
Pæredanske Karl Dane var stor i Hollywood i 1920 erne, men klarede ikke overgangen til tonefilmen. Her en af de 
lydfilm, han trods alt medvirkede i, Clarence Browns N avy Blues (1929). © Cole Johnson, Slapstick Archives.

Et dansk kapitel af Hollywoods 
store glemmebog
Stumfilmstjernen Karl Dane, hans turbulente liv og tragiske endeligt

A f  Laura Petersen Balogh

Det er ganske vist, og det startede unæg- 
teligt som et eventyr: En beskeden ind
vandrer fra arbejderklassekår får chancen 
for at dukke ud af anonymiteten og spille 
med i en Hollywood film. Filmen bliver en 
gigantisk succes, og han bliver med ét slag 
rig og berømt. Men så går noget grueligt

galt, og bare syv år senere er han på gaden, 
overladt til en skæbne, der er værre end 
den ukendtes. Forladt af sine tidligere ven
ner, fattig, alene og desperat skyder han 
sig en kugle for panden i sin ydmyge lille 
lejlighed i Los Angeles.

Sådan lyder den tragiske historie om 85
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Karl Dane, en af stumfilmkomediens helt 
store stjerner i 1920 ernes Hollywood.
Hans navn er nærmest ukendt i dagens 
Danmark, hvis man ser bort fra den lille 
skare af filmhistorikere, som har et indgå
ende kendskab til stumfilmens storhedstid, 
Ved overgangen til lydfilmen mistede Karl 
sin kontrakt med MGM på grund af sin 
tykke skandinaviske accent og døde totalt 
blanket af midt under den økonomiske 
depression. Han endte med at bestyre en 
pølsevogn uden for det selvsamme studie, 
hvor han få år forinden havde tjent 1.500 
dollars om ugen.

Det er denne version af Karls historie, 
som står at læse i ethvert katalog over Hol- 
lywood-skandaler, f.eks. Kenneth Angers 
Hollywood Babylon II, og det er historier 
af denne karat, som appellerer til læser
skarens mere makabre fantasier. Men den 
noget vigtigere historie, om manden og 
kunstneren Karl, er aldrig blevet udforsket 
og fortalt. Ingen har gjort sig den ulejlig
hed at grave den frem. Og det er en skam, 
når man betænker, at den københavnsk 
fødte dansker var en hårdtarbejdende og 
rigt facetteret kunstner, som spillede med 
i over 40 film på bare fem år, nogle af dem 
elskede klassikere, som stadig kan ses i vor 
tid. Karl arbejdede med mange legenda
riske instruktører såsom King Vidor, Cla- 
rence Brown, Victor Sjostrom, Benjamin 
Christensen og Maurice Tourneur. Han 
spillede sammen med højt agtede stjerner 
som Lillian Gish, Tom Mix, John Gilbert, 
Lionel Barrymore og Joan Crawford. På 
mindre end et tiår steg han fra den yderste 
fattigdom til berømmelsens og rigdom
mens tinde, og faldt så brat ned igen -  
hans lig blev fundet med sølle 1 dollar 57 
cents på lommen. Hvordan kunne det gå 
til? Hvorfor skulle det ende sådan?

Når man betragter Karl Danes karri- 
8 6  ere i dag, over 73 år efter hans selvmord,

kan man spørge, om hans deroute var et 
resultat af hans skandinaviske herkomst? 
Eller om han blot var én blandt mange 
Hollywood-skuespillere, der blev kasseret, 
når stjernen blegnede, og studiets kasseap
parat ikke længere ringede helt så højt som 
før? Skal man forsøge at give et svar, er der 
en række faktorer, som må medregnes, 
herunder Karls baggrund og personlige 
forhold i sammenligning med andre skan
dinaviske skuespillere i samtidens Hol
lywood -  som var noget helt andet end det 
Hollywood, vi kender i dag, hvor danske 
stjerner som f.eks. Connie Nielsen og Vig
go M ortensen er så flydende tosprogede, at 
der slet ikke er nogen sprogbarriere læn
gere.

