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Scotts varde og hans sidste dagbogsoptegnelser. “We have been willing to give our lives to this enterprise which is for  
the honour of our country.” Fra 90° South.

Det store søm
Polfærd på film

A f Casper Tybjerg

I tv-filmen Glory & Honor (1998) bliver 
en nordpolsfarer ude på isen spurgt af sin 
inuit-følgesvend: “Why are we stopping? 
There is nothing here.” Men nordpolsfare- 
ren svarer: “Yes, there is!” Har han nået 
det sagnomspundne rejsemål, klodens 

top?
Situationen illustrerer en grundlæggen

de vanskelighed, som alle film om nord
pols- og sydpolsekspeditioner må kæmpe 
med: når øjeblikket kommer, hvor det 
store mål er nået, er der ingenting at se og 
ingenting at vise. Det er svært at forestille 
sig, at man kunne give en sugende, over
vældende skildring af erobringen af poler
ne, som kunne måle sig med fremstillin- 207



Det store søm

gen af Amerikas opdagelse i Ridley Scotts 
Columbus-film 1492: The Conquest o f 
Paradise (1992). Her sejler Columbus’ 
skibe afsted gennem tæt tåge; lodlinerne 
fortæller, at vandet ikke er dybt; der kan 
ikke være langt til land. Og pludselig fejer 
et vindstød tågen til side, som et vældigt 
forhæng, og en overvældende frodig, 
grøn, urskovsdækket kyst kom m er til 
syne. Snart kan Columbus plante sine 
vajende bannere i en ny verdens jord.

Ved polerne er der intet andet end is i 
alle retninger, og der er ikke noget, der på 
nogen måde skiller klodens øverste og 
nederste punkter ud på de hvide flader, 
der omgiver dem. Ved Nordpolen dækker 
isen over et kilometerdybt ocean og driver 
afsted med en ikke ubetydelig fart, så her 
er intet fast punkt at plante flag. Antarktis 
er derimod fastland, men den vældige 
iskappe, der dækker kontinentet, bevæger 
sig også. Der ligger i dag en forskningssta
tion ved Sydpolen, og en m arkørpind 
angiver bunden af verden, men den må 
flyttes ind imellem for at kompensere for 
kappens bevægelser.

Ikke bare er det svært at vise polerne; 
deres uhåndgribelige karakter gør også, at 
de opdagelsesrejsende selv måtte være i 
tvivl om, hvorvidt de var nået frem. Kun 
gennem omhyggelige observationer af sol
højden, andre målinger, og efterfølgende 
matematiske udregninger lader positionen 
sig fastslå. Den dag i dag raser der hidsige 
diskussioner om, hvem der egentlig var 
den første, der nåede Nordpolen. 
Grønlænderne stod uforstående over for, 
hvad dette mål kunne være, som de rej
sende sydfra så hedt og dødsforagtende 
efterstræbte. Måske ud fra en antagelse 
om, at det måtte være noget konkret og 
dyrebart, og fordi jern var umådelig vær
difuldt i Arktis, kaldte de målet, polen, for 
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Forhindringerne på vejen til målet er 
heller ikke alle lige lette at vise. Admiral 
Richard E. Byrd, der nåede Sydpolen i fly
vemaskine i 1929, beskriver i en talefilm
prolog til ekspeditionsdokumentaren With 
Byrd at the South Pole (1930) det antarkti
ske kontinent som “hvidt og tavst og 
dødt”. Blandt de prøvelser, som Antarktis 
udsatte ekspeditionen for, fremhæver han 
“mørket, ensomheden og navnlig den 
uundgåelige m onotoni”. Ingen af disse 
genvordigheder lader sig let dramatisere i 
Filmisk form. Der er et basalt behov for, at 
publikum skal kunne se, hvad der foregår, 
og i polarnattens dyb er der ikke nogen 
storslåede islandskaber at se, så meget 
desto mere fordi man såvidt muligt holder 
sig inden døre. Ensomhed er også svært at 
anskueliggøre på film, hvor følelseslivet i 
høj grad kom m er til udtryk i menneskers 
omgang med hinanden. Og ensformige 
anstrengelser, som  er de samme dag efter 
dag, og som langsomt og gradvist tærer på 
kræfter, på livsmod, er det også meget 
vanskeligt at gøre spændende.

Derfor er det måske ikke helt overra
skende, at der er så få spillefilm om pol
ekspeditioner: der er tre, der er baseret på 
virkelige begivenheder, samt en håndfuld 
tv-film, men derudover er der faktisk kun 
to, der handler om  helt fiktive ekspeditio
ner, og den ene af dem er så usædvanlig, 
at jeg vil behandle den for sig til sidst i 
denne artikel. Hvis man ikke kun tager de 
film med, som skildrer opdagelsesrejser, er 
der desuden et m indre antal psykologiske 
dram aer og egentlige horrorfilm, der u d 
spiller sig i polregionerne. Værd at nævne 
i forbifarten er også koldkrigsthrilleren Ice 
Station Zebra (1968, SOS Nordpolen), in 
strueret af John Sturges og baseret på en 
roman af den for nogle år siden meget 
læste spændingsforfatter Alistair MacLean. 
Den er nemlig utvivlsomt inspireret af en
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af de mere spektakulære nordpolsfarter: 
den amerikanske atom ubåd U.S.S.
Nautilus nåede 90° nord  den 3. august 
1958 ved at sejle under pakisen. Et halvt år 
senere, den 17. marts 1959, gennembrød 
dens søsterskib, U.S.S. Skate, pakisen ned
efra på et tyndt sted m indre end 100 
m eter fra Nordpolen (Conefrey and 
Jordan 1998: 158).

I Ice Station Zebra skal en amerikansk 
atomubåd med Rock H udson som kaptajn 
sejle til Nordpolen i jagten på en klassisk 
MacGuffin, en mikrofilm fra en nedstyrtet 
spionsatellit med optagelser af både sovje
tiske og amerikanske missilsiloer. Den 
første del af filmen, der foregår ombord 
på ubåden, fungerer udm ærket, men så 
snart fartøjet kommer op gennem isen 
lige før midterpausen (det er en helaftens
storfilm, oprindelig optaget i Cinerama), 
forstår man, hvorfor polekspeditionsfil- 
mene er så fåtallige. Islandskaber fremby- 
der nemlig betydelige praktiske proble
mer: skal m an opsøge virkelige lokaliteter, 
udsætter m an sig for kulde, strabadser, 
besvær, lange forsyningslinjer og stor risi
ko for budgetoverskridelser. I stedet kan 
man prøve at fylde et studie med kunstige 
isblokke, men det ser sjældent overbevi
sende ud, hvad Ice Station Zebra viser med 
pinagtig tydelighed.

Virkelighedens mange og dramatiske 
polekspeditioner har, så vidt jeg har kun
net konstatere, kun inspireret tre spille
film: Scott o f theAntarctic (1948, Med Scott 
til Sydpolen), The Red Tent/Krasnaja palat- 
ka/Il tento rosso (1971, Det røde telt) (1), 
og Ingenjor Andrées luftfård (1982, Den 
umulige drøm). De repræsenterer tre ret 
forskelligartede løsninger på problemet 
med at dramatisere polfærden og forklare 
polfarernes motiver, som til en vis grad 
afspejles i tv filmene og de mere margina
le værker.

For Englands ære. Forbløffende nok skil
drer alle tre film mislykkede ekspeditio
ner. Scott o f the Antarctic skildrer den 
berømteste: Robert Falcon Scott blev i 
1912 slået med en måned af Amundsen i 
kapløbet om Sydpolen, og han og hans 
fire følgesvende omkom på tilbageturen. 
Efter sin død på isen blev Scott dyrket 
som en af Englands store helte, en rolle 
som ikke m indst blev næret af hans dag
bogsoptegnelser, med deres beskrivelser af 
offervilje, pligttroskab og fattethed overfor 
katastrofen. Under Første Verdenskrig 
kom hans ord til at stå som en vigtig 
inspirationskilde, der kunne forklare, at de 
mange dødsofre havde mening og ikke 
været forgæves. Også under Anden 
Verdenskrig stod Scott som et mønster på 
heltemod, som man for eksempel kan se i 
Michael Powells superpatriotiske kortfilm 
An Airm ans Letter to his Mother (1941). 
Her hører man på lydsporet et brev skre
vet af en falden pilot, læst af Powell selv, 
hvor han forklarer, hvorfor han er fuldt ud 
rede til at ofre livet for Englands sag, alti
mens billedsiden viser hans værelser og 
ejendele: blandt dem er et fotografi af 
kaptajn Scott, og Scotts sydpolsdagbog fyl
der godt i billedet, mens røsten fra graven 
manende siger: “History resounds with 
illustrious names who have given all for 
the British Empire, where there is a mea- 
sure of peace, justice and freedom for all”.

Som baggrund for Scott o f the Antarctics 
fortekster ser man en statue af polfareren, 
det mindesmærke, som står opstillet på 
Waterloo Place i det centrale London, og 
som blev udført af Scotts enke: det er 
tydeligt nok den officielle version, som fil
men præsenterer. Den benytter uddrag fra 
Scotts optegnelser som fortællerkommen
tar på lydsporet. Dog er den holdt i et helt 
anderledes behersket stilleje end Powells 
åbenlyst propagandistiske kortfilm. Scott 209
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o f the Antarctic blev instrueret af Charles 
Frend, der i 1930’erne havde været klipper 
for Hitchcock, og produceret af Michael 
Balcons Ealing Studios. Ealing var kendt 
som et tæt sam m entøm ret produktions
selskab, med rundbordssamtaler som en 
vigtig arbejdsform, hvor mange beslutnin
ger blev taget i fællesskab. De berømteste 
af Ealing-filmene er utvivlsomt komedier
ne, med klassiskere som Whisky Galore 
(1949, Masser a f whisky) og Passport to 
Pimlico (1949, Pas til Paradis), der med 
ironi og skarpt antiautoritæ rt vid skildrer 
britisk excentricitet. Filmene udspiller sig 
ofte i autentiske miljøer, og Scott o f the 
Antarctic har mange af de kvaliteter, som 
er karakteristiske for Ealing-filmene. Der 
er ikke meget humor, men filmen er b ri
tisk til fingerspidserne. Scott bliver frem
stillet af John Mills - uden helteglamour, 
men med stilfærdig autoritet.

Selv om filmen er en kostb>ar prestige
produktion optaget i Technicolor, hvad 
der dengang stadig var usædvanligt i 
engelske film, er ønsket om en dokumen- 
taristisk virkning tydeligt. Visualiseringen 
af ekspeditionen er i høj grad præget af 
Herbert Pontings billeder. Ponting, en 
kendt rejsefotograf, var blevet valgt af 
Scott blandt ca. 100 ansøgere, og han fore
vigede ekspeditionen i både faste billeder 
og film (Lynch 1989: 294). Pontings fotos 
er tydeligvis blevet studeret nøje af mænd- 
ene bag Ealing-filmen. Faktisk reproduce
rer Scott o f the Antarctic ved hjælp af spe
cial effects nogle af Pontings mest m ar
kante billeder direkte, blandt andet et 
berøm t fotografi taget gennem indgangen 
til en glimtende ishule (kaldet “Aladdins 
hule” af Ponting), så man i det fjerne ser 
ekspeditionens skib indram m et af en 
lysende, rim dryppende is-oval.

Pontings filmoptagelser er en nærmere 
2 1 0  beskrivelse værd. Ekspeditionsskibet Terra

Nova bragte inden hver af ekspeditionens 
to antarktiske overvintringer, i 1911 og 
1912, filmmateriale tilbage til civilisatio
nen. De første af Pontings optagelser blev 
udsendt i oktober 1911, som With Captain 
Scott, R.N. to the South Pole. Senere fulgte i 
august 1912 With Captain Scott in the 
Antarctic og i 1913, efter at ekspeditionen 
var kom m et tilbage m ed nyheden om 
Scotts død, The Undying Story o f Captain 
Scott. Ponting købte rettighederne til film- 
materialet og holdt foredrag, illustreret 
med både levende billeder og lysbilleder.
På grundlag a f disse foredrag lavede 
Ponting en ny film, The Great White 
Silence, der blev udsendt i 1923. Den var 
beregnet på almindelig biografdistribution 
og noget tynget af meget lange mellem
tekster, der gengav en del af Pontings fore
drag. Endelig udsendte Ponting i 1933 en 
tonefilmversion, 90° South, hvortil han 
selv indtalte speakerkommentaren.

Ponting var en fremragende fotograf, og 
hans billeder a f antarktiske landskaber er 
både smukke og storslåede. I billederne 
ses ofte bittesm å menneskeskikkelser ved 
siden af de vældige isbjerge, et element, 
der var så vigtigt for Ponting, at de andre 
ekspeditionsdeltagere kaldte det “to pont”, 
når de skulle opfylde “vores brave foto
grafs hyppige forlangender om, at nogen 
skulle stille sig i hans billeder for at vise 
størrelsesforholdet” (Debenham 1952:
121; citeret i Pyne 1987: 179). I bogen The 
Ice, som er en bredtfavnende skildring af 
Antarktis, der både dækker glaciologi og 
kunst, skriver miljøhistorikeren Stephen 
Pyne en hel del om den æstetiske virkning 
af det antarktiske landskab. Han anerken
der kvaliteten af Pontings fotografier, men 
han mener, at de omhyggeligt komponere
de landskabsbilleder, der viser størrelses
forhold, dybde og perspektiv, i en vis for
stand overser noget essentielt ved Antark-
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Herbert Pontings fotografi a f “Aladdins hule” efterlavet i Scott o f the Antarctic (1948)

tis, nemlig disse tings grundlæggende fra
vær. Landskabet er fuldstændig domineret 
af isen, det er hvidt i hvidt uden markante 
træk, hvad der gør det nærmest umuligt at 
bedømme afstande og få overblik.

