
før den sprænges af Lando, og vores helte 
genforenes på Endor.

Selv de mindst kritiske seere kunne ikke 
undgå at opleve, at Return o f the Jedi i 
højere grad end sin forgænger var et op 
kog af Star Wars-elementer. Således synes 
den lange åbningsdel, hvor Luke befrier

Episode II -  Attack of the Clones
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Han Solo, Chewbacca, Leia og robotterne 
fra Jabba the Hutt, som noget unødvendig 
for det egentlige plot, og i højere grad m o
tiveret af mulighederne for at omsætte de 
mange kulørte figurer, der optræder i 
Jabbas palads, i merchandise-muligheder. 
Samme skæbne synes bestemt for de n u t
tede småbamser, ewokerne, der bebor 
Endor og hjælper rebellerne i kampen 
mod Imperiet, mens flere scener virker 
kopierede fra de to foregående film. Især 
scenen på Endor, hvor Luke og Leia kæm 
per m od en gruppe af Imperiets soldater 
på meget hurtige, flyvende motorcykler 
virker som en opgradering af Star Wars’ 
klimaks, hvor de små jagere i svimlende 
fart flyver gennem en lille grøft.

På trods af filmens eventuelle mangler 
er den dog som sine to forgængere en 
hæsblæsende filmoplevelse, der fastholder 
sit ”no-questions-explained” fantastiske 
univers, hvilket heller ikke fornægtede sig 
ved billetlugerne: Return of the Jedi blev 
80’ernes næststørste pengegenerator, kun 
overgået af E.T. The Extra-Terrestrial.

Fremfor at give sig i kast med flere 
egentlige Star Wfars-film, lod Lucas efter 
Return o f the Jedi universet leve videre i to 
tv-film, der mere målrettet sigtede på bør- 
nepublikummet. The Ewok Adventure 
(John Korty, 1984) om handler en families 
nødlanding på skovmånen Endor. For
ældrene bliver ulykkeligvis væk fra deres 
to børn, lillesøster Cindel og storebror 
Mace, som dog hjælpes af de primitive 
men nuttede ewoker, der bebor månen. 1 
efterfølgeren, Ewoks: The Battie for Endor 

(Jim Wheat, Ken Wheat, 1985), angribes 
ewokerne af de onde marauders, og den 
overlevende Cindel m å sammen med 
ewoken Wickett og den gamle eneboer 
Noa stå sammen i et angreb på marauderne.

Begge tv-film blev store seer-successer, 
1 4 4  men kan ikke betegnes som mere end fod

noter i den egentlige Star Wars-kanon.

Citizen Lucas. Da George Lucas i midten 
af 80’erne besluttede sig for at vente lidt 
med den næste Star Wiars-trilogi, var han 
den amerikanske filmindustris rigeste en
keltperson. Indtjeningerne fra Star Wars- 
og Indiana Jones-filmene (som var finan
sieret af Lucasfilm) og deres respektive 
merchandisekampagner gjorde Lucasfilm 
til planetens m est succesfulde uafhængige 
filmselskab, og Lucas kunne nu sidde i sit 
selvskabte Xanadu, The Skywalker Ranch, 
og se sine forskellige selskaber spinde 
guld. Lydsystemet Skywalker Sound (en 
overtagelse af Star Wfars-lydsystemet 
’’Sprocket Systems”, der fik sit nuværende 
navn i 1987), lyd- og billedsystemet THX 
(stiftet 1983), Industrial Light & Magic 
sam t computerspilafdelingen Lucasarts 
(stiftet 1987), der sikrede Lucas de fulde 
indtjeninger a f computerspiludgaverne af 
Star Wars- og Indiana Jones-filmene, blev 
alle state-of-the-art-institutioner inden for 
hver deres felt. Selv i dag er ingen af disse 
selskaber børsnoterede; George Lucas ejer 

dem. Lucas’ egen beskrivelse af The Sky
walker Ranch som et alternativ til det 
evigt profittænkende og ukreative Holly
wood føles derm ed som en selvmodsigel
se. På ranchen er Lucas kejser i eget im pe
rium , hvor han  egenhændigt kontrollerer 
sine filmprojekter -  og sine selskabers 
projekter.

Lucas’ indflydelse er dog større end som 
så. Filmhistorisk er Star Wars en milepæl, 
som kun vanskeligt lader sig overvurdere. 
Filmens betydning skal både ses i dens 
kvaliteter og i forhold til det filmlandskab, 
der var gældende, da den blev skabt.

Hverken den store, mytiske fortælling 
eller science fiction var overhovedet popu
lære i 70’ernes amerikanske filmlandskab. 
De pænt indtjenende film var typisk
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Disney-film og katastrofefilm, der moralsk 
placerede ansvaret for en gruppe menne
skers død  hos en grisk byggespekulant, der 
i et anfald af hybris har omgået brandsik
ringen. Katastrofefilmene kombinerede 
ofte den langvarige og udpenslede de
struktion af materiel og menneskeliv med 
castingen af en række top-skuespillere, der 
dermed sikrede biografindtægterne.

70’erne blev desuden indvarslet med 
overraskende successer som Nichols’ The 

Graduate (1967, Fagre voksne verden), 
Penns Bonnie and Clyde (1967, Bonnie og 

Clyde), Hoppers Easy Rider (1969) og 
Atlmans MASH (1970), der alle benyttede 
sig af komplekse anti-helte med usikre 
mål for deres eksistens, flertydige slutnin
ger og en intellektuel holdning til filmen 
som fortælling. D enne tendens fortsatte 
jævnt op gennem første halvdel af 70’erne, 
der derm ed i høj grad blev de amerikan
ske auteur-instruktørers epoke. Som al
drig før (eller siden) fik visionære og 
uprøvede filminstruktører lov til at fuld
byrde deres idéer, da der rent faktisk var et 
bredt publikum for deres film.