Rasmus Carl Therkelsen Gottlieb. Karl 
Dane hed slet ikke Karl Dane. Han blev 
faktisk døbt Rasmus Carl Therkelsen Gott
lieb og blev født den 12. oktober 1886 i en 
lille lejlighed på anden sal i Turesensgade, 
Skt. Johannes sogn midt i København.
Han var søn af handskemageren Rasmus 
Marius Gottlieb og Anna Simonsen. Fa
deren havde et bijob som sceneelektriker 
på et lille teater og var den stolte ejer af et 
dukketeater -  hvilket var meget populært 
i den victorianske æra. Karl og hans sto
rebror Reinald tilbragte mange lykkelige 
stunder med at lave kulisser og spille fore
stillinger for naboerne. Men i fjortenårsal- 
deren var tiden som dukketeaterdirektører 
forbi, for begge brødre kom i lære som 
maskinarbejdere i firmaet Smith, Mygind 
og Hiittemeier, der fremstillede dele til 
broer og jernbaner og havde en stor fabrik 
på Nørrebrogade 68.

Forældrenes ægteskab var en noget 
turbulent affære på grund af faderens 
drikfældighed og manglende evner som 
forsørger. Anna, moderen, endte med at 
begære separation hos Københavns Ma-
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gistrat i 1903, og i 1908 var skilsmissen 
en realitet. På det tidspunkt var brødrene 
Gottlieb vokset til og endt som et par 
smukke, atletiske kraftkarle. Karl ragede 
godt op m ed sine 1.92, hans bror var blot 
et par centimeter lavere.

Som den gemytlige vovehals Karl var, 
styrede hans interesser i retning af nogle 
af de mere risikable forehavender, der fa
scinerede mange danskere i tiden omkring 
århundredeskiftet: H an fløj og kørte racer
løb med både bil og motorcykel. I senere 
interviews hævdede han, at han havde 
vundet et racerløb i Sverige, og at han fik 
flyvercertifikat i 1909. Det er dog ikke 
noget, der findes dokum entation for. Men 
han var medlem af Elleham-motorcykel- 
klubben, og ifølge ugemagasinet Motor 
deltog han i Skagensløbet fra den 31. juli 
til den 1. august 1915. Skagensløbet eksi
sterer i øvrigt stadig den dag i dag.

1 1910 giftede Karl sig med syersken 
Carla Dagmar Hagen og fik to børn, Ej- 
lert og Ingeborg. Men Første Verdenskrig 
satte en stopper for deres familieliv. Karl 
tjente seks måneder om  året i Første Artil
leribataljon, som lå ved Trekronerfortet. I 
december 1915 blev han hjemsendt, mens 
København lå stille på grund af benzin- og 
oliemangel. For en udlæ rt mekaniker som 
Karl var en af de måder, man kunne tjene 
til dagen og vejen på, at emigrere til Ame
rika -  hvad han så gjorde i januar 1916. 
Som så mange andre før ham stævnede 
han ud over Atlanten om  bord på det gode 
skib Oskar II, uden at kunne et ord engelsk 
og med bare 25 dollars på lommen. Men 
han var heldig og fandt hurtigt arbejde i 
Brooklyn. Først på et støberi, siden på en 
papkassefabrik.

Ifølge nogle af de breve, som stadig 
eksisterer, savnede han sin familie forfær
deligt og sled i lang tid  med at lære spro
get. Ihukommende ungdom m ens sjov og

Et MGM-postkort med Karl Dane-portræt fra 
den tidlige del af skuespillerkarrieren.

ballade med racerløb og flyvning hjemme i 
Danm ark søgte han job som stuntm an for 
at tjene lidt ekstra. Han gjorde sig hurtigt 
bemærket med sin imponerende statur, sit 
usædvanlige ydre og sin naturlige måde at 
beherske skuespillet på, og han begyndte 
snart at spille regulære roller, ofte skur
keroller i datidens serier. En dag fik han 
en skrupskør rolle som den enorme tyske 
kansler i krigens første amerikanske pro
pagandafilm, My Four Years in Germany 
(1918, instr. William Nigh), der samtidig 
var den første film produceret af det sel
skab, som senere blev til Warner Brothers.