Ponting fulgte ikke med Scott på selve 
polrejsen, men blev tilbage på hovedbasen 
ved kysten. Det betyder, at historiens dra
matiske højdepunkt ikke kan vises i leven
de billeder. Der er kun nogle optagelser af 
Scott og tre andre, som et par dage inden 
afrejsen demonstrerede for Pontings 
kamera, hvorledes det så ud, når de trak 
deres slæde hen over den snedækkede

ødemark. Man ser de fire slå lejr og stille 
telt op, og man ser teltets indre (her er 
den ene side af teltet blevet trukket væk, 
så kameraet kunne være der og scenen 
blive belyst): prim usapparatet bliver tændt 
og pemmicansuppen kogt. Derefter krav
ler de fire ned i deres pelssoveposer. 1 90° 
South skildres forløbet desuden ved hjælp 
af animerede landkort og store panoram i
ske billeder af islandskaber, som kameret 
langsomt panorerer hen over. Det er efter 
omstændighederne ganske effektfuldt, og 
til sidst i filmen ser man den stenvarde, 
hvorunder Scott, Bowers og Wilson blev 211
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begravet. Indover toner billeder af Scotts 
sidste, bevægende dagbogsoptegnelser, 
som Ponting læser på lydsporet. Til allers
idst vises den samme statue, som Scott of 
the Antarctic begynder med, og filmen 
toner ud i et antarktisk solnedgangsskær.

Efter Scotts død viede Ponting resten af 
sit liv til m indet om hans heltegerninger, 
med store personlige omkostninger. Her 
stilles ingen kritiske spørgsmål, og det 
patriotiske budskab er klart og entydigt. I 
90° South beskriver Ponting på lydsporet 
Scott og hans følgesvendes heltedød på 
følgende måde: “But they met the end 
with undaunted courage, happy in the 
knowledge that they died for the honour 
of their country.” Under Første Verdens
krig blev Pontings film vist for 100.000 
engelske soldater, og den blev anset for at 
være et vægtigt bidrag til styrkelsen af 
kampmoralen. En ledende feltpræst skrev 
til Ponting: “The splendid story of Cap
tain Scott is just the thing to cheer and 
encourage us here” (citeret i Brownlow 
1979: 433).

Scott o f the Antarctic viser Ponting og 
hans kamera ved flere lejligheder, bl.a. ved 
landstigningen på Antarktis. Ved den store 
julefest, som holdes ved midvinter, den 22. 
juni, optræder Ponting, en venlig, lidt 
ældre mand, med et humoristisk digt om 
hvilken vej man skal vende sin sovepose. 
Endelig ser man Ponting i halvnærbillede 
filme ekspeditionens afrejse fra hovedba
sen ved kysten, hvad der også markerer, at 
hans filmapparat ikke fulgte Scott længere 
end dertil.

Islandskaberne i Scott o f the Antarctic er 
håndteret på en ganske virkningsfuld 
måde. Filmen blander locationoptagelser 
fra Norge og Schweiz med studieoptagel
ser, som er genkendelige som sådanne, 
men dog virker ganske troværdige. Det er 

212 mest nære dialogbilleder, der er taget i

studiet, og de er så klippet sammen med 
locationoptagelser af mændende i land
skabet. Sammenklipningen fungerer godt, 
og farverne er godt matchede. 
Locationoptagelserne giver filmen meget 
af sin styrke: supertotaler med insektsmå 
mennesker m id t i store hvide panoram a
billeder anskueliggør, hvilke enorme stra
badser Scott og hans m æ nd har m åttet 
gennemgå. For at styrke autenticitets
præget blev et kamerahold sendt til 
Graham Land i Antarktis, og nogle af de 
overvældende, mennesketomme island
skaber, som filmen viser, er optaget dér 
(James 1948).

Brugen af farvefilm er meget betyd
ningsfuld. Den fanger variationer og 
nuanceforskelle i forskellige polarlandska
ber, og kontrasten til de stærke blå himle, 
der ind imellem lader sig se, accentuerer 
landskabets vælde og golde hvidhed. 
Terrænets voldsomhed og dramatiske 
karakter understreges yderligere af Ralph 
Vaughan W illiams’ fremragende musik, 
som han senere omarbejdede til sin 7. 
symfoni. Det giver også Scott statur, når 
han ved indsejlingen til pakisen kan hilse 
det storslåede, m en dødsensfarlige 
Antarktis velkommen med ordene: 
“Whatever lies ahead, I am  now on my 
own ground.”

Det er dog ikke sådan, at Scott o f the 
Antarctic er en ukritisk heltedyrkende 
film; den gør opmærksom på flere af 
Scotts fejlgreb. Et af de mest afgørende var 
hans fravalg af slædehunde. Han havde 
hunde med, m en stolede ikke på dem. I 
stedet forsøgte han sig med m otortrakto
rer, som hurtigt brød sammen, og sibiri
ske ponier, som døde af kulde. Scott og 
hans folk var derfor henvist til selv at 
trække deres slæder en stor del af vejen til 
Sydpolen og hele vejen tilbage. Uden at 
skilte med det lader filmen skinne igen-
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nem, at dette var en fatal fejldisposition.
Vi hører igen og igen udtrykket “man- 
hauling” gentaget med eftertryk; og da 
Scott rejser til Norge for at teste sine trak
torer i sneen, møder han den store norske 
polarforsker Fridtjof Nansen, der udtryk
ker skepsis. Scott siger: ‘T m  not forgetting 
the lessons of the past, bu t I want to take 
the new things as well. I shall take dogs, 
ponies, and motors.” Nansen svarer: “Well, 
I would take dogs, dogs, and dogs.” Og da 
Scott når Sydpolen og finder Amundsens 
telt, peger en af hans ledsagere ned: 
“Look!” Sneen er dækket af hundespor.
Og så må det virke som  en føjen spot til 
skade, at Scott med forceret m unterhed 
siger, “Well, lads, only 900 miles to go!” da 
de fem begynder den tunge march tilbage 
fra Sydpolen, selv om  det for publikum i 
1948 godt kan have lydt som et rimeligt 
forsøg på at opildne de andre med et klas
sisk understatement.

I bogen Film and British National 
Identity skriver jeffrey Richards en del om 
filmen i sit kapitel om  “British Imperial 
Heroes”. Han anerkender, at filmen ikke 
skjuler Scotts fejlgreb, men konstaterer 
alligevel: “Filmen er helt på hans [Scotts] 
side og betragter ham  ukritisk som en 
klassisk engelsk helt” (Richards 1997: 54). 
Det er alligevel svært ikke at blive grebet 
af filmens skildring af ekspeditionsdelta
gernes offervilje, kam m eratskab og evnen 
til at bære modgang med fatning. Især bil
lederne af Scott og hans følgesvende, der 
mod slutningen sidder frysende og for
komne i deres telt, deres ansigter kulde
hærgede og sortnede, viser den næsten 
utrolige tapperhed og udholdenhed, som 
gør deres undergang tragisk og bevægen
de.
Fra helt til dilletant. Budskabet i tv-serien 
The Last Place on Earth (1985) er im idler
tid, at den tragiske undergang sagtens

kunne være undgået, og at den var Scotts 
egen skyld; hans helteglorie er derfor 
inderligt ufortjent. Serien er baseret på en 
bog af Roland Huntford, der udkom 
første gang i 1979 (2). Huntford var vin
tersports-reporter og skandinavienskorre- 
spondent for The Observer; han skrev en 
stærkt kritisk bog om  den svenske 
velfærdsstat i 1973 med titlen The New 
Totalitarians, oversat til dansk samme år 
som Fagre nye Sverige. H untford leverer et 
knusende angreb på Scott, som han fra
kender enhver evne til at lede en polareks
pedition. Scott beskrives som impulsiv, 
ansvarsløs, eksalteret, og helt ude af stand 
til at se egne fejl i øjnene og lære af dem. 
For Huntford var Scotts eneste fortrin 
hans talent som forfatter, som tillod ham  
at hylle sin inkompetence i en dragt af 
floromvundent heltemod. Det var Scotts 
litterære evner, ikke hans gerninger, som 
skabte hans heltestatus. Dyrkelsen af Scott 
gjorde selvopofrelsen til det højeste ideal 
og glorificerede lidelse, hvad der i 
Huntfords øjne fremstår som tåbeligt.

Tv-serien, skrevet af dramatikeren 
Trevor Griffiths og instrueret af Ferdinand 
Fairfax, følger Huntford i hans bedøm 
melse af Scott, men interessant nok er der, 
som Francis Spufford bemærker i sin bog 
om  polarverdenens plads i den engelske 
kulturhistorie, stor forskel på den politiske 
holdning i bog og i tv-serie (Spufford 
1996: 5). Den nykonservative Huntford 
ser Scott som et produkt af den forstene
de, hierarkiske og ineffektive engelske 
flåde; over for den uduelige statstjene
stemand Scott stiller han fribytteren 
Amundsen, hvis vikingeagtige koldblodig
hed og lederevner han beundrer. Den 
mere venstredrejede Griffiths angriber 
Scott som repræsentant for det stive 
engelske klassesamfund, hvor søofficerer 
og matroser (“the lower decks”) lever i 213
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Amundsen hos inuitterne i The Last Place on Earth.

214

adskilte verdener, mens Amundsen er 
blottet for fine fornemmelser og ikke gør 
det mindste standsskel.

The Last Place on Earth er lang og detal
jeret. Dens ni afsnit varer i alt næsten 6 
1/2 time. Klimatologen Susan Solomon, 
som har skrevet en bog om Scotts ekspe
dition, kalder den “en favorit på isen”: 
både dens emne og dens længde gør den 
populær blandt folk på forskningsbaser i 
nutidens Antarktis, der bliver holdt inden 
døre af dårligt vejr og må fordrive tiden 
med video (solomon 2001: 287, 307).

Solomon argumenterer for, at Scott ikke 
var så tåbelig og ynkelig, som  både bog og 
serie fremstiller ham; hun mener, at Scott 
var udsat for m arkant værre vejrforhold, 
end han havde grund til at vente. Et par 
andre nyere bøger har talt Scotts sag, men 
opfattelsen af ham  som en “bungler” - én, 
hvis dumstædige uduelighed koster m en
neskeliv - er klart den mest udbredte, og 
The Last Place on Earth har gjort sit for at 
slå den fast.

For at sikre autenticitetspræget spilles 
alle nordm ændene i historien af norske
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skuespillere (bortset lige fra Fridtjof 
Nansen, som  spilles af Max von Sydow). 
Sydpolsscenerierne er optaget on location 
i Canada og Grønland. Serien er fortræffe
ligt fotograferet af John Coquillion, ikke 
mindst i interiørerne i de tidlige afsnit, 
som har meget atmosfære; det er en gan
ske anden stil end den flade og karakter
løse belysning, som præger mange histori
ske tv-serier. Bemærkelsesværdigt flot er 
også en indledende prolog, hvor en grup
pe inuitter sidder i en iglo et sted i Arktis. 
En af dem har skåret en fedtstensfigur, 
som han rækker til Amundsen, der også 
sidder i igloen, og det diffuse, men stærke 
polarlys i igloen omgiver dem med et 
næsten overjordisk skær. Amundsen tager 
andægtigt imod gaven. Så ser man igloen 
udefra; mørket er faldet på, og lyset inde i 
igloen får dens snevægge til at stråle varmt 
i polarnatten.

Scenen, der ikke er tids- eller stedfæstet 
nærmere, henviser sandsynligvis til 
Amundsens overvintringer blandt netsil- 
ik-folket i King William’s Land i det nor
døstlige Canada i 1903-5, hvor han lærte 
sig at køre hundeslæde, bygge igloer, og 
bære anorak. Sverre Anker Ousdal, der 
også medvirker i Ingenjor Andrées luftfård, 
giver Amundsen pondus og fasthed, men 
serien kommer aldrig rigtig tæt på ham. 
Serien indeholder et par scener, som synes 
beregnet på at give den tillukkede 
Amundsen lejlighed til at lukke lidt op. I 
starten af seriens første afsnit kommer 
underretningen om  Nordpolens erobring. 
Amundsen besøger straks efter i Køben
havn Frederick Cook, der påstod at have 
nået polen som den første. Ved seriens 
slutning besøger han ham  igen, denne 
gang i et fængsel, hvor Cook sidder døm t 
for svindel. Cook og Amundsen deltog 
begge i den belgiske Antarktis-ekspedition 
i 1897-99, hvor deres skib Belgica blev

fanget af isen og lå indefrosset hele den 
antarktiske vinter 1898, og Amundsen 
fastholdt altid sin beundring for Cooks 
m od og gode humør. Men serien forklarer 
ikke denne baggrund eller hvem Cook 
egentlig var. Den slanke Cook spilles af 
Brian Dennehy, der er stor og svær og 
udstyret med et skæg, der får ham til at 
ligne Karl Marx. Replikkerne mellem dem 
er ganske gode; i slutningen spørger Cook 
f.eks. Amundsen om Sydpolen:

“How was it?”
“Cold.”

Dette lakoniske svar er båret af, at vi har 
overværet alle strabadserne, og at vi ved, 
at Amundsens drøm  var en anden, nemlig 
Nordpolen, som den anden - måske - 
berøvede ham. Virkningen afhænger dog 
også af, at tilskueren kender Cook og er 
klar over, at han også var en stor polarrej- 
sende, der ville vide alt dét, som A m und
sen lader være usagt. Og det er serien ikke 
omhyggelig nok med at gøre klart.

Scott spilles af Martin Shaw, som har en 
vanskelig opgave, fordi serien frakender 
hans figur enhver kvalitet. Scott er sm åt
skåren og selvmedlidende; han vogter så 
nidkært over sin autoritet som leder, at 
han blankt afviser gode idéer, bare fordi 
de kom m er fra andre. Han er barnligt 
vranten over at skulle tage ansvar for 
kompliceret planlægning, som keder ham, 
og negligerer derfor denne vitale opgave. 
Han improviserer sig frem og lader de 
undergivne gøre alt det hårde arbejde. 
Scotts væsentligste motiv for at drage til 
Sydpolen synes at være et behov for at 
skjule den usikkerhed og angst for ikke at 
slå til, der plager ham. Her spiller hans 
behov for at leve op til sin heltedyrkende 
hustru også en rolle.

Huntford har meget lidt til overs for 215
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hustruen, og fremstillingen af hende i 
serien er heller ikke flatterende. Hun er 
ellers ikke nogen uinteressant skikkelse: 
Miss Kathleen Bruce (spillet af Susan 
Wooldrige) var billedhugger, elev af Rodin 
og veninde med Isadora Duncan, en fri
gjort, selvbevidst kvinde, som vi i serien 
ser svømme nøgen i havet. Grundlæg
gende fremstår hun som en indbildsk 
amazone, hvis store ambition er at føde en 
helts søn, et mål hun forfølger med stor 
vedholdenhed. Serien viser hende i bar
selssengen, hvor hun rusker heftigt i sen
gegærdet, mens hun skriger: “Boy! Boy! 
Boy!” (Forfatteren Beryl Bainbridge, der 
har skrevet romanen The Birthday Boys,
1994, om Scott, synes meget bedre om 
hende og mener, at Scott må have været 
noget helt særligt, siden hun ville gifte sig 
med ham (McGourty 2003)).