Med sit Star Wars-projekt søgte Lucas at 
gå imod disse tendenser. Målet var ikke at 
skildre et realistisk blodbad eller den pro
jektløse protagonists besvær med at finde 
et formål i tilværelsen. Star Wars skulle 
være godhjertet/««. Ikke mere. Den 
spektakulære uvirkelighed blev filmens 
projekt; publikum skulle måbe -  ikke re
flektere.

Denne tilgang til kommerciel filmkunst 
(om man kan tale om  noget sådant) havde 
ikke været populær blandt publikum si
den 50’ernes stort anlagte oldtidsfilm som 
DeMilles The Ten Com m andm ents (1956, 
De ti bud) og Wylers Ben-Hur (1959).
Lucas skrællede disse films værste morali- 
sering væk, men beholdt de tyndt define
rede personer og de fantastiske spectacles.

Strategien kom til at danne præcedens:

Denne prioritering af visuelle oplevelser 
over narrativ spidsfindighed eller dybt
gående karakterisering markerer Star Wars 
som en af de første m oderne action-film. 
Og filmens succes åbnede døren for high 
concept- og kulisse-baserede film, der blev 
videreudviklet af producere som  Don 
Simpson, film som lovede publikum  en 
sansemæssigt overlæsset rutschebanetur - 
og som ved at gøre det genoplivede den ik- 
ke-fortællende fryd ved rene billeder, som 
den tidlige film gav samtidens publikum, 
( 11)

skriver Edward Lawrenson om Star Wars’ 
katalysator-effekt på filmindustrien.

Lucas’ og Spielbergs tidlige succeser 
(Jaws, Close Encounters o f the Third Kind 

(1977, Nærkontakt a f  tredje grad), Raiders 

o f the Lost Ark (1981, Jagten på den for
svundne skat) samt E.T. the Extra Terres- 
trial) medførte egenhændigt et fokusskifte 
i Hollywood, hvor blockbuster-auteuren 
var konge, og 70’ernes store instruktører, 
Bob Rafelson, M artin Scorsese, Robert 
Altman, Arthur Penn og Alan J. Pakula, 
kun i ringe grad formåede at tiltrække 
publikum til deres film. I langt højere 
grad begyndte studierne at satse på mega- 
filmen, blockbusteren, der skulle indbrin
ge den helt store indtjening. Star Wars vi
ste vejen for denne type film: Endimen- 
sionelle personer, flotte effekter, letforståe
lige fortællemønstre, et væld af referencer 
til populærkulturen samt en grundlæg
gende nostalgisk holdning, der afspejlede 
et ønske om at overstå de problemfyldte 
1960’ere og 1970’ere og komme tilbage til 
en tid før mordene på JFK, M artin Luther 
King og Malcolm X, Vietnamkrigen, LSD, 
Watergate samt Black Panther-bevægelsen, 
hvor autoriteterne var til at stole på og 
fjenderne klart defineret ved at være 
skurkagtige og uamerikanske.

Star Wars var således på sin vis filmen, 145
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der indvarslede Reagan-æraens forkærlig
hed for det virkelighedsfjerne. Ronald 
Reagan selv kan endog siges at stamme fra 
det samme mytologiske stof, der fostrede 
Star Wars-personerne. Reagan var sam ti
dig USAs første blockbuster-præsident, 
der forstod at sætte image og slagord før 
politik. På en gang enhver amerikaners 
flinke ven og magnetisk larger-than-life- 
personlighed, blev Reagan præsidentræk
kens ækvivalent af Obi Wan-Kenobi og 
Indiana Jones; en opdatering og maksime
ring af 30’ernes b-filmhelte som Flash 
Gordon og Buck Rogers.

Sammenhængen mellem Reagan og 
70’ernes og 80’ernes blockbusters skulle 
aldrig blive tydeligere, end da præsidenten 
i 1983, samme år som Return of the Jedi 
fik premiere, offentliggjorde planerne for 
forsvarssystemet Strategic Defence 

Initiative, en rumbaseret laser, der skulle 
kunne destruere fjendtlige missiler, før de 
gjorde skade på USA. Programmet fik 
øgenavnet ’Star Wars’ -  hvilket Lucas 
uden held sagsøgte USAs regering for. Star 
Wars-systemet er dog aldrig kommet til at 
virke, men er under George W. Bushs em 
bede blevet taget op igen.

Star Wars-trilogiens rolle som fader til 
den moderne blockbuster har altid været 
et kildent emne for George Lucas. På en 
gang er han kommet til at stå som den ul
timative auteur, der har total kontrol over 
sine film og lader sin personlige vision 
gennemsyre dem. Samtidig har blockbu
ster/action adventure/mega-filmen ifølge 
mange kritikere betydet et livstruende 
stød m od den seriøse filmkunsts instruk
tører, hvis visioner ikke involverer lys
sværd, eksplosioner, dinosaurer eller tu 
sindvis af special effects. Lucas nægter pu 
re, at dette skulle være tilfældet:

146 Af den halvanden millard dollars, som Star

Wars indspillede, gik halvdelen, $700 milli
oner, til biografejerne. Og hvad gjorde bio
grafejerne m ed  dem? De byggede m ultibio- 
grafer. Da de så havde alle disse sale, var de 
nødt til at sæ tte noget på plakaten, hvilket 
betød, at kunstneriske film som blev vist i 
små biografer i småflækker, pludselig gik i 
m ainstream -biografer og begyndte at ind 
spille penge... Så på en m åde ødelagde jeg 
film industrien, men jeg ødelagde den ved 
at gøre film ene mere intelligente, ikke mere 
infantile, (12)

sagde Lucas i 1997. Et hurtigt blik på e t
hvert større biografhus’ filmliste reducerer 
dog Lucas’ udsagn til ønsketænkning. 
Biografejernes øgede indtægter fik dem  
muligvis til at opføre flere sale, men de 
fyldte dem m ed flere blockbusters -  ikke 
flere art film. Denne udvikling skete h u r
tigt; blockbusterens status som filmhisto
riens mest populære og dermed mest lu
krative produkt blev med Star Wars så ty
delig, at filmhistorikeren James Monaco 
allerede i 1979 med næsten profetisk klar
syn kunne postulere: “I stigende grad vil 
vi alle komme til at se de samme ti 
film.”(13)

Special Edition. Tiden efter Return o f the 

Jedi bød ikke på lutter successer for 
George Lucas. En række kostbare flop i 
løbet af 80’erne, f.eks. tegneseriefilmatise
ringen Howard the Duck (1986) og even- 
tyrfilmen W illow  (1988), gjorde Lucasfilm 
forholdsvis inaktiv som produktionsenhed 
i starten af 90’erne.

På trods af flere af Lucas’ øvrige selska
bers succes (specielt Industrial Light & 
Magic, som op gennem 90’erne stod for 
filmhistoriens største spring fremad på 
teknikom rådet) virkede Lucas som en af
danket general, der havde haft sin spekta
kulære tid på toppen af populærkulturen. 
Star Wars virkede død.

Dette æ ndrede sig pludseligt med udgi
velsen af en stribe Star Wars-romaner i
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starten af 90’erne. Tim othy Zahns tre ro
maner H eir to the Empire (1991, Imperiets 
arving), D ark Force Rising (1992, Den 

mørke styrke) og The Last Command  

(1993, Den sidste kom m ando) toppede 
overraskende bestsellerlisterne, og det blev 
klart, at Star Wars stadig var populær hos 
en meget stor gruppe meget trofaste fans. 
En yderligere række a f Star Wførs-romaner 
og computerspil baseret på Star Wars-uni- 
verset cementerede interessen og udvidede 
den etablerede Star W ars-kanon  i en grad, 
så der opstod en autoriseret Star Wars bi
bel, der sikrede kontinuitet blandt de for
skellige Star Wars-produkter. George 
Lucas godkender naturligvis alle tiltag, der 
inkluderes i denne kanon.

Det var dermed til mange fans’ store 
glæde, da Lucas i 1994 åbent begyndte at 
tale om at gå i gang m ed endnu en Star 

Wars-trilogi. Denne skulle omfatte 
Episode I-III og om handle den første tri
logis forhistorie. Lucas meddelte dog sam
tidig, at projektet tidligst ville blive realise
ret i 1997, hvor han til gengæld ville filme 
alle tre film samtidig for dermed at holde 
udgifterne nede.

Sådan kom  det ikke til at gå. De udvik
linger inden for digitale effekter, Lucas 
havde brug for til at realisere den næste 
generation af Star W ars-film, lod vente på 
sig. Hans selskaber arbejdede dog støt på 
dem op gennem 90’erne, og de blev an
vendt i prøvekludsprojekter som tv-serien 
Younglndiana jones (1992-1996) og fil
men Radioland Murders (Mel Smith,
1994), hvor Industrial Light & Magic for 
alvor fik testet deres evner udi syntetiske 
sets, bortviskning af personer m.v.

Den ny teknologis helt store test kom 
dog med genudsendelsen af de tre gamle 
Star Wars-film. Til Star Wars’ 20-års jubi
læum i 1997 besluttede Lucas sig for at 
genudsende de tre film i en oppudset og

teknisk overlegen udgave. Dette skyldes 
både behovet for at tilfredsstille de mange 
Star Wars-fans, der afventede den nye tri
logi (så at sige som at udsende et greatest 
hits-album), og at bringe filmene tættere 
på den vision, Lucas oprindelig havde haft 
(som det hed i pressemeddelelserne).
Allerede i 70’erne havde Lucas udtrykt 
utilfredshed med Star Wars:

Sagen er, at vi ikke havde pengene, og nøg
len til special effects er tid og penge. Jeg 
blev nødt til at skære genveje som en gal.
Jeg skar scener ud til højre og til venstre.
Og jeg skar over et hundrede special effects 
shots væk. Filmen er ca. 25% af det, som 
jeg ønskede, den skulle være, (14)

sagde Lucas i 1979. Med udgivelsen af Star 

Wars; Episode I V -  A New Hope -  Special 
Edition havde han lejlighed til at få nogle 
af pengene tilbage i filmen.

Star Wars led dog ikke bare under m an
gelfulde effekter, men også under anven
delsen af en række forskellige typer billig 
råfilm. Der var gået tyve år siden premie
ren, og filmstrimlerne var nu i så ringe 
forfatning, at Lucas beordrede en billede- 
for-billede rensning og gendannelse af far
verne. Samtidig rekonstruerede han en 
tidligere optaget scene, hvor Han Solo 
m øder Jabba the H utt (som ellers først 
optræder i Return o f the Jedi). I den gamle 
optagelse havde Lucas ladet en skuespiller 
i vamset pels agere Jabba og regnet med 
senere at kunne skifte ham ud med et ik- 
ke-menneskeligt rumvæsen. Dette kunne 
dog ikke lade sig gøre med datidens tek
nologi, men med Industrial Light &
Magics landvindinger inden for compute- 
reffekter, kunne det en digital Jabba træde 
i skuespillerens sted i Special Edition.
Lucas selv udtrykte stor tilfredshed med 
denne nye scene, der dog især ved tilbage
blik forekommer noget kunstig. Den digi- 1 4 7
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tale Jabba virker meget todimensionel, 
især da Han Solo går en tur rundt om 
Jabba og synes næsten at passere igennem 
ham. Ikke desto m indre ville brugen af 
computergenererede personer blive et 
bærende princip for de kommende Star 