Krig, kviksølv og syfilis. På dette tids
punkt var Karls ægteskab med Carla i 
Danm ark begyndt at falde fra hinanden.
Ifølge den separationsbegæring, som se
nere blev arkiveret i København, havde 
Karl haft en affære og smittet Carla med 
syfilis -  hvad hun først opdagede efter 
hans afrejse til Amerika. Karl har form o
dentlig modtaget behandling i New York 
med det nys opfundne præparat salvarsan, 
som ofte blev anvendt blandet med kvik
sølv. Og selv om han var desperat efter at 
vende hjem og se sine børn, var det ikke 
muligt. Krigen rasede stadig, og på grund 8 7
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Karl Dane i gennembrudsfilmen The Big Parade 
(1925, Den store parade). © Cole Johnson, 
Slapstick Archives.

af tyske ubåde var Atlanten ikke farbar.
For at gøre det hele endnu mere besværligt 
var Karl også blevet stemplet som ulovligt 
udeblevet fra militærtjeneste. Han var nok 
blevet hjemsendt før sin afrejse, men var 
blevet genindkaldt in absentia i november 
1916. Da det havde været intentionen, at 
han og Carla skulle starte en ny tilværelse 
i New York, havde Karl aldrig reageret på 
indkaldelsen. Så da skilsmissen fra Carla 
var en realitet, blev hans eksil fra Danmark 
uigenkaldeligt.

Karl havde nået et lavpunkt, men 
begyndte efterhånden at tage hul på en 
ny tilværelse. Han fik en ny kæreste, en 
svensk syerske ved navn Helen Benson. 
Hun var højst utilfreds med hans skuespil
lerkarriere, sandsynligvis på grund af de 
risici, der var forbundet med Karls mange 
stuntjob. Derfor besluttede de i 1921 at 
forlade østkysten og rejse til Kansas, hvor 
Karl søgte om amerikansk statsborgerskab, 
hvorefter de slog sig ned i det sydlige Ca
lifornien. Her købte de et stykke land i en 
lille by i San Fernando-dalen og drev en 
fjerkræfarm, hvor de tilbragte et par rolige 

8 8  og lykkelige år sammen. Karl supplerede

deres indtægter med forskellige job som 
bygningsarbejder. Men lykken varede ikke 
ved. Tragedien indtraf, da Helen døde i 
barselsseng. H un forblødte efter fødslen af 
en dødfødt pige i august 1923.

Ude af sig selv og fuldstændig alene 
kastede Karl sig hovedkulds ind i et nyt 
ægteskab, som udartede til en sand kata
strofe og holdt i bare seks måneder. Men 
nu, hvor Helen var borte, besluttede han 
sig for at genoptage skuespillet. Han var en 
entusiastisk biografgænger, og i stedet for 
at følge med i handlingen studerede han iv
rigt skuespillernes præstationer, mens han 
forestillede sig, hvordan han selv ville spille 
lignende roller. Særligt beundrede han 
samtidens lysende stjerner Wallace Beery 
og Ernest Torrence, der var stor og stærk 
som Karl selv.

Skæbnen ville, at Karl en dag løb ind 
i sin gamle ven, motorcykelvovehalsen 
Charles Hutchison. De to havde nogle år 
forinden spillet sammen i serierne The 
Wolves o f Kultur (1918) og The Whirlwind 
(1919), begge instrueret af Joseph A. Gol
den. Hutchison var i mellemtiden blevet 
ejer af et produktionsselskab, og han var 
just vendt hjem  fra en tu r til Europa med 
et grydeklart filmprojekt i bagagen. Navnet 
på filmen er ukendt, men vi ved, at Karl 
indvilgede i at spille med, og snart var han 
tilbage som skuespiller.