Seriens uforsonlige angreb på Scott er 
ikke uden omkostninger: The Last Place 
on Earth taber både i troværdighed og 
spænding. Det er selvfølgelig først og 
fremmest et dramatisk problem, at 
Amundsens sejr er så uundgåelig som den 
er - det afsnit af serien, hvor Scott når 
Sydpolen og må se nederlaget i øjnene, 
hedder “Foregone Conclusion”. Scott 
fremstilles som så inkompetent, at det 
nærmest er overraskende, at han kan finde 
op af sin sovepose; men det virker ikke 
plausibelt, at han skulle have været så tyk
pandet og usympatisk i virkeligheden. Det 
er jo immervæk en historisk kendsger
ning, at han faktisk nåede polen og 
næsten hele vejen tilbage igen, og at han 
anførte en ekspedition, der efter alt at 
dømme var præget af tæt sammenhold og 
god stemning (i hvert fald sammenlignet 
med andre polarekspeditioner: se Preston 
1997: 221-24). I sidste ende skuffer The 
Last Place on Earth, fordi den i så høj grad 
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klogere på polfarerne og de bevæggrunde, 
der drev dem.

Stolthed og fordom. Et par år inden The 
Last Place on Earth blev udsendt, blev også 
Amerikas største polhelt hængt ud i en tv- 
film; også den vakte betydelig kontrovers - 
eller rettere sagt, den pustede nyt liv i en 
gammel kontrovers, som ikke var døet 
helt ud. Opdagelsen af Nordpolen var 
nemlig fra første færd et voldsomt om di
skuteret spørgsmål.

Den 4. september 1909 nåede den ame
rikanske polarforsker Frederick Cook 
København m ed skib fra Grønland. Han 
påstod at have nået polen mere end et år 
før, den 21. april 1908, sammen m ed to 
unge fangere fra Thule, Itukusuk og 
Aapilaq. De tre måtte overvintre i en hule 
på en ubeboet ishavsø, og Cook havde en 
lang og farefuld rejse tilbage til civilisatio
nen. København stod på den anden ende 
for at hylde Cook; der er bevaret filmbille
der af modtagelsesfestlighederne, beskre
vet i Carl Nørresteds artikel andetsteds i 
dette nummer.

Tre dage senere indløb imidlertid et tele
gram fra en anden amerikansk polarfor
sker, Robert E. Peary, som også påstod at 
have nået polen. Og Peary hævdede ikke 
blot, at han havde stået på Nordpolen den
6. april 1909, sammen med sin rejseledsa
ger Matthew Henson, der var sort, og fire 
inuitter, O oqueah, Ootah, Egingwah, og 
Seeglo; Peary affærdigede også Cook som 
en svindler. Det vakte til at begynde med 
stor forbløffelse. Polarforskere ansås for at 
være mænd af ære, hvis ord om deres 
bedrifter blev taget for gode varer, og 
Peary havde ingen beviser for, at Cook var 
en løgner. Cooks påstande om, at han 
kunne bevise, at han havde været på 
polen, viste sig imidlertid at være uhold
bare, og tilliden til ham svandt. Peary, som
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støttedes a f det indflydelsesrige National 
Geographic Society, stod langt stærkere, 
selv om hans beretning også indeholdt 
uklarheder.

Cook forsøgte at vende stemningen, bl.a. 
gennem indspilningen af en film, The 
Truth about the North Pole (1911), som 
han viste i forbindelse med sine foredrag. 
Han spiller sig selv i filmen, der viser, 
hvordan han når polen, mens den brutale 
Peary og hans hovedrige bagmænd på 
nederdrægtig vis søger at at stjæle æren 
(filmen er beskrevet i Bryce 1997: 527-28). 
Men Cooks bestræbelser var forgæves.
Han blev efterhånden fuldstændig miskre
diteret. I 1907 var han blevet hyldet for 
som den første at have besteget USA’s 
højeste bjerg, M ount McKinley, men 
denne bedrift viste sig også at være fup. 
Senere fik han en lang fængselsstraf for 
svindel (sagen handlede om salg af grunde 
til olieboringer), m en der var stadig enkel
te, der vedblev at tro  på ham, og The 
Frederick A. Cook Society (www.cookpo- 
lar.org), grundlagt i 1950 af Cooks datter, 
kæmper stadig for hans sag.

Pearys om dømme led imidlertid også 
skade af affæren, især fordi den blotlagde 
mindre tiltalende træ k i hans karakter: 
hensynsløs selvhævden og ubændig tørst 
efter berømmelse. Som 31-årig skrev 
Peary i et brev til sin moder: “I must have 
farne!” (citeret i Bryce 1997: 22). I dag
bogsoptegnelserne fra nordpolsekspediti
onen i 1909 hengiver han sig til overvejel
ser om alle de hædersbevisninger, han skal 
have, hvordan reklam eportrætfotos af 
ham selv skal se ud, om hans mausolæum 
skal være af granit eller marmor, og om 
det skal være prydet med bronzefigurer af 
eskimo, moskusokse, isbjørn, slædehund, 
hvalros eller med bronzetavler med 
inskriptioner (H erbert 1989: 239-40).

I 1941 bekendtgjorde Hollywood-film-

selskabet Warner Brothers, der var specia
lister i biopics, biografiske film, at de for
beredte en film, der skulle hedde Peary of 
the North Pole, men den blev aldrig til 
noget (Bryce 1997: 741). At Peary aldrig er 
blevet gjort til helt i en film, kan meget vel 
bero på hans utiltalende personlighed, 
hans hæmningsløse ærgerrighed, som det 
kan være vanskeligt at komme udenom. 
Derim od er han som sagt blevet gjort til 
skurk i en tv-film lavet med fuld støtte fra 
The Frederick A. Cook Society: Cook and 
Peary: The Race to the Pole, instrueret af 
Robert Day og udsendt af CBS den 13. 
december 1983. Cook spilles af den ulaste
lige romanbladshelt Richard Chamberlain, 
mens Rod Steiger fremstiller Peary som et 
nærtagende og egoistisk uhyre. Selv om 
filmen er struktureret som en flashback
fortælling, hvor Cook beretter sin historie 
til en journalist, er den helt åbenlyst et 
partsindlæg. Den er hverken velspillet eller 
velskrevet og udnytter slet ikke de dram a
tiske muligheder i de arktiske omgivelser 
(sikkert også af budgetmæssige årsager), 
men den vakte alligevel en vis opsigt.

Pearys ekspeditioner blev i sin tid ivrigt 
understøttet af det indflydelsesrige 
National Geographic Society. Nogen kriti
kere har endda ment, at selskabet i sin 
anerkendelse af og støtte til Peary har 
været mindre end fuldt objektive. Da tv 
filmen blev udsendt, reagerede selskabets 
præsident i marts 1984 med en ledende 
artikel i selskabets udbredte populærvi
denskabelige månedsblad, National 
Geographic Magazine, hvor han angreb 
den som “en åbenlys fordrejning af de 
historiske kendsgerninger, der tilsmudser 
en ærlig helt og renser en mand hvis liv 
var præget af store svindelnumre” (citeret 
i Bryce 1997: 757).

Kontroversen blussede op igen, og en 
række bøger og artikler i de følgende år 217
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tog sagen op. Det har ikke ført til nogen 
klar konklusion, men selv relativt velvilligt 
indstillede forfattere, der anerkender 
Cooks store talenter som polarrejsende og 
fascineres af hans sammensatte personlig
hed, er ikke meget tilbøjelige til at tro på 
hans historie. Flere skribenter har peget på 
utroværdige aspekter i Pearys beretning, 
bl.a. hans forbløffende lange dagsmarcher. 
Såvel nordpolsfareren Wally Herbert, der 
som den første fik adgang til Pearys papi
rer og skrev bogen The Noose o f Laurels 
(1989), som Robert Bryce, forfatter til den 
monum entale Cook & Peary: The Polar 
Controversy, Resolved (1997), konkluderer, 
at Peary heller ikke nåede polen. Men selv 
om Bryce i sin titel påstår, at kontroversen 
er afsluttet, er der mange, der ikke mener, 
at Bryces konklusioner er holdbare. Der er 
i hvert fald ingen beviser for, at Peary ikke 
nåede polen, og han står derfor stadigvæk 
som Nordpolens opdager.

Frihedens land. Hvor Peary og Scott såle
des har fået nogle alvorlige ridser i lakken, 
har nogle af deres nærmeste kolleger vun
det i statur. Matthew Henson, der fulgte 
Peary til Nordpolen, er et eksempel. I sine 
erindringer giver Peary ikke Hensons 
bidrag meget plads, men det er helt 
usandsynligt, at Peary uden Hensons 
hjælp havde kunnet komme så langt, som 
han gjorde. Det var Henson, der knyttede 
sig tættest til inuitterne i Nordgrønland; i 
modsætning til Peary lærte han sig deres 
sprog. Men eftersom han var sort, blev 
han ikke regnet for noget i sin samtid og 
modtog ingen æresbevisninger, i m odsæt
ning til f.eks. Pearys hvide rejseledsager, 
kaptajn Bob Bartlett, som blev tildelt en 
hædersmedalje efter Nordpolens erobring 
i 1909, selv om han tænderskærende 
havde m åttet finde sig at blive sendt tilba- 
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Peary havde lovet ham at komme med 
hele vejen). Faktisk mente mange, at det 
skadede Pearys sag i kontroversen med 
Cook, at der ikke var nogen “hvide 
m æ nd”, der kunne bevidne hans bedrift. 
Nogle antydede endda, at han med over
læg havde sendt Bartlett tilbage for 
uimodsagt at kunne påstå at have nået 
polen, selv om  det i virkeligheden ikke var 
rigtigt. For disse Peary-kritikere var 
Hensons udsagn værdiløse.

Eftertiden har søgt at råde lidt bod på 
denne ringeagt. I 1988 blev Hensons kiste 
flyttet til nationalkirkegården i Arlington, 
Virginia, og stedt til hvile skråt til højre 
for Pearys under et mindesmærke, der 
hylder ham som “co-discoverer of the 
N orth Pole”. Henson har også fået tildelt 
helterollen i en tv-film, Glory & Honor 
(1998), instrueret af Kevin Hooks og pro
duceret af Turner Network Television. 
Delroy Lindo spiller Henson med værdig
hed og styrke, mens Henry Czerny er en 
relativt anonym Peary. Staturmæssigt byt
ter denne rollebesætning om  på de to: den 
virkelige Henson var en lille, væver mand, 
mens Peary var et fysisk pragteksemplar. 
Filmen simplificerer også en del; bl.a. er 
Dr. Cook og hele pol-kontroversen ude
ladt helt. De arktiske scenerier er tildels 
optaget i Nunavut territoriet i det nordlige 
Canada, om end der også anvendes en del 
stock footage.

Glory & Honor har dog en klar styrke: at 
Hensons motiver for at blive polfarer er 
klarere, mere letforståelige og mere sym 
patiske end de fleste andres. I en scene, 
hvor Henson deltager i et teselskab i 
Harlem, angriber en af de andre gæster 
Peary og hans ekspeditioner, som han ser 
som det rene spild. Henson svarer:

“I beg your pardon, Sir, b u t I don’t think 
you know what you’re talking about. You were 
talking about Commander Peary’s obsession’.
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Well, I’ve had my differences with this man, 
and this man is no saint, bu t to do something 
as hard as the North Pole, you have got to be 
obsessed. T hat’s what you learn up there. 
You’ve got to believe that nothing can stop 
you, no man - no thing. You’ve got to believe 
in your own freedom - ”

“Freedom, Mr. Henson?”
“Freedom. To be w hat you what you want 

to be - to do what you set out to do.”

Det er denne frihed, som  han finder nær 
90° nord, da han standser sin slæde, og 
hans rejsefælle undrende spørger, hvorfor 
han bliver stående. H an har samme m or
gen efterladt Peary i lejren, fordi Peary 
havde givet ham  besked om, at han ikke 
ville have ham  med helt til polen; den ville 
Peary ikke dele med nogen. Men nu er 
Henson nået så langt, at han har bevist for 
både sig selv og Peary, at han kunne have 
nået Nordpolen som den første. I stedet 
venter han på Peary, så de to kan dele tri
umfen.

Hjemme i USA er Henson bare en 
neger, men i Arktis er han en kæmpe. Dér 
tæller hudfarven ikke, og hans karakter
styrke, hans mod og hans intelligens kom 
m er til deres fulde ret. Denne side af 
historien fanger tv-filmen med held. Den 
gør også en del ud af den gensidige 
respekt, der opstår mellem Thule-folket 
og Henson, der lærer sig deres sprog og 
deres skikke. Han nedlægger selv en 
isbjørn og bliver derm ed værdig til at iføre 
sig bukser af dens skind - stolt over at 
være de grønlandske fangeres ligemand.

En m arkant scene i Glory & Honor er 
helliget Pearys inuit-elskerinde: Pearys 
kone Jo ankommer overraskende til 
Nordgrønland med et forsyningsskib og 
finder elskerinden afklædt i Pearys kahyt. 
Den moralske fordømmelse af Peary, som 
der her lægges op til, kan virke en anelse 
hyklerisk, eftersom filmen helt forbigår at 
også Henson havde et forhold til en kvin

de i Nordgrønland, som fødte ham et 
barn. Et ganske stort antal efterkommere 
af begge polarforskere lever i Grønland i 
dag, og i hvert fald tre af deres børnebørn, 
Talilanguaq Peary, Peter Peary og Avatak 
Henson, har deltaget i hundeslædeekspe
ditioner til Nordpolen og stået på det sted, 
som deres bedstefædre søgte så ihærdigt, 
Peter Peary endda to gange (Herbert 1989: 
15). Familiernes historie er beskrevet i 
North Pole Legacy: Black, White, and 
Eskimo, en bog af historikeren S. Allen 
Counter, som har været en af de mest 
ihærdige i bestræbelserne på at sikre og 
styrke Hensons plads i polarhistorien. På 
den officielle Matthew Henson-webside 
(www.matthewhenson.com), kan man 
ikke bare købe Peary og Henson som lege
tøjsfigurer, men også se fotos af Hensons 
mange nulevende efterkommere på 
Grønland, hvor den mundtlige overleve
ring har fastholdt hans ry.