Wars-film.
Udover den nye scene med Jabba the 

Hutt tilføjede Lucas Star Wars en række 
nye indstillinger, især af den skumle ør
kenby Mos Eisley, samt en generel opdate
ring af de mange special effects. Alt i alt 
kom Special Edition med de rensede bille
der, de opgraderede effekter, et par nye 
indstillinger, en ny scene og ny-mixet 
THX-lyd til at vare fire m inutter længere 
end originalen og koste Lucas godt $10 
millioner -  cirka det samme som hele Star 

Wars kostede 20 år tidligere.
Samme overhaling fik The Empire 

Strikes Back og Return of the Jedi, hvoraf 
især den sidstnævnte fik nævneværdige 
tilføjelser: Et kort m usiknum m er i Jabba 
the Hutts palads blev opgraderet med 
computergenererede figurer til en regulær 
show stopper, og filmens afsluttende fej
ring af Imperiets undergang blev udbyg
get med indstillinger af jublende masser 
på andre planeter, blandt andre regerings
planeten Coruscant, som var velkendt af 
Star Wars-fans fra forskellige Star Wars- 
romaner. Alt i alt blev The Empire Strikes 

Back tre m inutter længere og Return o f the 

Jedi fire m inutter længere i Special 
Edition-udgaverne, som sammen med Star 

Wars satte indtjeningsrekorder for genud
sendte film. Med Star Wars’ ekstra indtæg
ter generobrede filmen samtidig titlen 
som historiens største kassesucces -  hvil
ket den dog tabte igen til Titanic (James 
Cameron, 1997) samme år.

The Saga Continues. Med Special Edition- 

148 filmenes succes var markedet og teknolo

gien klar til den første af de tre Star Wars- 
prequels. I 1997 meddelte George Lucas, 
at han selv ville instruere i hvert fald den 
første af de tre  film, og at den ville få pre
miere i 1999.

Forkastet var nu tanken om at produce
re de tre film samtidig, ligesom det i 1994 
foreslåede budget på maksimalt $35 milli
oner voksede til $115 millioner. Lucas 
havde egentlig tænkt sig at filme digitalt, 
m en måtte gå over til almindelig 35 mm- 
film, da teknologien inden for digitale ka
meraer endnu ikke var nået langt nok. 
Filmen skulle dog være ambassadør for 
anvendelsen af computerskabte ’’fotoreali- 
stiske” personer, der kunne træde i stedet 
for de dukker og mænd-i kostumer, der 
havde befolket Episode IV-VI.

Star Wars: Episode I -  The Phantom  
Menace (1999, Den usynlige fjende) viste 
sig at blive filmhistoriens mest ventede 
film. Da den første teaser-trailer blev lan
ceret i biograferne i december 1998, ople
vede flere biografejere, at ivrige fans løste 
billet til M artin  Brests M eet Joe Black 

(1998) for at forlade biografen igen, når 
de havde set Star Wars-traileren. I USA 
frygtede flere koncerner enorme tab, når 
deres medarbejdere formodentlig ville 
melde sig syge for at kunne se filmen ved 
premieren. Star Wars-hysteriet var tilbage 
i en grad, hvor Lucas ikke behøvede at be
kymre sig om , hvorvidt nogen reelt ville 
bryde sig om  filmen eller ej. Fox, der igen 
distribuerede filmen, forventede en distri
butionsindtægt på cirka $100 millioner, 
mens Lucas personligt stod til at tjene 
over $2 milliarder på merchandise alene. 
Så stor var interessen for at komme med 
på m erchandise vognen, at The TriCon 
Group, der ejer fast food-kæderne Pizza 
Hut, Taco Bell og Kentucky Fried Chicken, 
betalte Lucasfilm $2 milliarder for at få 
lov til at byde deres kunder på The
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Phantom Menace-m ad .(15) Filmen var så
ledes formentlig den første i filmhistorien, 
som ville være en god forretning, selvom 
ikke en eneste person løste billet til den.

Lucas skrev selv m anuskriptet til The 

Phantom Menace, igen baseret på hans 13- 
siders synopsis fra 1973. Historien foregår 
30 år før begivenhederne i Star Wars. Obi- 
Wan Kenobi er en ung m and og bliver op
lært som jedi-ridder af Qui Gon Jin. De to 
jedi-riddere bliver af jedi-rådet sendt til 
planeten Naboo, hvor den luskede 
Handelsføderation har taget planeten som 
gidsel. Obi-Wan og Qui-G on opdager 
dog, at Handelsføderationen, der i al hem 
melighed styres af den kutteklædte Darth 
Sidious, er i færd m ed at invadere plane
ten med en hær af m ilitærrobotter. De 
redder planetens D ronning Amidala fra 
føderationens kløer og må under hård be
skydning kæmpe sig væk fra Naboo. Med 
et skadet rumskib nødlander jedi-ridderne 
og dronningen på ørkenplaneten 
Tatooine, hvor de m øder den lille slave, 
Anakin Skywalker. Q ui-G on bemærker 
straks drengens evner udi kraften og væd
der med Anakins ejer, skrothandleren 
Watto, om  udfaldet a f et væddeløb,
Anakin skal deltage i. Anakin vinder løbet 
og er derm ed fri til at følge jedi-ridderne 
til regeringsplaneten Coruscant, hvor 
Dronning Amidala skal tale sin planets 
sag. Idet de vil forlade Tatooine angribes 
de dog af den mystiske sith-ridder, Darth 
Maul, jedi-riddernes ækvivalent fra den 
mørke side af kraften. Qui-Gon klarer dog 
frisag, og jedi-ridderne kan med deres føl
ge tage videre til Coruscant. Her finder 
Dronning Amidala dog ikke den støtte, 
hun forventer, selvom det lykkes for hende 
at udskifte senatets kansler Valorum med 
en ny Supreme Chancellor, Palpatine. Med 
uforrettet sag tager D ronning Amidala 
med jedi-ridderne og Anakin tilbage til