Samtidig var instruktøren King Vidor 
ved at caste til sin nye krigsfilm, The Big 
Parade (1925, Den store parade) hos MGM 
i Hollywood. I hovedrollen havde han al
lerede det romantiske idol John Gilbert, 
men han var på udkig efter en komisk 
skuespiller til rollen som Slim, hovedper
sonens lemmedaskende sidekick. Lederen 
af castingen, Robert Mclntyre, som kendte 
Karl fra hans tid som stuntman og statist i 
New York, havde set Karl i Hutchisons film 
og vidste, at han var lige den rette m and til
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rollen. Karl fik den straks, og optagelserne 
begyndte i foråret 1925. The Big Parade 
blev en gigantisk succes, som kørte for 
fulde huse i årevis. Sammen med Vidor og 
Gilbert blev Karl nærm est katapulteret op 
på Hollywoods stjernehimmel -  hvilket 
naturligvis ikke gik ubem ærket hen.

Lillian Gish, den legendariske stum 
filmskuespillerinde, havde set en tidlig 
visning af The Big Parade og bad om at få 
Karl, Vidor og Gilbert med på holdet til sin 
næste film, La Boheme (1926). Karl spillede 
blot en m indre rolle, m en Gish var atter 
begejstret. Snart efter besluttede hun at lave 
en film baseret på Nathaniel Hawthornes 
klassiker The Scarlet Letter (1926, Det flam 
mende bogstav), hvor Gish spillede rollen 
som den tragiske heltinde Hester Prynne. 
H er var i sandhed tale om  en skandinavisk 
produktion: Karl sørgede for både komiske 
og dramatiske øjeblikke i rollen som Ma
ster Giles, koloniens respekterede barber 
og kirurg; i den romantiske mandlige ho
vedrolle spillede svenskeren Lars Hanson 
den dødsdømte Pastor Dimmesdale, og 
Victor Sjostrom instruerede filmen, en af 
flere, som han lavede for MGM i den sene 
stumfilmperiode. Der skulle komme nok 
en Gish/Dane-film nogle år senere: The 
Enemy (1928, Fjenden, instr. Fred Niblo), 
hvor Karl blandt andet gjorde sig bem ær
ket med en gribende (om end stum) m ono
log.

Jeg tilstår: jeg er Karl Dane. Imens levede 
hans danske familie i den anden ende af 
verden i fuldkommen uvidenhed om Karls 
nyvundne berømmelse i Hollywood. De 
kendte heller ikke til hans skuespillernavn. 
Ifølge en -  muligvis tvivlsom -  fortælling 
genlød World Cinema-biografen i Køben
havn, hvor Karls tolvårige datter Ingeborg 
sad og så The Big Parade, pludselig af et 
forbavset: ’’Jamen, det er jo far!”, da hun

genkendte den far, hun kun svagt erindre
de. Karls bror Reinald, som i mellemtiden 
havde slået sig ned som elektriker i Århus, 
så også filmen og var målløs ved synet af 
den ranglede skuespiller, som mindede så 
forbløffende om hans længe savnede bror.
Reinald skrev et brev til Karl: er du mon 
min bror? Og modtog begejstret svaret:
’’Kære Store Broder, jeg har modtaget dit 
Brev, og tilstaar, at jeg er Karl Dane’. På 
det tidspunkt havde Karl hverken set eller 
talt med sin familie i ni år. Men nu benyt
tede han lejligheden til at lære sine børn at 
kende igen, dog kun via brevveksling, for 
børnene forblev hos Carla i Danmark og 
var ikke gamle nok til at besøge deres far i 
USA.

Samtidig spillede Karl stadig mere va
rierede roller, nogle af dem i storfilm som 
Vidors ikke længere eksisterende udstyrs
stykke Bardelys the Magnificent (1926,
Kvindebedåreren), han var med i Van 
Dykes western War Paint (1926, Krigs
maling), som blev indspillet i et indianer
reservat i Wyoming, i Clarence Browns 
The Trail o f ‘98 (1927), som handlede om 
guldgraver-eventyret i Californien, selv om 
filmen faktisk blev optaget i Yukon, og en
delig medvirkede han i Christensen, Tour- 
neur og Hubbards The Mysterious Island 
(1929), som var baseret på Jules Vernes 
forlæg og med sine vidunderlige og kunst
færdige ’undervandssekvenser’ samtidig en 
af de bedste science fiction-film i tiden.