Formidlingens foragtelighed. 1 Glory & 
Honor overværer vi et af de foredrag, som 
Peary holder for at rejse penge til sin sid
ste ekspedition. Foredragets clou er synet 
af Henson, der kommer stormende ind ad 
døren i fuld pelsmundering og med et helt 
spand slædehunde halsende foran sig. 
Scenen skal blandt andet vise, at Hensons 
islrjørneskindsbukser, som for ham er et 
tegn på den selvrespekt, han har vundet i 
Arktis, ikke i Pearys øjne er andet end en 
nyttig rekvisit, som kan udnyttes i reklam
eøjemed.

Scenen mistænkeliggør hele den udad
vendte side af polfarernes virksomhed. Ud 
fra denne betragtning findes bedriftens 
mening alene i gerningen, som må tale for 
sig selv; man kan ikke omsætte den til ord 
uden i et eller andet omfang at forråde 
den. Denne holdning kom m er tydeligt til 
udtryk i Cook and Peary: The Race to the 219
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Pole, hvor en scene viser et af Pearys fore
drag fremstillet som en pinlig gang am a
tørgøgl, der understreger kontrasten m el
lem den plumpe og høkeragtige Peary og 
den gentlemanagtige Cook, der holder sig 
for god til den slags smagløsheder. 
Tilsvarende i Scott o f the Antarctic, hvor 
man ser Scott holde et foredrag under en 
turné for at rejse penge til ekspeditionen; 
han er rædsomt dårlig til det, og tilskuer
ne siver demonstrativt. Scotts mangel på 
propagandistisk talent er i den heroiseren
de 1948-films optik en afspejling af hans 
moralske kvaliteter.

Ser man på The Last Place on Earth, er 
det (når nu formålet er at demonstrere, at 
Scotts helteglorie er skabt af uvederhæftig 
propaganda) faktisk overraskende, at man 
ser så lidt til Ponting og hans kamera - 
faktisk m indre end i Scott o f the Antarctic - 
selvom Pontings film var et vigtigt bidrag 
til heltedyrkelsen af Scott. Lige inden Scott 
drager af, stiller han sig i smilende positur 
for filmkameraet, vifter med sin lille vim 
pel og prøver på latterlig vis at ligne den 
helt, som serien er så overbevist om, at 
han ikke er (hvis Ponting optog sådanne 
billeder, er de i hvert fald ikke inkluderet i 
90° South). Men derudover ser man kun 
enkelte glimt af en filmfotograf, hvis navn 
man aldrig får oplyst, og som oven i købet 
drejer alt for langsomt på filmapparatets 
håndsving (i m odsætning til 1948-filmen, 
hvor Ponting drejer med en rimelig has
tighed).

I bogen, der dannede forlæg for The Last 
Place on Earth, nævner forfatteren Roland 
Huntford stort set ikke Ponting, men han 
henviser indirekte til ham i en passage i en 
senere bog, som i lækkert tryk og stort 
format gengiver 158 lysbilleder (mange af 
dem håndkolorerede), taget på Amund- 
sens forskellige ekspeditioner og brugt til 
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Amundsen var i de fleste ting en gennemført 
professionel, men den iøjnefaldende undta
gelse var publicity. Han var en handlingens 
mand, med en næsten naiv tro på at hans ger
ninger nødvendigvis m åtte tale for sig selv. 
Modsat nogle af sine samtidige - særlig Scott
- havde Amundsen aldrig en professionel fo
tograf med på nogen af sine ekspeditioner. 
Han og hans følgesvende tog selv billeder ef
ter behov. Kun i dette var de amatører (...) 
Hvad det nu  end gav a f ulemper for frem
føringen, opfangede de i det mindste begiven
hederne gennem  deres egne øjne. Resultatet 
er en gribende blanding af umiddelbarhed, 
ukunstlethed og autenticitet. Og det svarer 
faktisk godt til Amundsens stil. (Huntford 
1987: 8)

Amundsen var dog ikke mere amatør, end 
at han sørgede for, at der ud over still-bil- 
lederne også blev optaget film, både på 
Sydpolsekspeditionen og på de følgende 
ekspeditioner: Maud-ekspeditionen, hvor 
Amundsen forsøgte at drive til polen med 
isen i et fastfrosset skib, resulterede i to 
biograffilm, M ed Roald Amundsens 
Nordpolsekspedition til første Vinterkvarter 
(1923) og M ed “Maud” over Polhavet 
(1926), den førstenævnte fotograferet af 
Reidar Lund, der to år tidligere havde 
optaget filmen Under Polarkredsens 
Himmel på en anden norsk polarekspedi
tion, professor Holtedahls ekspedition til 
Novaja Semlja, og senere fik en lang karri
ere som professionel filmfotograf. Der 
blev også lavet en film om  hver af 
Amundsens to flyveekspeditioner, Roald 
Amundsen - Ellsworths Flyveekspedition 
1925 (1925) og Luftskibet “Norge”s Flugt 
over Polhavet (1926).

Den unge journalist Carl Th. Dreyer 
overværede i 1913 et foredrag om 
Sydpolens opdagelse, som Amundsen 
holdt på Lunds universitet:

[D]e gamle Professorer (...) ryster paa 
Hovedet af de levende Billeder. Det er første 
gang, Kinematografien har faaet Lov til at 
slippe indenfor det gamle Universitets Mure.
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Hvor vil det mon bære hen?
Roald Amundsen er en tør Taler. Hans 

Foredrag er beretningsmæssigt. Man savner 
Esprit. Hvorfor fortæller han ikke nogle 
Anekdoter fra Ekspeditionens intime Liv!
Man kan selvfølgelig ogsaa karakterisere ham 
som en lokal “tidning”, der udtrykker sig saa- 
ledes: “Roald Amundsen foragter de oratori
ske Kneb og lader Handlingen tale.” Samme 
Sag, bedømt fra to Sider!

Billederne giver Foredraget Liv. De ejer det 
Lune, Amundsen mangler. (...)

Efter Lysbillederne levende Billeder, der illu
strerer Livet om Bord paa “Fram”, Slæderend 
og Dyrelivet paa Isbræerne. Ustyrlig komisk 
er et Billede med Amundsens Bedstemand 
Sundbåck, der tirrer en Kejserpingvin.
(Dreyer 1913)

Lige som Dreyer kan m an undre sig over 
synspunktet om, at det skulle være en ros
værdig egenskab hos en polfarer, at han er 
dårlig til at formidle til andre, hvad han 
har oplevet.

Huntford synes endda at mene, at fordi 
Amundsens fotografier er uprofessionelt 
lavet, er de mere autentiske - en kuriøs 
antagelse for en forfatter, der ellers aldrig 
bliver træt af at fordøm m e den engelske 
forkærlighed for am atørism e og hylde 
nordmændenes professionelle indstilling. 
Antageisens skrøbelighed viser sig meget 
tydeligt, hvis man betragter Pontings por
trætstudier af Scott og hans mænd. Som 
Stephen Pyne skriver: “Ingen er kommet i 
nærheden af klarheden og oprigtigheden i 
hans portrætter og gruppebilleder fra eks
peditionen” (Pyne 1987: 179). Det er 
Pontings mesterskab som fotograf, der 
sætter ham  i stand til at skabe billeder 
fulde af stemning og indsigt, hvad selv 
Huntford uforvarende medgiver: blandt 
hans illustrationer er Pontings studie af 
Scott ved sit skrivebord, som i billedtek
sten betegnende nok kaldes “afslørende”, 
et adjektiv som det er svært at hæfte på 
noget billede fra Am undsen ekspeditionen 
(Huntford 2002: billedsektion).

Huntfords kritik bunder i hans grund
læggende praktiske og fornuftsbetonede 
indstilling til polrejseriet. I hans øjne er 
polernes erobring for så vidt et irrationelt 
projekt, en grille, som det gjaldt om at 
komme fri af med mindst muligt postyr: 
“Jordens poler var blevet en besættelse for 
den vestlige verdens mænd. Man kunne 
tale mod den, men ikke tale den væk.
Siden besættelsen var der, måtte den 
uddrives, og jo før jo bedre” (Huntford 
2002: 3). Denne ganske fornuftige hold
ning har imidlertid den ulempe, at den 
reducerer polerobringen til et rent prak
tisk problem og negligerer hele det net
værk af nationalstolthed og heroisk ideo
logi, som polekspeditionerne var vævet 
ind i. Mange af især Scotts dispositioner 
var motiveret af sådanne idéer; man kan 
afvise dem som tåbelige, men i mange 
henseender udgjorde de ekspeditionernes 
raison d ’être. Isørkenen var ikke kun et 
praktisk problem, den var også en skue
plads for nationernes selvhævdelse.

Pakisens fanger. H untford er langtfra at 
være den eneste, der har svært ved at se 
sådanne motiver som rimelige. 
Imperialismen er gået af mode, og det er i 
tidens løb blevet stadig vanskeligere at se 
det efterstræbelsesværdige i at rejse natio
nalflag på golde og afsidesliggende steder. 
Filmskaberne har derfor set sig om efter 
andre mål, som kunne motivere polfarer
ne i deres historie, og et nærliggende mål 
er overlevelse. Historien rum m er en række 
eksempler på mislykkede ekspeditioner, 
hvor kampen for at slippe levende ud af 
frostverdenens greb fuldstændig kom til at 
overskygge alle andre mål.

Den italienske luftskipper Umberto 
Nobile styrtede i 1928 ned på isen med 
luftskibet Italia på vejen tilbage fra 
Nordpolen, og han bragte sit navn i vanry, 221
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da et eftersøgningsfly fandt det røde telt 
på drivisen med de overlevende, og Nobile 
selv tog den eneste plads på flyet, mens 
hans m ænd blev efterladt på isen i flere 
uger mere. Nobiles ry havde derfor længe 
været blakket, da den russiske instruktør 
Mihail Kalatozov fortalte hans historie i 
den sovjetisk-italienske storproduktion 
The Red Tent. Sympatien for Nobile synes 
at have været særlig stor i Sovjetunionen. 
Efter den vanærende fiasko med Italia- 
luftfærden drog han til Sovjet og arbejde
de som luftskibsdesigner for Stalin i nogle 
år, hvad der for eftertiden nok kan synes 
som et udtryk for svigtende dømmekraft.

Det er dog ikke filmens fremstilling af 
ham; han frem står som en sammensat 
person, men først og fremmest en klog og 
samvittighedsfuld ekspeditonsleder.

Filmen er udstyret med en ret m æ rk
værdig rammefortælling, hvor Nobile i 
nutiden (han døde først i 1978) ligger 
vågen i sin lejlighed i Rom, plaget af sam
vittighedsnag. Skikkelser fra fortiden viser 
sig for ham, og disse spøgelser holder ret
tergang over ham . Denne ramme har den 
fordel, at den skaber et nyt spændingsmo
ment, som er uafhængigt af de historiske 
fakta, som i hvert fald nogle af tilskuerne 
vil kende til i forvejen: selv om man ved,
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at Nobile blev reddet, kan man ikke vide, 
om genfærdene vil døm m e ham. Det er 
også en praktisk måde at præsentere en 
række bipersoner på og samtidig gøre os 
nysgerrige efter at finde ud af, hvorfor de 
foragter Nobile.

Den berømteste af bipersonerne er 
Roald Amundsen, der først kommer ind i 
historien på et sent tidspunkt, men hvis 
navn og statur som den største af alle 
polarforskere præger dialogen fra starten. 
Amundsen købte i 1926 et italiensk lufts
kib til en Nordpolsekspedition, som han 
havde fået den amerikanske rigmand 
Lincoln Ellsworth til at finansiere. 
Luftskibet, der fik navnet Norge, var kon
strueret af Nobile, der også fulgte med 
som skipper. Amundsen udviklede en 
voldsom foragt for Nobile, som han 
offentligt affærdigede som et forfængeligt 
og upålideligt medlem af “en subtropisk 
race” helt uegnet til at begå sig i polareg
nene (Conefrey and Jordan 1998: 102). 
Amundsen sluttede sig ikke desto mindre 
til eftersøgningen af Nobile og hans hava
rerede luftskib. Hans fly forsvandt i tågen 
over Nordhavet og blev aldrig set igen. 
Nogle få vragdele, der lang tid senere skyl
lede i land på den norske vestkyst, var det 
eneste spor af Roald Amundsen. I filmen 
lægges der dog klart mest vægt på 
Amundsens storsind; den viser, at der 
eksisterer et m odsætningsforhold mellem 
ham og Nobile, men berører næsten ikke 
Norge-ekspeditionen eller Amundsens 
hånlige udfald.

Amundsens heroiske rolle understreges 
af, at han spilles af Sean Connery. The Red 
Tent har en international rollebesætning 
med Peter Finch som  Nobile, og Claudia 
Cardinale, Massimo Girotti og Hardy 
Krliger i vigtige biroller. Instruktøren 
Mikhail Kalatozov havde opnået internati
onal berømmelse, da han vandt guldpal

me i Cannes i 1958 for Ljetjat zhuravli 
(1957, Tranerne flyver forbi), den berøm te
ste af de russiske tøbrudsfilm, og han viste 
sin evne til at give en overbevisende skil
dring af menneskers kamp for at overleve 
i ødmarken med sin følgende film 
Nijeotpravljennoje pismo (1960, Brevet som 
aldrig blev afsendt), om fire geologer, der 
om kom m er i den iskolde sibiriske tundra 
i forsøget på at bringe bud til sovjetmag
ten om det rige diamantfund, de har gjort. 
Begge film betog ikke m indst i kraft af 
deres hvirvlende kamerabevægelser og 
slående vidvinkelbilleder. Selv om 
Kalatozovs faste kameramand, Sergej 
Urusjevskij, ikke var med til at lave The 
Red Tent, hvor han var blevet erstattet af 
Leonid Kalashnikov, har den nogle af de 
samme kvaliteter.

I luftskibets gondol farer kameraet 
rundt i hælene på besætningsmedlemmer
ne i det snævre rum , klatrer op og ned af 
lejdere og snurrer omkring for at fange 
først den ene, så den anden i nærbillede. 
Optagelserne på pakisen virker også godt. 
Der er sjældent nogen himmel at se, kun 
is og tågedis, der giver en uhyggelig hvid- 
i-hvid atmosfære. Vidvinkelobjektivet får 
de overlevendes grålige ansigter til at stå 
knivskarpt, og fornemmelsen af bidende 
kulde er intens.