Naboo. Her overtaler Amidala de prim iti
ve gunganere til at hjælpe sig i kampen for 
at generobre planeten. I en stort anlagt 
slutsekvens møder gunganerne den tek
nisk og talmæssigt overlegne robothær:
Qui-Gon dræbes i kamp m od Darth 
Maul, som efterfølgende dræbes af Obi- 
Wan, mens Anakin ved en række tilfælde 
får Handelsføderationens moderskib til at 
eksplodere, hvilket medfører en nedluk
ning af kam probotterne på Naboo.

Enhver film, der begynder med en titel på 
syv ord og så inkluderer ordene ’’taxation” 
og ’’debate” i sine første fem sekunder, er 
enten et dødbringende historisk epos om 
den amerikanske revolution eller tager sit 
publikum  for givet. (16)

Sådan indledes anmeldelsen af The 

Phantom Menace i Sight and Sound, der 
her ram m er hovedet på sømmet: The 

Phantom Menace, der i høj grad kunne ta
ge sit publikum for givet (eller være lige
glad med det), er til tider temmelig kede
lig. Den gamle trilogis charme bestod net
op i den lille brug af plotmotivation. Der 
var bestandig fuld fart fremad og ingen 
besvær med at forstå plotrelationerne, der 
knyttede de fantastiske scener sammen.
Selv efter gentagne gennemseninger af The 

Phantom Menace kan det være svært at 
finde ud af, hvad det egentlig handlede 
om med Handelsføderationens invasion af 
Naboo. Således er filmen langt mere plot
tung end sine forgængere, hvilket der 
kompenseres for gennem overdådige, 
computergenererede special effects. Lucas 
har med computerens muligheder kunnet 
gøre hvert billede i filmen til en maksimal 
attraktion, med rumskibe og svimlende 
udsigter i baggrunden, og generelt perfekt 
visuel mise-en scène. I kommentarsporet 
til dvd-udgaven af filmen fortæller Lucas 
endog om, hvordan han i nogle scener har 149
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valgt at placere den computergenererede 
gunganer Jar Jar Binks ’’tilfældigt” i ud 
kanten af billedet for at hindre en for 
kunstig opstilling. Samme strategi er ble
vet anvendt i slutningens store kamp mel
lem de computergenererede gunganere og 
de computergenererede robotter i et com 
putergenereret landskab. Denne scene er 
for så vidt lige så animeret som den sam ti
dige film Toy Story 2 (1999), ligesom 
Lucas har anvendt computerens redige
ringsmuligheder i post-produktionsfasen 
som et cut-and-paste-instrum ent, der kan 
flytte skuespillere rundt i billedet, og luk
ke m unden på dem, hvis replikken skulle 
forkortes.

På sin vis har Lucas’ muligheder for at 
kontrollere samtlige aspekter af mise en- 
scène, redigering og effekter drænet al na
turlighed ud af filmen. Mange kritikere 
bemærkede, at The Phantom Menace i al 
sin kontrollerede rabalder næsten var for  

perfekt. Ingenting er overladt til tilfældig
heder, da alting kan reddes i redigeringen 
af troldm ændene fra Industrial Light & 
Magic. I 1995 skrev Mike Atkinson:

Hvis m an tager mulighederne af com pu
teranim ationens evige sneboldeffekt i be
tragtning, vil m an snart indse, at praktisk 
taget alt er muligt, måske bortset fra realis
mens sikkerhed. (17)

Dette synes i høj grad at være tilfældet 
med The Phantom Menace.

Lucas havde endvidere ikke instrueret 
en film siden Star Wars. Selvom personin
struktionen heller ikke dengang var Lucas’ 
stærkeste kort, kæmper selv dygtige skue
spillere som Pernilla August, Liam Neeson 
og Ewan McGregor i The Phantom  

Menace med temmelig håbløs dialog, som 
de har fremsagt foran en blå skærm til 
personer, der først er blevet tilføjet i post- 

1 5 0  produktion. Dette kan selvsagt ikke have

haft en givtig effekt på skuespillernes ar
bejde.

Mest m odvind fik Lucas dog for den 
computeranimerede, ledeløse Jar Jar 
Binks, der synes at komme fra Caribien; 
en klodset comic relief for det alvorlige, 
storpolitiske plot. Mængder af Jar Jar- 
merchandise kan stadig findes i 10’er bu 
tikker i København som et testamente 
over, at Star Wars-fans ikke tager hvad 
som helst for gode varer.

The Phantom Menace har dog også sine 
meritter, den 25 minutter lange vædde
løbsscene, hvor Anakin som en anden 
Ben-Hur trodser sine unfair modstandere, 
er totalt unødvendig for plottet, men har 
lidt af de gamle trilogis medrivende sans 
for morskab. Også den kulørte skurk 
Darth Maul er fin med sit dobbelte lys
sværd og horn  i panden; en god D arth 
Vader-substitut, som desværre har for lidt 
tid på lærredet.