Det var under indspilningen af Bardelys 
the Magnificent, at Karl dannede mak
kerpar med den lille og vævre britiske 
komiker George K. Arthur for at lave en 
komedieserie. Hermed holdt det berømte 
komikerpar Dane & A rthur deres indtog, 
og deres første film -  en krigskomedie 
med titlen Rookies (1927, Soldatens glade 
liv, instr. Sam Wood) -  blev en bragende 
succes. Sam Wood, som senere kunne føje 8 9



Et dansk kapitel a f  Hollywoods store glemmebog

Et succesrigt makkerpar: Karl Dane og George K. 
Arthur i Charles Reisners China Bound  (1929). © 
Cole Johnson, Slapstick Archives.

instruktionen af Marx Brothers’ A Night 
at the Opera (1935, Halløj i operaen) til sit 
cv, instruerede. Snart fulgte flere film, som 
placerede duoen Dane 8c A rthur i forskel
lige omgivelser og situationer, eksempelvis 
Circus Rookies, Detectives instrueret af 
Chester M. Franklin, Baby Mine af Robert 
Z. Leonard (alle fra 1928) og China Bound 
(1929), som Charles Reisner instruerede. 
Alle disse yderst populære film blev drejet 
over den samme kløgt-versus-muskler- 
opskrift, hvor Dane & Arthur ofte optrådte 
som rivaler, der kæmpede om den samme 
kvindes gunst. Dog sås de også undertiden 
kæmpe i skøn samdrægtighed for at nå et 
nobelt fælles mål, eksempelvis i China Bo
und, hvor de måtte redde ikke mindre end 
to kvinder, som var endt i fængsel under et 
kinesisk oprør.

Karl fortsatte også med at lave film uden 
sin nu faste makker Arthur. Han indspil
lede fem film sammen med den rom anti
ske komediestjerne William Haines, Hol
lywoods første åbent homoseksuelle film
stjerne -  bl.a. Speedway (1928, instr. Harry 
Beaumont), en bilrace-film, som blev op
taget på Indianapolis-banen, og Clarence 
Browns tidlige tonefilm Navy Blues (1929).

9 0  Og iført arabiske gevandter spillede han

Rudolph Valentinos loyale ven og tjener, 
Ramadan, i Valentinos sidste film, The Son 
o f the Sheik (1926, Sheikens søn), der havde 
George Fitzmaurice som instruktør.

Intet kan velsagtens forstyrre ham. Men
hvad var han for en mand, Karl? Han pas
sede bestemt ikke ind i Hollywood-miljøet 
på samme m åde som hans komikerven 
George K. Arthur. Der findes ingen foto
grafier af Karl som gæst ved fashionable 
fester såsom skuespillerinden M arion Da
vies’ legendariske kostumeballer. Og dét 
selv om Karl spillede sammen med hende 
i tre film. På grund af sin åbenbare sociale 
akavethed og sine noget mangelfulde 
engelskkundskaber passede Karl ganske 
enkelt ikke ind i det selskab. Han forstod 
udmærket, hvad andre sagde, men fandt 
det undertiden ganske vanskeligt selv at 
komme op med de rette svar til den rette 
lejlighed. Det resulterede i, at andre indi
mellem tog fejl af ham. For eksempel skri
ver George K. Arthur i sine upublicerede 
erindringer:

Et typisk eksempel på Karls manglende evne til at 
gøre sig forståelig med sit begrænsede ordforråd 
opstod en gang, da jeg ifølge et manuskript skulle 
lange ham en på skrinet. Han skulle krumme sig 
helt sammen af smerte. ”D et vil mit publikum 
(’m y pu b lic )  ikke bryde sig om,” protesterede 
han, og hele studiet begyndte at fnise: ”Hør ham 
danskeren -  hans offentlighed’ vil ikke bryde sig 
om det, hvis Arthur stikker ham en!” Det, Karl 
forsøgte at sige, var, at duoens fans ikke ville 
bryde sig om denne afvigelse fra den vante komi
ske opskrift, og det havde han ret i. Det ville ikke 
have været morsomt, og scenen ville ikke have 
været god for hverken ham eller mig. Han mente 
slet ikke ’mit publikum’ på nogen selvforherli- 
gende måde. Ordvalget var simpelthen hentet 
ud af tegneserier, men det anede Karl ikke. Han 
fumlede rundt med det engelsk, han nu magtede, 
og endte nogle gange med at vælge de mest uhel
dige formuleringer. Hvor var han dog hjælpeløs 
-  han forstod ikke folks pludselige reaktioner 
im od ham i studiet, og hvis han havde forstået 
dem, ville han ikke have anet, hvordan han skulle 
tackle dem. Han var for jævn og ligefrem til at
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kunne kontrollere den brand af berømmelse og 
rigdom, der endte med at æde ham op.

D er findes faktisk dokumentation for, at 
Karl var genstand for en lurende fjendtlig
hed hos MGM på grund af sådanne mis
forståelser. I MGMs manuskriptarkiver, 
som opbevares på University of Southern 
California, kan man finde følgende passus 
i en synopsis skrevet af manusforfatteren 
Richard Schayer i det forlæg, der senere 
skulle ende som  Dane & Arthur-filmen 
Circus Rookies (1928):

Et nærbillede introducerer Karl Danes langstrak
te skikkelse og usædvanligt tåbelige ansigt. Han 
er klædt i et håbløst gammeldags jakkesæt og ser 
på enhver måde nedslidt ud -  fysisk, såvel som  
hvad det skræddermæssige angår. Men det ser 
ikke ud til at forstyrre ham. Intet kan velsagtens 
forstyrre ham.

Ordvalget er ganske urovækkende. Det 
ser ud til, at Schayer faktisk gjorde nar ad 
Karls intelligens, ikke m indst fordi rolle
navnet udelades til fordel for Karls rigtige 
navn. Nok et eksempel på en ondsindet og 
nedgørende attitude finder man i m anu
skriptudkastet til en anden Dane & A rthur 
film, All at Sea (1928, instr. Alfred J. Goul- 
ding): Karls karakter, som  først hed Olaf 
Jensen, blev nok så fornærm ende omdøbt 
til "Stupid” McDuff. I de notater, der følger 
manuskriptets opdateringer, er der ingen 
forklaring på navneændringen. Så man 
sidder tilbage med det indtryk, at skriver
karlene bevidst forsøgte at ydmyge ham, el
ler måske blot gjorde nar ad ham bag hans 
ryg. Og man kan kun gisne om, hvordan 
Karl reagerede på sådan et slag under bæl
testedet, da han så det færdige manus.

Ene, bom stærk og med blikspænde i nak
ken. Man kunne tro, at hvis engelskkund
skaberne var Karls eneste problem, så måt-

Karl Dane i Edward Sedgwicks Circus Rookies 
(1928). © Cole Johnson, Slapstick Archives.

te han vel søge sine venskaber blandt de 
mennesker, han kunne kommunikere ube
sværet med -  Hollywoods øvrige skandina
ver. Og der var masser af mennesker i den 
skandinaviske enklave. De mest berømte 
var svenskeren Greta Garbo og danskeren 
Jean Hersholt. Men der var også mindre 
kendte skikkelser, såsom Peter Freuchen, 
den danske polarforsker, der blev ansat på 
MGM som manuskriptforfatter, og Svend 
Gade, instruktøren og forfatteren, der 
arbejdede på Mary Pickfords film Rosita 
(1923, Gadesangersken Rosita), som Ernst 
Lubitsch instruerede. Men Karl lærte aldrig 
nogen af dem særlig godt at kende, selv om 
han optrådte venligt og blandt andet tog ud 
for at hilse på til Garbos velkomstfest, da 
hun ankom til Hollywood den 10. septem
ber 1925, hvor fotografier dokumenterer, 
at også Sjostrom deltog. Det er muligt, at 
Karls beskedne arbejderbaggrund gjorde 
ham  fremmed for de øvrige skandinaver, 
og det er ikke utænkeligt, at deres snob
beri gjorde det svært for Karl at begå sig.
Umiddelbart efter Karls selvmord i 1934
kom Svend Gade med en sigende udtalelse
til Politiken: 91
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Hjemmemennesket Karl Dane med schæferhunden Fawn.