Den billedmæssigt måske mest overvæl
dende scene viser Amundsens død. Det er 
som nævnt uvist, hvorledes han omkom, 
men her finder han under sin flyeftersøg
ning gasbeholderen fra Nobiles luftskib: 
da Italia ramte isen, blev gondolen med 
Nobile og de fleste af besætningsmedlem
merne revet løs, mens den store cigarfor
mede gasbeholder fløj bort. Den er den, 
Amundsen finder i filmen. Der er ingen 
overlevende, og hans fly havarerer, da han 
prøver at lande. Dér står han så, ude på 
isen, omgivet af døde og af luftskibets 223
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vældige ruin: lærredsbeklædningen er 
revet itu, og jernskelettet ligger blotlagt, så 
den ligner resterne af et kæmpemæssigt 
fortidsuhyre.

Historien om Nobile og Italias forlis har 
nogle berøringspunkter med Rusland, 
som Kalatozov udnytter til at lave flere 
grandiose sovjetscenerier. De svage signa
ler fra Nobiles radio bliver opfanget af en 
russisk radioamatør, som Kalatozov viser 
siddende på taget af et stort gammel rus
sisk bondehus af tømmer, midt i en lands
by omgivet af birkeskov; hans antenne er 
fastgjort til en drage, som løbes i luften af 
en stor skare glade og ivrige børn, hvis

anfører er iført en soldaterhue fra den 
røde hær, prydet med den røde stjerne. 
Radiomanden rejser til Leningrad for at 
komme med isbryderen Krassin, der stæv
ner ud for at undsætte Nobile. Et enorm t 
opbud af mennesker med vajende røde 
faner er samlet på Nevaens bredder, og 
radiom anden kom m er for sent. Han iler 
ud på en stor klapbro, der netop er ved at 
åbne for at lade Krassin passere. Han 
hager sig fast til broklappen, men der er 
for højt til, at han kan springe, og skibet 
sejler uden ham . (Ifølge Internet Movie 
Database, www.imbd.com, findes der også 
en russisk version af filmen, som skulle

http://www.imbd.com
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være 195 m inutter lang, hvor den interna
tionale version kun varer 121 minutter, og 
det er muligt, at den udviklede radiom an
dens historie mere).

Men selv om filmen har mange im pone
rende scener, bliver den aldrig til en vel
fungerende helhed. Genfærdsrettergangen 
er en spændende idé, m en som den er rea
liseret, virker den konstrueret og en anelse 
søgt. Den løber også ud i ingenting til 
sidst: genfærdene fordøm m er samstem
mende Nobile, bortset fra Amundsens 
genfærd, som affærdiger deres dom, fordi 
de er blindede af hver sine selviske m oti
ver. Langt mere problematisk er dog en 
totalt utroværdig rom antisk sidehandling, 
der er bygget op om kring Claudia 
Cardinales figur, en opdigtet sygeplejerske, 
der er forelsket i en af ekspeditionsdelta
gerne og efterstræbes af piloten, som fin
der Nobile. Det er også hende, der overta
ler Amundsen til at deltage i eftersøgnin
gen. Det bliver ikke bedre af Cardinales 
anakronistiske frisure, som er ultra-chic, 
passende for swinging London, men ikke 
for Svalbard i 1928.

Nobile-ekspeditionens skæbne har helt 
tydeligt dannet inspiration for den tyske 
film S.O.S. Eisberg (1933, S.O.S. Isbjerg), 
instrueret af Arnold Fanck og med Leni 
Riefenstahl i den kvindelige hovedrolle. 
Der er tale om en helt fiktiv ekspedition, 
der drager til Nordvestgrønland for at 
undsætte en rejsefælle, der forsvandt i 
isørkenen under en tidligere ekspedition, 
og som de havde afskrevet som død; men 
ligesom med Nobile handler dramaet om 
redningsaktionen; det afgørende SOS bli
ver opfanget af en radioam atør; fly spiller 
en afgørende rolle i undsætningsforsøge
ne, og flere af dem havarerer undervejs; og 
endelig forsøger den strandede polarfor
sker (han er alene i denne film) at und
slippe til fods ved at hoppe fra isflage til

isflage i et desperat forsøg på at nå i sik
kerhed, hvad tre af Nobiles folk også 
prøvede på.

Filmen udmærker sig først og fremmest 
ved sin fuldstændig formidable fotografe
ring. Fanck, der var kendt for sine 
bjergfilm, giver sammen med sine kame- 
ram ænd det arktiske landskab en overvæl
dende storhed og skønhed. Fanck har helt 
åbenbart også været ganske villig til at 
udsætte sine skuespillere for livsfare: der 
er en hel stribe scener, hvor personerne 
skal svømme gennem de isfyldte fjorde og 
redde sig op på isflager, og det er tydeligt, 
at disse scener er taget i det frostkolde 
grønlandske vand uden nogen special 
effects. Den desperate angst, som man ser 
i en skuespillers ansigt, da han forsøger at 
komme op af vandet, men ikke finder 
fæste med hænderne på isflagen og bliver 
ved med at glide ned igen, er næppe for
stillet. Et par af skuespillerne stilles også 
ansigt til ansigt med isbjørne; man ser 
bjørn og skuespiller i samme indstilling, 
og skuespilleren skal så forsøge at jage 
bjørnen væk ved at kaste store klumper is 
efter den!

Kampen for livet. I endnu højere grad end 
Nobile-dramaet handler Ernest Shackle- 
tons historie om lederskab under kata
strofale omstændigheder. Shackleton var 
næstkommanderende på Scotts første eks
pedition til Antarktis i 1901-4 med skibet 
Discovery, og her var han også en af de to 
mænd, som ledsagede Scott på hans mis
lykkede forsøg på at nå Sydpolen. De to 
ragede uklar med hinanden, og Scott var 
bestemt ikke glad for at se Shackleton gøre 
et forsøg på at nå polen med Nimrod-eks
peditionen i 1909. Shackleton nåede langt 
længere m od syd end nogen før ham, men 
160 kilometer fra polen besluttede han at 
vende om, fordi hans forråd ellers ikke 225
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ville være tilstrækkelige til at komme hjem 
i live. Scott fulgte samme rute og behøve
de derfor ikke at begive sig ud i ukendt 
tærren ud over det sidste stykke til polen.

Selv om Sydpolen var erobret, ønskede 
Shackleton alligevel at vende tilbage til 
Antarktis, og han undfangede derfor idéen 
om en ekspedition, der ikke bare skulle nå 
Sydpolen, men krydse hele kontinentet fra 
den ene kyst til den anden. Han rejste i 
september 1914, men hans skib, 
Endurance, frøs fast i pakisen og endte 
med at blive skruet ned. Efter eventyrlige 
anstrengelser lykkedes det Shackleton at 
redde sig selv og hele besætningen på 
Endurance. I mange år var Shackleton helt 
overskygget af Scott og nærmest glemt. 
Men efterhånden som det britiske im peri
um svandt bort, og dets værdier kom til at 
synes mere og mere forældede og forka
stelige, kom Scott, som i mange henseen
der var en fuldendt inkarnation af disse 
værdier, til at virke som en mindre til
trækkende skikkelse end den flamboyante 
Shackleton. Flere nyere dokumentarfilm 
har behandlet Shackleton, bl.a. IMAX-fil- 
men Shackleton’s Antarctic Adventure
(2001), som rum m er en del reenactment- 
sekvenser, dvs. scener, hvor man ser ak
tører i kostumer, der udfører forskellige 
aktiviteter (her sejler de rundt i robåde, 
slår lejr på isflager, etc.), men uden egent
ligt skuespil med mimik og replikker.
Disse sekvenser er optaget i selve Antark
tis, hvor ingen fiktionsfilmhold ellers har 
været (bortset fra de folk, der tog m enne
sketomme islandskabsbilleder til Scott o f 
the Antarctic).

Shackletons bedrifter har også inspireret 
to tv-film, begge med titlen Shackleton.
Den første, Shackleton (1983), blev instru
eret af Martyn Friend for BBC. Den blev 
fotograferet af David Whitson, der tidlige- 

2 2 6  re havde arbejdet i polaregnene: han foto

graferede også Roald Amundsen-afsnittet i 
tv-serien Explorers, som BBC producerede 
i 1975, og som  i samtiden blev betragtet 
som revisionistisk, alene fordi den fokuse
rede på nordm anden i stedet for på Scott. 
Friends Shackleton var skrevet af Chri
stopher Ralling og blev udsendt i fire én 
times afsnit. Den gjorde især en hel del ud 
af Endurance-ekspeditionens sidste d ra
matiske fase, hvor Shackleton måtte efter
lade de fleste af sine mænd på den antark
tiske klippeø Elefantøen og sammen med 
fire andre i en syv meter lang jolle, James 
Caird, sejlede 1200 kilometer hen over 
jordens mest stormpiskede farvande til 
South Georgia, en ø lidt større end Fyn, 
der ligger helt isoleret i Sydatlanten. M ira
kuløst lykkedes det at nå South Georgia, 
men Shackleton måtte gå i land på den 
ubeboede side af øen og krydse dens 
aldrig kortlagte indre, dækket af fjelde o g . 
gletschere, for at nå hvalfangerstationen i 
Grytviken på den anden side. I Friends 
serie er denne del af historien delvist 
optaget on location på South Georgia.

Serien, som jeg ikke har haft mulighed 
for at se, dækker øjensynlig hele Shackle
tons karriere som  polarforsker og hans 
rivalisering m ed Scott. I den anden 
Shackleton (2002) er rivaliseringen med 
Scott im idlertid kun antydet i startsekven
sen, som er en krydsklipning tnellem 
Kenneth Branagh som Shackleton, der 
holder et lysbilledeforedrag om Antarktis, 
og dramatiske helikopterbilleder af en 
ismark, hvor kameraet suser fremad, hen 
over fygende sne, og ender ved et ensomt 
telt, halvt tildækket; Shackleton får nyhe
den om Amundsens sejr og spørger til 
Scott, men hans skæbne er endnu uvis; vi 
ser kameraet cirkle rundt om teltet, og vi 
forstår, at det er Scotts sidste hvilested.

Denne ny tv-udgave blev produceret af 
Channel Four og udsendt i to spillefilml-
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ange dele den 2. og 3. januar 2002. Den er 
skrevet og iscenesat af Charles Sturridge, 
bedst kendt som instruktør af Brideshead 
Revistited. Udførelsen er vellykket. Branagh 
er en glimrende Shackleton, og islandska
berne, optaget i den østgrønlandske pakis, 
virker overbevisende. Im ponerende er dog 
især fremstillingen af Shackletons van
dring tværs over South Georgia, optaget i 
fjeldene nær Ammassalik. Serien rum m er 
også dramatiske billeder fra sejlturen i 
James Caird, hvor en hushøj (computerge
nereret) bølge tårner sig op over den lille 
båd. Lidt unødvendigt virker det dog, at 
billederne af den overisede James Caird, 
der er kastebold for elementerne i den 
stormende Sydatlant, bliver krydsklippet 
med scener fra Elefantøen, hvor et ekspe
ditionsmedlem får am puteret sine forfros
ne tæer med en tang: hver af disse sekven
ser er i sig selv voldsomtvirkende, og med 
krydsklipningen bliver det næsten for 
meget.

Et interessant aspekt ved Shackleton
(2002) er den fremskudte placering, som 
Frank Hurley har fået i historien. Hurley 
var en ung australsk fotograf, der allerede 
havde deltaget i en ekspedition til 
Antarktis i 1910-13 anført af en anden 
australier, Douglas Mawson. Hurley optog 
en film, Home o f the Blizzard (1913), og på 
grundlag af den og hans fortræffelige 
fotografier blev han hyret af Shackleton. 
Da ekspeditionen m åtte forlade Endur
ance, insisterede Hurley på at tage sine 
billeder med sig, m en Shackleton ville 
ikke lade ham tage mere end 125 af hans 
over 400 glaspladenegativer med sig. De 
levende billeder lykkedes det ham dog at 
redde, og med et lille stillbilledkamera fik 
han også taget et antal fotografier på den 
sidste del af ekspeditionen.

Tv-filmen viser gentagne gange Hurley 
med hans kamera og understreger hans

frygtløshed og gåpåmod, bl.a. i en scene, 
hvor han dykker ned i det iskolde vand 
inde i skibet for at redde sine optagelser 
fra et oversvømmet lukaf. Hans insisteren 
på at redde billederne overbeviser også 
Shackleton om  deres afgørende betydning. 
Han siger til Hurley: “Thank you for 
saving the pictures. You were right. 
W ithout them, we’d just be left with 
words. And they are not always enough.” 

Hurleys filmmateriale blev første gang 
præsenteret i 1917 som In the Grip o f the 
Polar IceA  1919 blev en omklippet version 
under titlen South brugt til at ledsage 
Shackletons foredrag, og denne version er 
i 1990’erne blevet restaureret af British 
Film Institute og er i dag tilgængelig på 
dvd. Hurleys billeder er bemærkelsesvær
dige. Optagelserne af skibets forstavn, der 
hugger sig vej gennem isflagerne, er næ r
mest hypnotiserende, især med den oprin 
delige farvetoning, som giver vandet en 
dyb, jernblå farve, mens isen forbliver 
næsten hvid. Hurley filmede også de 
desperate forsøg på at befri skibet fra 
ismasserne, og her er der blandt andet en 
utrolig optagelse, hvor Endurance kom 
mer sejlende for fuld damp lige mod 
kameraet, som Hurley har stået med på 
selve den isflade, som skibet prøver at 
bryde sig vej igennem. Mest slående er 
dog billederne af skibets endeligt; det lyk
kedes Hurley at fange det øjeblik, hvor 
isens voldsomme tryk får en af skibets 
master til at knække, og det er forbløffen
de, at Hurley har kunnet dreje roligt på 
apparatet, vel vidende, at han stod dér, 
ude på havisen, flere hundrede kilometer 
fra fast landjord og flere tusinde fra den 
nærmeste menneskelige beboelse, og at 
skibet, der skulle have bragt ham hjem, nu 
var knust. Det lykkes ikke for Sturridges 
tv-film at gengive dette hårrejsende øje
blik på nogen rigtig effektfuld måde, og 227
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det er lidt synd.
Det var Shackletons bedrift at holde 

m odet oppe hos sine folk efter dette kata
strofale uheld og bringe dem alle sammen 
frelst hjem til England igen. Hans samtid 
var imidlertid ikke rigtig imponeret: i 
1916 rasede verdenskrigen i al sin gruop
vækkende heftighed, og daglig kastedes 
langt flere liv bort end dem, som Shackle
ton havde kæmpet så hårdt for at redde. I 
vore dage ser man derim od med beun
dring på Shackleton, så meget, at man er 
tilbøjelig til at glemme nogle af mandens 
mere problematiske karaktertræk. Hans 
omgang med pengesager var letsindig, og 
mange af de løfter om betaling, som han 
gav, var han ikke i stand til at honorere. 
Eksempelvis blev Hurley aldrig ordentligt 
betalt for sin film (Huntford 1996: 647- 
48). Shackleton var heller ikke den mest 
omhyggelige planlægger; ligesom Scott 
medbragte han nytteløse m otortraktorer, 
der hurtigt brød sammen i polarkulden; 
og meget tyder på, at selv om Endurance 
havde undgået alle isproblemer, og den 
transantarktiske ekspedition var løbet af 
stablen efter planen, ville det stadigvæk 
være endt med en katastrofe.