På trods af den relativt solide kritik, 
som The Phantom  Menace blev m ødt 
med, har George Lucas fastholdt sin glæde 
ved filmen og især dens anvendelse af den 
digitale teknik. Denne blev iøvrigt forbi
gået ved den årlige Oscar-uddeling, hvor 
The M atrix  (1999) vandt prisen for bedste 
visuelle effekter -  en pris både Star Wars, 
The Empire Strikes Back og Return o f the 

Jedi tidligere har vundet.

’’Begun the C lone War has”. På trods af 
mængden af kritik og det faktum, at The 

Phantom Menace aldrig blev det popkul
turelle fænom en, som de første tre Star 

Wars-film, var filmen både i kraft af mer- 
chandise og billetindtægter en stor økono
misk succes. George Lucas havde allerede 
før premieren på The Phantom Menace lo
vet, at trilogiens Episode II og Episode III 

ville få premiere i henholdsvis 2002 og 
2005, altså ligesom med den gamle trilogi
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med tre års mellemrum.
Lucas satte sig igen til møjsommeligt at 

skrive manuskriptet til Episode II, denne 
gang med assistance fra Jonathan Haley, 
der ligesom resten af I.ucas’ hold prim ært 
havde erfaring fra Young Indiana Jones-se
rien.

Sammen konstruerede Haley og Lucas 
et manuskript baseret på Lucas’ historie, 
der foregår 10 år efter begivenhederne i 
The Phantom Menace. Anakin Skywalker 
er nu 19 år og i lære som jedi-ridder hos 
Obi-Wan Kenobi. De kom m er igen i kon
takt med Amidala (der nu er blevet sena
tor), da h u n  udsættes for et attentatforsøg. 
Anakin bliver Amidalas livvagt, mens Obi- 
Wan forfølger et spor til den mystiske pla
net Kamino. Her opdages det, at nogen 
har igangsat konstruktionen af en mægtig 
klonhær, som  snart vil blive galaksens 
mægtigste magtfaktor. Hærens ophav pe
ger tilbage på det politiske klima på 
Coruscant, hvor den galaktiske republik er 
på randen af opløsning, da flere og flere 
solsystemer samler sig i eksterne magtba
lancer. Disse separatister viser sig at være 
ledet af den tidligere jedi-ridder Grev 
Dooku, der søger at skabe en alliance af 
stormagter, der kan overtage magten i ga
laksen. Da Obi-Wan opdager dette, tages 
han til fange på planeten Geonosis, og 
snart følger Amidala og Anakin, der har 
forsøgt at redde ham. For at kunne m od
stå truslen fra separatisterne gives der i re
publikkens senat enevældige beføjelser til 
Supreme Chancellor Palpatine. Han væl
ger at tage klonhæren i brug, og med dens 
hjælp lykkes det jedi-ridderne at befri 
Amidala, Anakin og Obi-W an samt i et 
mægtigt slag at nedkæmpe Dookus infe
riøre robothær. Grev Dooku, der viser sig 
at være sith-ridderen D arth Tyranus, und
slipper dog med planerne over et endnu 
mere dødbringende våben og mødes på

Coruscant med den listige sith-fyrste,
Darth Sidious. Anakin og Amidala gifter 
sig i hemmelighed.

Filmen kom til at hedde Star Wars:
Episode II -  Attack o f the Clones (2002,
Klonernes Angreb), og selvom den lider af 
mange af de samme problemer som The 

Phantom Menace, er filmen en klar for
bedring. Mørkere i tonen og med et m in
dre episodisk plot, m inder filmen mest 
om  en hyperaktiv, digital opdatering af 
The Empire Strikes Back. Lucas synes med 
mange elementer at vende tilbage til sine 
rødder: R2-D2, C-3PO og Yoda er brugt 
langt mere end i den foregående film, 
uden at der dog er slækket på kravet om 
nye, fantastiske væsener og verdener. De 
langstrakte og yndefulde kaminoer fra en 
vanddækket planet, hvor det altid regner, 
og de insektagtige geonosianere, der bor i 
termitlignende bygningsværker, er alle 
computerskabte, men virker bedre end 
gunganerne og deres undervandsby i The 

Phantom Menace.
Samtidig ser man igen Lucas’ forkærlig

hed for samuraifilm og westerns; da 
Amidalas forklædte tjenerinde dræbes i et 
attentatforsøg, er der igen klare paralleller 
til Kurosawas Kakushi toride no san akunin 

(.Den skjulte fæstning), og Amidalas hand
lekraftige senator har et stærkt slægtsskab 
til Prinsesse Yukihime fra samme film.
Attack of the Clones’ tydeligste reference er 
dog Anakins jagt på sin mors bortførere 
gennem et M onum ent Valley-lignende 
landskab på ørkenplaneten Tatooine.
Bortførerne, de onde tusken raiders, bor i 
tipier rundt om  et ildsted, og uden at alar
mere vagthundene sniger Anakin sig hen 
til tipien, hvor hans m or holdes fanget.
Med sit lyssværd skærer han sig vej gen
nem  teltdugen og når at se sin mor, før 
hun dør i hans arme. Den vrede Anakin 
træder derefter ud af tipien og går med sit 151
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lyssværd løs på de misdædende tusken rai
ders.

Med denne scene kom m er Lucas tættere 
end nogensinde på sin generations største 
forbillede, Fords The Searchers. Anakin 
Skywalkers deroute fra lovende jedi-ridder 
til den onde, mørke sith-ridder D arth 
Vader er dermed analog med den grusom 
me westernhelt Ethan Edwards lange ridt, 
der på faretruende vis bøjer det basale, 
medmenneskelige moralkodeks. Først til 
sidst i The Searchers får Ethan medliden
hed med sin egen æt -  ligesom Vader gør 
det i slutningen af Return of the Jedi.