helst -  at kontrasten alene gjorde os morsomme 
på lærredet. M en den afholdt os også fra at være 
tæt knyttede uden for lærredet, selv om  vi, i åre
nes løb, virkelig kom til at holde af hinanden.

Hvor Karl måske ikke passede ind i Hol
lywoods magtfulde cirkler, var han til 
gengæld en ganske indtagende figur ude i 
byen. På sin vej til arbejde om morgenen 
standsede han indimellem for at spise 
m orgenmad bestående af varm kaffe og 
hot dogs. Og hans sans for det moderigtige 
var ligeledes en smule usædvanlig. Som 
George K. A rthur beskrev det:

Ved første øjekast var han flot -  kæmpestor, 
solbrun, barhovedet og indhyllet i en kæmpe ka
melhårsjakke -  den komplette filmstjerne. Men 
når han tog jakken af, og man så ham au naturel, 
var han iklædt et tyve-dollars-jakkesæt og en 
butterfly m ed blikspænde i nakken.

Ved Premieren [på The Big Parade] hilste jeg paa 
Karl Dane, men følte ikke særlig Grund til at 
fortsætte Bekendtskabet. Jeg mener egentlig hel
ler ikke, at han havde Talent. Han var en af disse 
udprægede Typer, som kan være morsomme at 
benytte i ganske bestemte Opgaver, men der var 
intet at opdyrke eller udvikle hos ham. Og da 
talefilmen kom, var der ingen Chancer mere for 
Karl Dane.

Peter Freuchen stemte senere i med, at 
Karls klodsede fremtoning gjorde ham 
upopulær blandt kunstner-kollegerne
-  ”De kendte ham næsten ikke,” udtalte 
Freuchen. Selv Karls komiker-makker 
George K. A rthur fandt det umuligt at 
være venner med Karl, for, som han for
søgte at forklare:

9 2  Vi var så totalt forskellige, hvad angår baggrund,
personlighed, venner, ambitioner -  hvad som

Karl kørte til og fra studiet i sin højt skat
tede Cadillac, som altid var spejlblank, for 
han polerede den selv. Han elskede at køre 
med kalechen nede og med sin skattede 
schæferhund Fawn som  bagsædepassager. 
Karl var meget glad for dyr og forårsagede 
en gang et mindre oprør på MGM ved i 
smug at medbringe sit kæle-stinkdyr på 
arbejde.

Som den stilfærdige person han var, 
foretrak han at bruge sin fritid på simple 
gøremål uden for Hollywood. I stedet for 
at deltage i formelle fester var Karls idé om 
god underholdning snarere at sidde i køk
kenet i sit lille hus i Beverly Hilis og drikke 
en øl med en god ven. Han havde et værk
sted bag huset og tilbragte megen tid med 
snedkerarbejder -  bl.a. byggede han selv 
en lille strandhytte. At holde sig i form var 
også vigtigt for ham -  rimeligvis et levn af 
den hårde træning, han havde gennemgået 
som dreng i Danmark. Han var nærmest 
mestersvømmer, en frygtløs gymnast, han
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red og brillerede i sportsgrene som tennis, 
golf, brydning og boksning.