British Film Institutes dvd-udgave af 
South indeholder som ekstramateriale fil
moptagelser fra en anden del af den trans
antarktiske ekspedition, nemlig den grup
pe, der med et andet skib blev sendt til 
Ross-havet på den modsatte side af det 
antarktiske kontinent. Deres opgave var at 
lægge depoter ud til Shackleton og hans 
hold, som ikke ville være i stand til at 
medføre forsyninger til at nå hele vejen 
hen over kontinentet: der skulle derfor 
være depoter af mad og petroleum på 
vejen fra Sydpolen til Ross-havet. Tre 
mand omkom i bestræbelserne på at 
lægge disse depoter ud til en ekspedition, 

2 2 8  som aldrig nåede at komme igang.

Når man ser South i dag, bliver man 
slået af, hvor udramatisk sidstedelen af fil
men er. Den udgøres af ganske om fatten
de optagelser af antarktisk dyreliv: sæler, 
havfugle, pingviner. Det meste af m ateria
let er optaget på South Georgia, hvortil 
Hurley måtte rejse tilbage efter først at 
have været i England med de enestående 
optagelser fra Endurance. For filmselska
bet var der ingen tvivl: hvis ekspeditions- 
filmen skulle have et kommercielt po ten ti
ale, skulle der være billeder af pingviner 
og andre usædvanlige dyr. Vurderingen 
var, at pingvin-scenerne var en meget vig
tig bestanddel i Ponting-filmens succes. 
Men selv om mellemteksterne gør meget 
for at forbinde dyrene med Shackleton 
ekspeditionens strabadser (“Disse dyr 
lever i den fjord, hvor Shackleton gik i 
land”; “Folkene på Elefantøen levede i 
månedsvis af kødet fra sådanne sæler”), 
virker disse naturbilleder som et antikli
maks efter den dramatiske beretning om  
Shackletons overlevelseskamp.

Hurley vendte tilbage til Antarktis om 
kring 1930 sam m en med Douglas Maw- 
son og optog Siege of the South (1931), der 
indeholder voldsomme sæl- og hvalfangst
sekvenser. Forinden havde han arbejdet 
som krigsfotograf på Vestfronten og i 
Mellemøsten, og taget nogle af Første 
Verdenskrigs bedst kendte fotografier. I 
1920’erne filmede han bl.a. på Ny Guinea, 
og også under Anden Verdenskrig fulgte 
hans kamera de australske soldater. I sin 
bog om Endurance-ekspeditionen skrev 
han: “Life is one long call to conflict, 
anyway” (Hurley 1925: 290; citeret i 
Huntford 1996: 691).

M ænd uden kvinder. I de hidtil omtalte 
film og tv-produktioner spiller kønsdrif
ten en ganske lille rolle. Det er kun meget 
få af de skildrede personer, der i nogen
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særlig grad synes at være drevet mod 
isverdenen af seksuelt funderede motiver.
I The Last Place on Earth er Scotts behov 
for at vise sig over for sin heltedyrkende 
hustru en medvirkende faktor i hans 
beslutning om  at begive sig afsted på 
Sydpolsekspeditionen uden dog på nogen 
måde at være afgørende. Serien rum m er 
også en velfungerende scene i Amundsen 
ekspeditionens vinterlejr i Antarktis, hvor 
kokken en dag kom m er med en overra
skelse: en lille optræksdukke i jentetøj, 
som gør kolbøtter hen ad bordet, altimens 
alle mændene stirrer tryllebundne på den. 
Amundsen ser dog lidt misbilligende ud. I 
The Red Tent er der som  nævnt en side
handling, der involverer Claudia Cardi- 
nale: den svenske pilot, der henter Nobile 
på isen (spillet af H ardy Kriiger) er blevet 
lovet en nat med hende, hvis han kan 
redde en af Nobiles folk, som hun er forel
sket i. Men han er om kom m et ude på 
havisen i et forsøg på at nå tilbage til 
Svalbard og synes i det hele taget at være 
mere tiltrukket af Arktis end af Cardinale.

lan Troells på flere m åder bemærkelses
værdige Ingenjor Andrées luftfård gør til 
gengæld ganske meget ud af dette aspekt. 
Ingenjor Andrées luftfård er baseret på en 
dokumentarisk rom an med samme titel af 
Per Olof Sundmann, udgivet i 1967. Max 
von Sydow spiller den svenske ballonkon
struktør Salomon August Andrée, der for
søgte at nå Nordpolen i 1897 om bord på 
luftballonen Ornen, men styrtede ned på 
isen; både Andrée og hans to ledsagere 
døde efter måneders kamp for at overleve. 
Deres skæbne var ukendt indtil 1930, hvor 
deres lig, deres dagbøger og deres fotogra
fier blev fundet på en ubeboet klippeø 
nord for Svalbard. Andrées ballonfærd var 
et tilsyneladende velplanlagt, men i virke
ligheden forbløffende hasarderet projekt. 
Filmens Andrée lukker øjnene for risiko

en. Han er besat af at vise, at hans vilje
kraft kan besejre alt. Han tvinger derfor 
sig selv til at vise den kvinde, der elsker 
ham, fra sig, og i en eller anden forstand 
er hans ballonekspedition en flugt ind i 
døden, en dem onstration af, at hans vilje 
er stærkere end kærligheden.

Også for de to andre ekspeditionsdelta
gere, Nils Strindberg og Knut Fraenkel, 
spiller forholdet til kvinderne en vigtig 
rolle. Fraenkel er glad for fest og farver; 
han ser ballonturen som vejen til en 
berømmelse, der vil lade ham  vælte sig i 
smukke kvinder. Den mere indestængte 
Strindberg står foran at skulle giftes, men 
lader sig alligevel lokke med på ekspediti
onen. På isen tænker han tilbage på sin 
forlovede; men den idylliske som m erro
mantik, man ser i hans flashbacks, afslører 
også hans frygt for den stærke og livskraf
tige seksuelle udstråling, som omgiver 
hende: han står altid skilt fra hende og 
betragter hende gennem sit fotografiappa

rat.
Troell er stærkt fascineret af Strindbergs 

fotografier fra ekspeditionen. Igen og igen 
i løbet af filmen klipper Troell de ægte 
fotografier taget i 1897 ind i scenerne, så 
man kan se, at alt er genskabt med doku
mentarisk akkuratesse, og det nøjagtige 
tidsbillede er en af filmens store kvaliteter. 
Et godt eksempel på Troells sans for histo
risk og visuelt raffinement finder m an i en 
slående scene tidligt i filmen, hvor Knut 
Fraenkel bliver introduceret. Fraenkel 
kom til at erstatte Nils Gustav Ekholm, 
der skulle have fløjet til Nordpolen sam 
men med Andrée og Strindberg i 1896; 
men efter at Andrée måtte opgive at 
komme afsted på grund af ugunstige 
vindforhold, fik Ekholm alvorlige betæn- 
keligeheder over for projektet - med god 
grund. Andrée droppede ham fra eksepe- 
ditionen, til trods for hans videnskabelige 229
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kvalifikationer og erstattede ham  med den 
muskuløse nordm and Fraenkel. En 
bekvem og økonomisk måde at lade en 
person præsentere sig gennem dialog er en 
jobsamtalescene, som f.eks. Scott o f the 
Antarctic indeholder flere af. Troell har i 
stedet en scene, der foregår i hvad der 
nærmest må beskrives som et senvictori
ansk fitness-center. I et højloftet lokale 
med store vinduer og mørke træpaneler 
på væggene træner et større antal herrer 
deres muskler ved hjælp af forskellige 
mekaniske anordninger. Andrée gynger op 
og ned på en ridemaskine. Fraenkel skot
ter hen til ham. I en serie klip ser man 
dem på forskellige apparater; der er ikke 
megen øjenkontakt, men indram ningen 
binder dem sammen. Det virker nærmest

som en forførelsesscene, hvor Fraenkels 
råstyrke og spændstighed overbeviser 
Andrée om, at han er den rette mand.

Troell forener en omhyggelig realisme 
med en symbolsk-subjektiv dimension. 
Alle tre ekspeditionsdeltagere ser i glimt 
for sig syner: nogle er måske flashbacks, 
andre anelser om  fremtiden, andre igen 
drøm m e, som aldrig vil blive realiseret. 
Flere gange i filmens løb ser Andrée glimt 
af en gold, isdækket kyst, der ligger i det 
fjerne indhyllet i gustenblåt lys. Disse 
glimt har en skæbnesvanger stemning 
over sig, og da synet bliver til virkelighed, 
er det tydeligt, at det er på denne øde kyst, 
at alle tre vil dø. Det er klart fra allerførste 
færd, hvordan det vil gå m ed ekspeditio
nen: Troell starter sin film med gamle bil
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leder af ligene af Andrée ekspeditionens 
medlemmer, fotograferet i et retsmedi
cinsk undersøgelseslokale. De grinende 
kranier er intenst uhyggelige og lægger en 
knugende stemning over hele filmen, som 
kun bliver forstærket af Troells realistiske 
skildring af strabadserne, hvor vi hører en 
del om den diaré, som  plager alle tre og 
ser en svulmende forfrysningsbyld blive 
punkteret og mørkt, tyktflydende pus 
svømme ud.

Ved filmens fremkomst skrev Peter 
Schepelern en længere artikel til 
Kosmorama 162, hvor han også gjorde 
opmærksom på, at Dreyer under sit 
ophold i Sverige under Anden Verdenskrig 
havde skrevet et m anuskriptudkast 
til en Andrée-film. D en skulle have været 
optaget on location i Nordishavet i som
meren 1946, og den skulle helt og holdent 
have koncentreret sig om selve balloneks
peditionen og overlevelseskampen på isen. 
Dreyer beskriver i fortalen til sin synopsis 
de tre ekspeditionsdeltagere som “enkle 
personligheder” og synes ikke at have 
forestillet sig noget, der m inder om Troells 
borende skildring a f sammenhængen mel
lem kønsforskrækkelse og pollængsel 
(Schepelern 185).

Polaregnene er i en mere traditionel for
stand skueplads for manddom sprøver i de 
fleste af de fangstmandsdramaer, som der 
siden stumfilmtiden er lavet en del af. 
N ordmænd og newfoundlændere har tid 
ligere drevet omfattende sælfangst i Arktis, 
og de fleste af disse film handler om 
sådanne fangsttogter, hvor helt og skurk 
må leve op ad hinanden og forliser eller 
bliver tvunget til at overvintre sammen, 
med hyttekuller som  en altid truende fare. 
Strabadserne i polaregnene afslører deres 
sande karakter, skurken forfalder til m or
derisk vanvid, m ens helten kan vise sig 
som en rigtig m and, ufortrøden og duelig,

og på den måde vise sig værdig til pigen, 
der venter derhjemme; skurken er ofte 
også en rival til hendes gunst. Dette 
m ønster ses i den svenske stumfilm Den 
starkaste: En beråttelse från Ishavet (1929) 
og den canadiske The Viking (1931).
Begge film havde to intruktører, hvor den 
ene tidligere havde lavet dokumentariske 
film fra de artiske fangstpladser og skulle 
stå for dramatiske locationoptagelser fra 
ishavet, og den anden i højere grad var 
ansvarlig for skuespilinstruktionen. I den 
svenske film var det fotografen Axel 
Lindblom, der havde den første rolle (han 
havde også skrevet m anuskriptet), og den 
unge Alf Sjoberg fik sin debut som hans 
m edinstruktør.

De noget stive personscener i The Viking 
blev instrueret af den erfarne håndværks- 
instruktør George Melford, der tidligere 
bl.a. havde sat Valentino filmen The Sheik
(1921) i scene. Canadieren Varrick Frissell 
stod for de billedmæssigt betagende 
ishavsscener, hvor fangstmændene med 
livet som indsats springer rundt mellem 
de vældige isskruninger. Kaptajnen på ski
bet The Viking, som filmen udspiller sig 
på, spilles af Pearys gamle følgesvend Bob 
Bartlett, der fik en lang karriere i Arktis og 
endte som Canadas berømteste polarfor
sker. Efter afslutningen af optagelserne var 
filmselskabet Param ount, der skulle distri
buere filmen, ikke tilfreds med resultatet, 
og Frissell måtte sejle nordpå igen for at 
lave nye optagelser. Undervejs eksplodere
de skibet (det havde et betydeligt dynam 
itlager om bord for om  nødvendigt at 
kunne sprænge sig fri af pakisen), og 
Frissell, hans fotograf og 25 andre 
omkom.

Ekspeditionsfilmmageren Merian C. 
Cooper, der i dag nok huskes bedst for sin 
og Ernest Schoedsacks King Kong (1933) 
og som havde været Frissells lærermester, 231
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The Viking

fik fat på en flyvemaskine og deltog i 
arbejdet med at redde de overlevende fra 
havisen. Filmselskabet kasserede filmens 
oprindelige titel White Thunder og 
udsendte den som The Viking for at 
udnytte nyhedsværdien omkring skibska
tastrofen.