Med The Phantom Menaces og Attack 

of the d o n es’ fokusering på Anakins fald 
fra kraftens lyse til dens mørke side skifter 
de to trilogiers overordnede historie end
videre spor. De tre gamle Star Wfars-film 
er dybest set en kulørt udviklingsroman, 
hvor Luke Skywalker opdager en verden, 
der er større end hans egen lille, meget 
støvede baghave. Han hvirvles ind i et 
storpolitisk spil om galaksens fremtid og 
m å erkende sin skæbne som den frie ver
dens frelser, alt imens hans familierelatio
ner bestandigt afsløres at være anderledes, 
end han troede.

Med den nye trilogi viser det sig, at de 
gamle films store antagonist, Darth Vader, 
i virkeligheden er vores egentlige hoved
person. Det er hans fald og ultimative 
genrejsning, der er Star Wfar5-sagaens ryg
rad; hans søn, Luke Skywalker, er blot et 
instrum ent i dette.

George Lucas har med sine tre prequels 
ønsket at uddybe historiens episke spænd 
med indragelse af politik, store slagscener 
og mere baggrundsstof om jedi ridderne, 
sith-ridderne og kraften. Spørgsmålet er, 
om  det specielt klæder Star Wars-univer- 
set. Det uforklarede, og dermed um iddel
bare, er et grundlæggende princip i de tre 

152 førstes fuld-fart-fremad-fortællinger. Her

er der ingen uddybning, ingen alvor og 
derm ed ingen hindringer for drivkraften 
bag filmens intention: At skabe spektaku
lær underholdning.

Med de to nyeste Star Wars-film torpe
deres dette projekt netop af filmenes 
vægelsindethed. Lucas har ikke kunnet be
slutte sig for, om  han vill efortælle eller vi
se. De to films mere indviklede plots bliver 
dermed forløst gennem sønderrivende 
eksplosioner og effekter. Måske ville saga
en være bedre tjent uden.

Overgangen fra det simple til det kom
plekse, både plot- og effektmæssigt, skyl
des først og fremmest Lucas’ muligheder 
for at anvende computere til at forløse si
ne problemer. Attack o f the Clones er for
mentlig den film i historien, hvor der er 
foregået mest i post-produktionen. Denne 
gang lykkedes det for Lucas at filme i et 
digitalt format, nemlig et såkaldt 24 Frame 

High Defmiton Progressive scan camera ud
viklet særligt til Lucas af Sony og Pana
sonic. Med en digital master-udgave af 
filmen er det i princippet muligt at skabe 
digitale kopier i tilsvarende kvalitet. Kun 
en håndfuld biografer (alle i USA) instal
lerede dog de nødvendige digitale p ro 
jektorer, mens resten af verden m åtte op
leve filmen kopieret fra den digitale m a
ster til konventionel film.

Det digitale format gav dog også Lucas 
fordelen ved sømløst at kunne integrere 
m ængderne af computereffekter ind i fil
men. Cut-and-paste-teknikken, som Lucas 
benyttede i The Phantom Menace, er den
ne gang drevet endnu længere; i flere 
glimt er skuespillerne erstattet af digitale 
udgaver, Christopher Lees ansigt er i den 
afsluttende lyssværdduel mellem Grev 
Dooku og Yoda kopieret henover stun t
mandens, m ens Yoda for første gang har 
forladt dukkestadiet og blevet en 100% di
gital person. I flere scener er skuespiller-
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nes bevægelser endvidere blevet ændret, så 
de bedre interagerer m ed de computerge
nererede personers -  eller fordi Lucas slet 
og ret ombestemte sig efter optagelserne 
var i kassen. Kommentarsporet til dvd-ud- 
gaven af Attack of the Clones er dermed et 
eldorado af ufrivillige vidnesbyrd om, 
hvor ringe en personinstruktør George 
Lucas er. H er forklares det i tide og utide, 
hvordan skuespillerne har fået en pind i 
hånden, og derefter selv har m åttet fore
stille sig medskuespillere, set, rekvisitter 
og sågar deres egne bevægelsesmønstre. 
Alting kan som udgangspunkt ændres i 
post-produktionsfasen, hvor filmen kom
m er til live. Hvad kam eraet har indfanget 
på optagedagen, er således kun et af de 
mange elementer, der udgør George 
Lucas’ film.

Hermed har Lucas på sin vis bragt film
mediet ind i et nyt stadie, hvor filmskabe
ren ikke længere kan nøjes med at instru
ere filmen i indspilningsfasen og derefter 
lade en klipper redigere optagelserne sam
men. Med Lucas’ m etode må han samle 
filmen som et puslespil af optagelser, mo
deller, computergenererede effekter, glas
malerier og et tæt lydmix, hvor al dialog 
er eftersynkroniseret og effektlydene blan
der sig med underlægningsmusikken. Med 
Lucas’ beslutning om at lade Yoda og 
samtlige kloner være computergenererede, 
m å man overveje, hvem der i den næste 
episode skal tage springet fra fysisk objekt 
til binær kode. R2-D2 og C-3PO? Darth 
Vader? Obi Wan Kenobi?