I 1939 kom yderligere to fangstmands
film, den danske Nordhavets Mænd, 
instrueret af Lau Lauritzen jr., og den 
svenske Valfångere, instrueret af den store 
norske film instruktør Tancred Ibsen sam
men med Anders Henrikson, der tog sig af 
atelierbillederne. Sidstnævnte film handler 
som titlen antyder om hvalfangst i Syd-

polarhavet, m en den er ellers skåret over 
meget samme læst som de øvrige. Genren 
blev med stort held genoplivet i 1995 af 
den norske instruktør Hans Petter 
Moland, der i den i bogstaveligste forstand 
kuldslåede film Kjærlighetens kjøtere med 
brutal præcision og flotte billedvirkninger 
skildrer magtspillet mellem tre mænd (to 
erfarne og en nybegynder), der i 1920’erne 
overvintrer i Arktis for at jage polarræve. 
Dramaet, baseret på Peter Tuteins rom an 
Larsen (1929), udvikler sig voldsomt og 
ender i vold og død. Den seksuelle 
dimension er også fremtrædende her: fil
mens helt er rejst til Arktis, fordi det faldt
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ham  lettere end at tage im od sin kærestes 
kærlighed, og i ishavet kan han så, med 
Peter Schepelerns ord, “mentalt kredse om 
den fraværende seksualitet, som tungen 
om  en øm tand” (Schepelern 1996).

Døden i isnatten. Udforskningen af pola
regnene havde et paradoksalt aspekt: på 
den ene side er polfarerne i helt usædvan
lig grad afskåret fra civilisationen; de fær
des i et nøgent og m ennesketom t land
skab, og de kommer i voldsom og direkte 
konfrontation med naturens kræfter, en 
konfrontation som i visse tilfælde (især i 
fangstmandsfilmene) berøver menneskene 
alle civiliserede sæder og reducerer dem til 
en dyrisk hund-over-hund-adfærd; på den 
anden side skal man samtidig huske, at 
mange polfarere også forsøgte at gøre 
brug af den allernyeste teknologi. De 
motortraktorer, som Scott og Shackleton 
medbragte, er ét eksempel, og kinemato- 
grafien er et andet: filmen nåede tidligt 
polaregnene. Den første, der optog film i 
Arktis, synes at være den amerikanske 
fotograf Anthony Fiala, der deltog i to 
fuldstændigt mislykkede Nordpolsekspe
ditioner finansieret af bagepulvermillio
næren Anthony Ziegler, den første (1901- 
2) anført af Evelyn Baldwin, den anden 
(1903-5) af Fiala selv (Siebel 2003: 178). 
Også på Shackletons Nimrod-ekspedition 
blev der optaget levende billeder, efter alt 
at dømme de første i Antarktis (Huntford 
1996: 320).

Andrées ballon og Nobiles luftskibe 
markerer også flyvningens betydning i 
polarforskningen. Andrées ballon var sin 
tids måske mest avancerede luftfartøj, og 
en række polarforskere var også flypione
rer. Nordmanden Tryggve Gran, der del
tog i Scotts ekspedition som skiinstruktør, 
blev 30. juli 1914 den første der krydsede 
Nordsøen i flyvemaskine (Huntford 1996:

378). Samme år havde Roald Amundsen 
fået det første civile flyvercertifikat i Norge 
(H untford 2002: 553), og han havde et 
lille fly med på M aud-ekspeditionen. 
Amundsen-Ellsworth ekspeditionen var 
decideret et forsøg på at nå polen i flyve
maskine. Året efter forsøgte den am eri
kanske admiral Richard Byrd at nå polen i 
flyvemaskine fra Svalbard, hvorfra også 
Amundsen og Nobiles ekspedition med 
luftskibet Norge skulle udgå. Byrd kom 
først afsted, men der er senere blevet sået 
betydelig tvivl om, hvorvidt han faktisk 
nåede polen.

Byrd havde en kam eram and med sig, og 
nogle af optagelserne fra ekspeditionen 
kan ses på websiden http://www.lib.ohio 
state.edu/arvweb/polar/flight/film.htm. 
Han var ikke fuldt tilfreds med resultatet, 
og på sin næste ekspedition, som gik til 
Sydpolen, sørgede han for en professionel 
filmdækning: Willard Van der Veer og 
loseph Rucker, to af Paramounts fotogra
fer, fulgte ekspeditionen, og den film, der 
kom ud af det, With Byrd at the South Pole 
(1930), blev et topprofessionelt produkt. I 
m odsætning til de tidligere ekspeditions- 
film er den meget tydeligt lavet til at stå 
alene; den er ikke beregnet på at blive led
saget af foredrag. Den er meget velklippet; 
fotograferne har sørget for at få tilstræk
keligt med filmmateriale fra forskellige 
vinkler til at muliggøre en glat og flydende 
klipning af de fleste scener. Til gengæld 
interesserer filmen sig overhovedet ikke 
for de begivenheder, som ikke er filmet. 
Kameraarbejdet er imponerende og rum 
mer også udeoptagelser fra den lange 
antarktiske nat, hvor et par ekspeditions
medlemmer går rundt i det forrevne 
islandskab med stærkt lysende fakler, en 
betagende billedvirkning, som sikkert er 
inspireret af Arnold Fancks bjergfilm, 
hvor den hyppigt bliver brugt. 233
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Byrds pilot på Sydpolsflyvningen var 
den norskfødte Bernt Balchen. Balchen 
var også pilot for Merian C. Cooper under 
arbejdet med at undsætte de overlevende 
fra The Vikings forlis, og han blev senere 
en vigtig skikkelse i Grønlands historie: 
han deltog i kampene m od tyskerne under 
Anden Verdenskrig, grundlagde Søndre 
Strømfjord (Kangerlusuaq) og ledede i 
1951 bygningen af Thulebasen. Han arbej
dede også for det norske luftfartsselskab 
DNL, spillede en central rolle i dannelsen 
af SAS, og var pilot på den første prøve
flyvning over polen fra Norge til Alaska.

Flyvemaskiner, motortraktorer, luftski
be, filmapparater: den højteknologiske 
side af polarekspeditionerne er tydelig, og 
det er dette aspekt, sammen med landska
bets ekstreme karakter og den store 
offentlige interesse, som omgav ekspediti
onerne, der har fået flere polarhistorikere 
til at sammenligne udforskningen af pola
regnene med udforskningen af det ydre 
rum. I The Ice gør Stephen Pyne endda 
opmærksom på, at skildringerne af frem
mede planeter i megen science-fiction-litt- 
teratur låner flittigt fra polarforskernes 
beskrivelser af Antarktis (Pyne 1987: 193).

Den franske trickfilmmester Georges 
Méliès, hvis Voyage à la lune (1902, Rejsen 
til månen) kan betragtes som et oprindel
sespunkt for science fiction-filmen, ind
spillede som en af sine sidste og længste 
værker A la conquête du Pôle (1911), som 
med sin længde på 650 meter har en spil
letid på ca. en halv time. Den skildrer en 
polfærd, som samtidig er en rumrejse: en 
international ekspedition af videnskabs- 
mænd drager afsted i et fantastisk luftfar
tøj, konstrueret af franskmanden profes
sor Maboul, ekspeditionens leder (spillet 
af Méliès selv). Mabouls fartøj kommer 
afsted trods vrede stemmeretskvinders 

234 ivrige forsøg på at forhindre det, og det

uddistancerer konkurrerende balloner, 
luftskibe, ornitoptere, og andre maskiner. 
Rejsen går gennem verdensrummet, forbi 
mælkevejen og forskellige stjernebilleder, 
til de når Nordstjernen, der viser vejen til 
målet. De lander på isen og fortsætter til 
fods, til de står ansigt til ansigt med 
polens mysterium: en kolossal snekæmpe, 
halvt begravet i isen. D en kan dog ikke 
standse M aboul og hans ledsagere, der 
planter tricoloren på Nordpolen. De bliver 
reddet i flyvemaskine og hyldes ved hjem
komsten.

Vi kan faktisk gå længere tilbage endnu: 
faktisk tager science-fiction-genrens 
grundlæggende hovedværk, Mary Shelleys 
rom an Frankenstein (1818), udgangspunkt 
i en polarekspedition. Den opdagelsesrej
sende Walton er frosset inde med sit skib i 
Nordhavets is, da en rejsende dukker op i 
ødemarken. D et er Viktor Frankenstein, 
der jager sit monster, og han beretter hele 
sin historie for Walton; det er denne 
beretning, der udgør romanens hoveddel.
1 et centralt afsnit midt i romanen fortæl
ler monsteret Frankenstein om de lidelser, 
han har m åttet gennemgå, siden 
Frankenstein vakte ham til live og så 
straks forstødte ham i rædsel over hans 
hæslighed. Deres møde finder sted på en 
gletscher i Alperne, som kaldes Mer de 
glace, dvs. “ishavet”. 1 flere analyser af 
rom anen fremhæves isen derfor som en 
central metafor i værket: “Kold, hvid, ube
vægelig, skrøbelig og hård: isen står i dette 
fiktionsværk for indestængte følelser, for 
mangel på ansvarlighed, for forældres 
ligegyldighed, for seksuel kulde, for m an
gel på generøsitet, for et ego så kolossalt, 
at det er tæt på det sublime” (Wolf 1989: 
87).

Men samtidig er Walton-figuren en ana
logi til Frankenstein. På det tidspunkt, 
hvor Mary Shelley skrev sin bog, var arkti-
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ske opdagelsesrejser det nyeste nye; den 
første af Royal Navys mange ekspeditioner 
til polaregnene blev sendt afsted i april 
1818, året efter færdiggørelsen af bogen. 
Royal Navy skulle finde på noget at bruge 
sine mange skibe til efter Napoleons
krigenes afslutning, og John Barrow, en 
ledende embedsmand i det engelske adm i
ralitet, gjorde polarekspeditioner til et 
centralt nyt virkefelt for den engelske 
flåde. Polarforskning var et område, hvor 
man let kunne forestille sig, at videnska
ben stod på grænsen til revolutionerende 
opdagelser, et oplagt emne for science 
fiction, selv om begrebet lå langt ude i 
fremtiden. I Marilyn Butlers tekstudgave 
af romanens oprindelige udgave (anden
udgaven fra 1831 var ændret på en række 
punkter), citeres et skrift af Barrow fra 
1818, som på slående vis tydeliggør for
bindelsen mellem Waltons og Franken- 
steins bestræbelser. Med henvisning til 
Columbus’ kompas skriver Barrow:

Hvem kunne ane, at magnetens kraft ville 
føre til opdagelsen af en ny verden? og hvem 
kan sige, hvilke yderlige fordele menneskehe
den kan opnå fra den magnetiske tiltrækning, 
som er så bemærkelsesværdig, og som vi fors
tår så lidt? eller formaste sig til at sætte 
grænser for de opdagelser, som elektricitet og 
galvanisme endnu kan bane vej for? Måske vil 
begge ekspeditioner [som stod for at rejse ud 
med Nordpolen som  mål] mislykkes i det vig
tigste mål for deres slidsomme forehavende; 
men de kan næppe mislykkes i at være middel 
for en udvidelse af omfanget af menneskelig 
viden... “Viden er m agt”; og vi kan roligt be
tro de gavnlige virkninger af dens uimodståe
lige påvirkning til tidernes strøm. (Citeret i 
Butler 1994: xxxiv-xxxv)

Frankenstein søger livets hemmelighed, 
Walton Nordpolen, men begge tørster 
efter viden, og i deres bestræbelser tilside
sætter de begge al forsigtighed og alle 
almindelige menneskelige hensyn.
Dermed giver de sig blindt katastrofen i

vold.
På film er rammefortællingen i polhavet 

norm alt blevet udeladt. Kenneth Branaghs 
svulstige Mary Shelleys Frankenstein
(1994), med ham  selv som Frankenstein 
og Robert de Niro som monstret, gjorde 
(også i titlen) en del ud af, at den fulgte 
rom anen langt nøjere end tidligere udga
ver. Filmen indledes med en tekst, der gør 
ligheden mellem den opdagelsesrejsende 
og Frankenstein tydelig:

Det nittende århundredes morgengry. En 
verden på kanten af revolutionære ændringer.

Ved siden af politiske og sociale omvæltnin
ger, videnskabelige fremskridt der grund
læggende ville ændre alle menneskers liv.

Begæret efter viden havde aldrig været 
større.

Blandt pionererne: Kaptajn Robert Walton, 
en opdagelsesrejsende, besat af at nå 
Nordpolen.

Alt som målet nærmede sig, skulle hans rej
se komme til at afdække en historie, der må 
slå enhver, der ville udforske det ukendte, 
med rædsel...

Her følger så den artiske rammehistorie. 
Aidan Q uinn er imidlertid håbløs som 
Walton, og selv om en enkelt af de malede 
baggrunde er ganske flot, lider hele polar
delen svært under, at den så tydeligt er 
optaget i en dekoration.

Branaghs udgave er dog ikke den første 
Frankenstein-film, der medtager den ark
tiske rammefortælling. David Wickes’ 
Frankenstein, by Mary Shelley (1993, 
undertiden benævnt Frankenstein: The 
Real Story), produceret for Turner 
Television, har nogenlunde samme opbyg
ning som Branaghs film og mange tilsva
rende detaljer: f.eks. er Frankensteins og 
monstrets slæder udstyret med forrevne 
sejl, som ikke er nævnt i romanen, og 
m onstret vokser frem i en fostervandsag- 
tig væske. Man ser ofte, at større klassiker- 
filmatiseringer, som kræver lang tids for 2 3 5
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beredelse, bliver overhalet af en billigere 
version af den samme historie, ofte pro
duceret for tv. Wickes’ udgave er ikke 
uden kvaliteter, selv om den tydeligt er 
lavet på et m indre budget end Branaghs 
og slet ikke har samme visuelle schwung. 
Polarscenerne er her endnu mere kulisse- 
agtige. Walton er anonymiseret som 
“Kaptajnen”, og selv om den bistre og 
skæggede Roger Bizley har en udmærket 
fysiognomi, fungerer han her ikke længere 
som parallelfigur til Frankenstein, 
optændt af samme galsindede drøm . Det 
skyldes nok især, at denne udgave af histo
rien lægger afgørende vægt på, at Franke- 
stein (spillet af Patrick Bergin) og m on
stret (Randy Quaid) er to sider af den 
samme person: m onstret er en kloning af

Frankenstein, frembragt gennem en mag- 
neto-galvanisk proces, og de to er i en 
slags halv-telepatisk kontakt med h inan
den. Men når ligheden mellem Walton og 
Frankenstein ikke kommer frem, forsvin
der meget af rammefortællingens rationa
le, og det virker derfor ikke specielt vel
gennemtænkt, at den netop i denne udga
ve er taget med.

Sigtet med den irsk-svenske co-produk- 
tion Victor Frankenstein (am. titel Terror of 
Frankenstein, 1975) har helt åbenbart 
været at filmatisere romanen så trofast og 
tekstnært som muligt. Der er almindelig 
enighed om, at netop det er lykkedes for 
den svenskfødte instruktør Calvin Doyle; 
mere diskutabelt er spørgsmålet om, hvor
vidt resultatet fungerer som film. Per
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Oscarsson er monstret, mens Frankenstein 
spilles af Leon Vitali (den hævngerrige 
stedsøn Lord Bullingdon i Barry Lyndon 
og senere assistent på Kubricks tre sidste 
film). De giver sådan set begge interessan
te bud på rollerne, m en generelt bærer 
helheden præg af de forholdsvis begræn
sede ressourcer, der har været til rådighed. 
Den arktiske rammefortælling er også 
med: i et tæ t mørke ligger et sejlskib i bag
grunden svagt oplyst; en anden oplyst plet 
i forgrunden er dækket af sne, og her står 
personerne så. Waltons optræden er dog 
så kortvarig, at man heller ikke her får 
noget rigtigt indtryk a f lighedspunkterne 
mellem ham  og Frankenstein.

To m arkante science-fiction-film har 
senere benyttet polaregnene som skue
plads. Begge er baseret på den samme 
klassiske novelle fra 1937, “W ho Goes 
There?” a f  John W. Campbell. The Thing 
(eng. titel The Thing from  Another World, 
1951, Manden fra M ars) blev instrueret af 
Christian Nyby og Howard Hawks, The 
Thing (1982, Det grusomme udefra) af 
John Carpenter. Fælles for dem er, at de 
udspiller sig på en isoleret polarbase, hvor 
mandskabets liv trues af et morderisk 
rumvæsen, som er blevet gravet op af isen. 
I 1951 udgaven henlægges handlingen, i 
modsætning til novellen og 1982-udgaven, 
til Arktis, og den dropper et m arkant ele
ment fra forlægget, nemlig rumvæsenets 
evne til fuldstændig at kopiere andre væs
ener.

The Thing (1951) var en af de første 
film, hvor der optrådte et m onster fra det 
ydre rum . Det er ankom m et i en flyvende 
tallerken, og en af filmens mest effektfulde 
scener er den, hvor folkene fra polarbasen 
finder rumskibet begravet i isen og stiller 
sig op for at få en ide om dets form og 
størrelse, og så ser, at de præcis står i en 
cirkel. D et har sam m en med slutningsre

plikkens opfordring “Keep watching the 
skies!” sikret filmen en plads i science 
fiction-genrens historie. Men monsteret er 
ikke særlig frygtindgydende, og selv om 
polarbasen bliver brugt til at skabe en 
følelse af isolation, bliver den klaustrofo
biske indelukkethed og truslen fra kulden 
og isen udenfor ikke ført igennem.

Det lykkes til gengæld i John Carpenters 
genindspilning. Han udnytter effektivt 
den isolerede polarbase og det paranoia
prægede grundkoncept (hvem er m enne
ske og hvem er marsboer?) til at skabe en 
intens og vedholdende uhyggestemning, 
godt understøttet af Ennio Morricones 
score, med dets enkle orgelmotiv og puls- 
slagsagtige elbasrytme.

Filmen fik en meget hårdhændet m od
tagelse af kritikken ved sin fremkomst, 
først og fremmest på grund af de meget 
grelle special effects-virkninger, som bliver 
brugt i gengivelsen af rumvæsenets m eta
morfoser. Der er bl.a. en scene, hvor en 
bevidstløs mand, som en af de andre for
søger at genoplive, pludselig afslører sig 
som rumvæsen ved at åbne et stort tand
strittende gab m idt i brystkassen og bide 
hænderne af lægen, der giver førstehjælp. 
Da nogle af de andre angriber kroppen, 
som ligger på et bord, strækker væsnet 
halsen så langt, at hovedet kan røre ved 
gulvet; så vokser der lange edderkoppeben 
ud af hovedet, så det kan løbe væk. Disse 
uomtvisteligt originale og forbløffende 
billedvirkninger var for stærk kost for 
mange, men filmen har efterhånden vun
det klassikerstatus. I bogserien BFI 
M odern Classics, hvor hvert lille genne- 
millustrerede bind på ca. 100 sider er viet 
en bestemt (nyere) film, var et af de første 
bind Carpenters The Thing. Bogens forfat
ter, Anne Billson, beskriver filmens mange 
kvaliteter og bemærker bl.a., at de ganske 
mange personer i filmen bliver præsente 237
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ret med meget stor dygtighed. De er teg
net med enkle midler, men er ganske 
distinkte både med hensyn til udseende og 
personlighed, så man aldrig er i tvivl om, 
hvem der er hvem - kun om, hvem der 
stadig er mennesker.

I begge Thing-fi\m  er folkene, der tager 
kampen om med rumvæsnerne, pragm ati
ske mennesker, vante til håndfaste måder 
at løse problemer på (helten i 1951-udga- 
ven er kaptajn i US Air Force, i 1982- 
udgaven civil helikopterpilot og vietnam- 
veteran). De er der for at gøre et stykke 
arbejde, ikke fordi de føler sig draget af 
polaregnene. Selv om der er antydninger 
af Frankensteinsk overmod i videnskabs- 
mændenes adfærd i 1951-udgaven, hvor 
deres nysgerrighed over for den nye livs
form gør dem blinde for den trussel, som 
den udgør, er det først og fremmest, fordi 
der optræder m onstre fra det ydre rum , at 
TTimg-filmene er science fiction.

Det usynlige. Carl Th. Dreyer, som både 
var fascineret af flyvning og polfart, lavede 
et kort, men meget sigende interview med 
Roald Amundsen um iddelbart inden hans 
foredrag i Lund i oktober 1913. Dreyer 
spurgte til den Nordpolsfærd, som 
Amundsen på det tidspunkt planlagde, og 
Amundsen svarede:

- leg glæder mig som et Barn til at komme 
ud igen. Har man først en Gang lært de sne
dækte Vidders store Ensomhed at kende, læn
ges man bestandig tilbage imod dem. Det er 
som Bjergboeren, der aldrig Ret vil trives i 
Dalstrøget. Eller som Flyveren, der aldrig bli
ver træt af at være i Højderne og bestandig 
gaar did, til han en skønne Dag styrter ned. 
Saaledes ogsaa med mig. Vidderne drager.
Selv om jeg har Held med mig til at plante det 
norske Flag paa Nordpolen ogsaa, tror jeg, at 
jeg vil foretage nye videnskabelige Farter til
Isregionerne.....

Det er, som om Roald Amundsen synes, at 
han har sagt for meget. Han lukker sig plud

selig inde i sig selv. (Dreyer 1913)

Denne længsel har været svær for filmska
berne at fange. De billedvirkninger, som 
man finder i Pontings og Hurleys film, har 
en suggestiv kraft, der giver en fornem 
melse af, hvor længslen kommer fra. Men 
fiktionsfilmenes polfarere synes i højere 
grad motiveret af patriotisme og selvhæv
delsestrang end af sådanne mere diffuse 
længsler, som heller ikke ganske svarer til 
den frankensteinske tørst efter at fravriste 
naturen dens hemmeligheder.

I Pontings 90° South ser man billedet af 
et kors, rejst til minde om  en sømand, der 
omkom under Scotts første ekspedition til 
Antarktis. Det knejser på toppen af et højt 
forbjerg nær Scotts base, og Ponting 
beskriver på lydsporet den andagtsfølelse, 
som synet fyldte ham med. Ellers skorter 
det i de beskrevne film også på forsøg på 
at indfange polaregnenes tillokkelseskraft 
med religøse eller mystiske begreber. 
Ingenjor Andrées luftfård er med Andrées 
anelsesglimt den eneste delvise undtagelse.

Shackleton beretter i sin bog om 
Endurance-ekspeditionen, at da han sam
men med to andre krydsede South 
Georgia, havde han gentagne gange for
nemmelsen af, at der var en  fjerde skikkel
se sammen m ed dem, en fornemmelse, 
som de to andre senere fortalte, at de også 
havde haft. Shackleton så heri et tegn: for
synet havde nærm est bogstaveligt stået 
ham bi på hans farefulde færd.
Shackletons historie blev brugt af digteren 
T. S. Eliot i en passage i det store digt The 
Waste Land (1922, Ødemarken):

Who is the third who always walks beside 
you?
When I count, there are only you and I 
together
But when I look ahead up the white road 
There is always another one walking beside
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you
Gliding wrapped in a brown mantie, hooded 
I do not know whether a man or a woman
- But who is that on the other side of you?

(lin. 360-366)

Der er ikke gjort noget forsøg på at gengi
ve denne oplevelse i Shackleton (2002), 
men den har til gengæld fået plads i hol
lænderen Peter Delpeuts mærkelige film 
The Forbidden Quest (1993).

Delpeut arbejdede på Nederlands 
Filmmuseum, mens han lavede filmen.
Den foregiver at være et interview med en 
gammel irsk sømand, filmet i 1931. Sø
manden fortæller til kameraet om sine 
oplevelser på en Sydpolsekspedition med 
skibet Hollandia i 1906. Hollandia-ekspe- 
ditionen er fri fantasi, men sømandens 
beretning illustreres m ed klip fra autenti
ske polfilm, hentet fra Nederlands Film
museums righoldige samlinger. Hurleys 
South, Pontings The Great White Silence, 
Med “M aud” over Polhavet og Eduard 
Schnedler Sørensens Den store Grønlands- 
film har sammen m ed en række anonyme 
reportagefilm leveret filmmaterialet.

Historien, som søm anden fortæller, er 
overmåde bizar. Hollandia-ekspeditionen 
nedlægger først en isbjørn, og så møder de 
eskimoer - i Antarktis! De er kommet 
igennem et hul tværs gennem jorden, som 
forbinder polerne m ed hinanden. Forestil
lingen om  et sådant hul havde sin frem
meste fortaler i amerikaneren John Cleve 
Symmes, som ikke bare mente, at Jord
kloden havde store åbninger ved begge 
poler, m en også, at kloden var hul indven
dig og indeholdt flere kugleformede skal
ler inden i hinanden, beboet af menneske
lignende væsener og oplyst af det lys, der 
faldt ind gennem åbningerne ved polerne. 
Ved Symmes’ død i 1829 havde hans teori 
mistet de fleste af sine tilhængere, og 
“Symmes’ hul” blev med polarhistorikeren

Fergus Flemings ord “a byword for bogus- 
ness” (Fleming 2001: 2).

Symmes’ ideer var dog en vigtig inspira
tionskilde for Edgar Allan Poe, da han 
skrev sin sære rom an The Narrative o f A. 
Gordon Pym  (1838, Arthur Pyms Hændel
ser), hvor hovedpersonen finder et åbent 
hav bag den antarktiske is. Indhyllet i 
polarnattens mørke føres skibet af strøm 
hvirvler frem til et sted, hvor en afgrund 
åbner sig, og en vældig, snehvid skikkelse 
viser sig. Her slutter romanen pludseligt, 
og vi får ingen forklaring på, hvorledes 
hovedpersonen og hans dagbogsoptegnel
ser er nået tilbage til civilisationen. På 
samme måde i The Forbidden Quest: 
sømandens beretning ender med et møde 
med en mystisk skikkelse, der på en måde 
forbinder den snehvide gestalt fra Poes 
roman med den mystiske rejsefælle, som 
Shackleton og Eliot beskriver; men heller 
ikke her får vi at vide, hvordan han kom 
tilbage. Og hvor fascinerende forskruet 
filmen end er, gør den os i sidste ende hel
ler ikke meget klogere på polernes til
trækningskraft.

Det er fristende at spekulere på, om 
man kunne være blevet klogere af nogle af 
de planlagte, men urealiserede filmprojek
ter om polarforskningens heroiske perio
de, som tiden fra 1890 til starten af 
1920’erne undertiden kaldes. I de senere 
år har der gået rygter om flere større spil
lefilmprojekter, der aldrig blev til noget. 
Wolfgang Petersen har således haft planer 
om en Shackletonfilm med arbejdstitlen 
Endurance og med Russell Crowe og Mel 
Gibson som kandidater til titelrollen. 
Debbie Allen, der producerede Spielbergs 
Amistad, havde på et tidspunkt planer om 
at lave en Matthew Henson-film med 
Denzel Washington. Endelig har Bille 
August skrevet m anuskript til en film om 
Scott og Amundsen i samarbejde med 239
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Rafael Yglesias, som er medforfatter til 
Augusts Les Miserables og som også har 
skrevet Peter Weirs Fearless. August har i 
et interview fortalt om, hvor meget han 
blev fascineret af Arktis under optagelser
ne af Smillas Sense o f Snow (1997, Frøken 
Smillas fornemmelse for sne)

leg havde aldrig før som i disse uger haft fø
lelsen af i det mindste at være en smule tætte
re på at forstå, hvad evigheden vil sige. Når 
man står i dette enorm t dramatiske landskab, 
føler man sig som menneske helt bitte-lille. 
Den eneste mulighed for at overleve i dette 
fuldstændig øde landskab, er respekt for natu
ren, en dyb respekt for alt det, som stadig er 
natur. Dér forstår man sin rolle som m enne
ske i universet. (August 1998)

Her er efter min mening en pol, som 
filmkunsten endnu har til gode at erobre.

Noter
1. Filmen er en sovjetisk-italiensk coproduk- 

tion, men jeg vil i det følgende benytte den 
engelske titel, eftersom den engelsksproge
de internationale version er den udgave af 
filmen, som har fået størst udbredelse.

2. Bogen er udsendt med flere forskellige ti t
ler, hvad der giver en del bibliografisk bes
vær. Den oprindelige engelske udgave hed 
Scott and Amundsen, og den reviderede 
udgave fra 1983 det samme, på omslaget 
dog Scott and Amundsen: The Race to the 
South Pole. En amerikansk udgave fra 1986 
hed The Last Place on Earth; en ny revide
ret og forkortet amerikansk udgave fra 
1999 med forord af Paul Theroux (engelsk 
udgave 2000) det samme. Det seneste 
engelske optryk fra 2002 hedder Scott and 
Amundsen: Their Race to the South Pole på 
omslaget, hvor der dog også står The Last 
Place on Earth forneden. På titelbladet hed
der den dog The Last Place on Earth: Scott 
and Amundsen’s Race to the South Pole, så 
det skulle for så vidt være gældende, men i 
kolofonen står der: “Reprinted under the 
original title Scott and Amundsen in 2002.”
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