Ringen sluttes. Dette vil altsammen blive 
afsløret, når Episode III (hvis titel endnu 
er uvis) får premiere i 2005. Filmens 
handling vil lukke hullet mellem Attack of 

the Clones og Star Wars:
Med sine nyvalgte beføjelser og klon

hæren i ryggen, vil Supreme Chancellor

Palpatine udråbe sig selv som kejser. 
Samtidig vil han lokke Anakin Skywalker 
endeligt over til den mørke side af kraften, 
hvorved Anakin bliver til Darth Vader. 
Klonhæren vil under kejserens og Vaders 
ledelse jage og dræbe alle jedi ridderne, 
bortset fra Yoda, som gemmer sig på 
sumpplaneten Dagobah, og Obi Wan 
Kenobi, som i en mægtig duel næsten 
dræber Darth Vader. Denne overlever dog 
ved hjælp af en særlig maske med indlagt 
respirator. Obi-Wan tager herefter Darth 
Vaders og Amidalas unge søn, Luke, og 
gemmer ham for hans onde far hos dren
gens onkel på Tatooine, hvor Obi-Wan og
så slår sig ned. Jedi-ridderne er ved fil
mens slutning udryddet, og sith-ridderne 
regerer galaksen som et ondt Imperium.

Rygter vil vide, at Lucas allerede har fil
met en scene til filmen; den såkaldte 
’’Harry Potter-scene”, hvor Obi-Wan over
leverer Luke til sin onkel og tante på 
Tatooine. Scenen blev filmet i Tunesien, 
da man alligevel var i gang med indspil
ningen af Attack of the Clones.

Med Episode III vil George Lucas’ Star 

Wars-saga nå sin slutning. Planerne om en 
yderligere trilogi er ifølge Lucas definitivt 
skrinlagt. Hermed er Anakin Skywalkers 
historie som galaksens største skurk - og 
ultimativt også helt - fortalt. Samtidig vil 
Lucas kunne se tilbage på seks film, der i 
hold af tre har ændret filmhistorien på 
hver sin måde.

Med Episode IV-VI definerede Lucas 
blockbustergenren. Ved at opgradere et 
lækkerland af underlødige, popkulturelle 
elementer til et spektakulært bom barde
ment for øjne og ører viste filmene, hvor
dan personudvikling, plotafvikling og vir
kelighedsgengivelse kan negligeres til for
del for ren skuelyst. Kombineret med en 
massiv merchandise- og marketingskam
pagne (der forstærker hinanden) kan fil 153
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men gå ud over sit element og blive et 
større fænomen, der igen sikrer produk
tets videre salgbarhed. Blockbusteren er 
hermed i teorien en sikker forretning, 
hvor publikum lokkes i biografen med 
løfter om medrivende spektakel -  ikke 
filmkvalitet i den gængse forstand.

Denne strategi synes aldrig tydeligere 
defineret end med Episode I og Episode II. 
Disse film er dybest set ikke særligt gode. 
Alligevel er deres rene størrelse og deres 
tilknytning til den etablerede Star Wars- 
kanon nok til at sikre svimlende biograf- 
og merchandiseindtægter.

Samtidig har Lucas med de hidtil fem 
Star Wars-film og sin karriere generelt 
presset udviklingen af filmteknologien 
foran sig. Hans films succeser har betydet 
en generel accept og anvendelse af denne 
ny teknologi -  i form af computerskabte 
effekter fra Industrial Light & Magic eller 
avanceret lyd fra Skywalker Sound og 
THX. Som en blanding af pisk og gulerod 
har Lucas senest meddelt, at kun biografer, 
der har investeret i digitale projektorer, får 
lov at vise den næste Star Wars-film, 
Episode III. Det bliver interessant at se, om 
Lucas igen ene mand kan forestå den slags 
ændringer i filmindustrien.

Lucas’ arv vil dog prim æ rt være Star 

Wars’ totale omvæltning af Hollywood. 
Popularitets-, teknik- og marketingsmæs
sigt er filmen en milepæl, som ingen m o
derne filmskaber kan undlade at forholde 
sig til. De renskårne helte, digitale m on
stre og eksplosive handlingsgange, der 
med meget få undtagelser dom inerer ti
dens mest populære biograf- og video

film, afslører, i hvor høj grad den am eri
kanske filmindustri står i gæld til Star 

Wars i tilvejebringelsen af det helt store 
mega-hit. H er har filmmediet fundet et 
format, der tilsyneladende rum m er et be
standigt Midas-potentiale. Med Star Wars 

beviste George Lucas, at kraften vil være 
med Hollywood. Altid.

Noter
1. Pollock, Dale, Skywalking The Life and 

Filtns of George Lucas, Harmony Books, 
New York 1983, s. 185.

2. Ibid., s. 188.
3. Citeret fra Zito, Stephen, ’’George Lucas 

Goes Far O ut” in Kline, Sally (ed.), George 
Lucas Interviews, University Press o f  
Mississippi, Jackson 1999, s. 53.

4. Baxter, John, George Lucas A Biography, 
Harper Collins Publishers, London 1999, s. 
141.

5. Citeret fra Pye, Michael og Myles, Lynda, 
’’George Lucas” in Kline (1999), s. 80.

6. Citeret fra Baxter (1999), s. 231.
7. Ibid., s. 211.
8. Ibid., s. 180.
9. Maxford, Howard, George Lucas 

Companion, B.T. Batsford, London 1999, s. 
69

10. Ibid., s. 70.
11. Lawrenson, Edward, “Devils in the detail” 

in Sight and Sound, volume 12, issue 7 
(2002), s. 22.

12. Citeret fra Baxter (1999), s. 245.
13. Citeret fra Cook, Pam og Bernink, Mieke, 

The Cinema Book 2nd Edition, British Film 
Institute, London 1999, s. 102.

14. Citeret fra Kline (ed.) (1999), s. 82.
15. Baxter (1999), s. 401.
16. O’Heir, Andrew, ”Soft-war” in Sight & 

Sound, volume 9, issue 7 (1999), s. 34.
17. Atkinson, Mike, “Delirious Inventions” in 

Sight and Sound volume 5, issue 7 (1995), 
s. 16.

154