Hemmeligheder og løgne. På trods af, 
at han var temmelig alene, havde han en 
magnetisk personlighed. Han var en mand, 
andre m ænd smilede til, og som kvinder 
var vilde med. Og han fik da også venner 
uden for Hollywood, bl.a. Homer Preston, 
en forretningsmand fra Chicago, og desig
neren Frances Leake. Men ingen af dem 
kendte tilsyneladende særlig meget til hans 
baggrund. Detaljerne på hans dødsattest er 
særdeles sparsomme, og Preston og Leakes 
vidneudsagn til politiet var noget mangel
fulde, da Karl havde skudt sig. Frances var 
den, der fandt hans lig hin skæbnesvangre 
aften. Hun kendte hverken Karls fødsels
dag eller noget til hans familie, og hun 
kunne ikke oplyse, om  han nogensinde 
havde været gift.

En del af grunden til hans tilbagehol
denhed kan have ligget i de skandaløse 
omstændigheder vedrørende hans skils
misse fra danske Carla, som han jo havde 
smittet med en kønssygdom. Havde han 
nævnt for nogen, at han havde familie, 
kunne det have medført spørgsmål, som 
Karl nødigt ville svare på. Hans professio
nelle anseelse ville have ligget i ruiner, og 
både social unåde og skam ville have fulgt 
i kølvandet. Men der kan også have været 
en anden årsag til Karls isolation fra om 
verdenen. D er foreligger nogen grund til at 
tro, at han led af maniodepressivititet, der 
får folk til at svinge mellem voldsomt m a
niske og tungt depressive perioder. I den 
maniske fase synes den maniodepressive at 
besidde nærmest ubegrænset energi og kan 
køre på stort set uden søvn, ikke sjældent 
iført ekstremt generøse spenderbukser. 
Energien fører ofte til risikable forehaven
der, som kan involvere alkohol, narkotika
misbrug og promiskuøs sex.

Karl Dane som ’Swede’ i Jack Conways Alias Jimmy Valentine 
(1928). © Cole Johnson, Slapstick Archives.

I den anden ende af skalaen, den depres
sive fase, oplever den maniodepressive dyb 
tristhed og håbløshed, angst, ligegyldighed 
over for livet, selvmordstanker og ensom
hed -  alle følelser, Karl gennemlevede kort 
før sin død. Han nævner sine hum ørsving
ninger i et brev til sin familie, og hans for
kærlighed for farlige forehavender såsom 
racerløb, flyvning og stunts vidner måske 
om et manisk sindelag. Hans problemer 
med kvinder, inklusive hans utroskab og 
hans kønssygdom, peger måske også i ret
ning af den seksuelle hyperaktivititet, der 
kendetegner en maniker. Og det samme 
gælder hans grandiose investeringseventyr.
Han evnede simpelthen ikke at holde på 
sine penge i ret lang tid ad gangen. Ifølge 
George K. A rthur “spenderede han sine 
penge, som om der ikke var nogen m or
gendag”, og i 1932-33 mistede han mindre 
formuer på forskellige guldgraver-eventyr.
Han kørte angiveligt op og ned ad Ame
rikas vestkyst på jagt efter den perfekte 
guldmine -  med det nærmest uundgåelige 
resultat, at nogen franarrede ham hans 
sparepenge.

Så livet må have været hårdt for Karl 
Dane. Og stik imod vores normale forestil- 9 3
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Unger om USA’s ‘brølende 20’ere’, så var det 
en særdeles puritansk tidsalder, hvor både 
mentale lidelser og kønssygdomme med
førte social stigmatisering, hvilket har gjort 
det nærmest umuligt for Dane at betro sig 
til nogen om sin baggrund. I baghovedet 
har han formentlig haft Roscoe ’Fatty’ 
Arbuckle, den trinde og engang elskede 
komiker, på et tidspunkt Charlie Cha
plins ligemand, som i 1921 fik sin karriere 
fuldstændig ødelagt, da han blev sigtet for 
voldtægt. Der var ikke antydning af bevis 
imod Arbuckle, og han opnåede total fri
kendelse. Men publikum afviste ham, ja, i 
et tilfælde flængede publikum lærredet i en 
biograf, hvor en af hans film kørte -  længe 
efter hans frifindelse.

På trods af Karls held med at holde sin 
fortid skjult undgik han ikke skandale.
Da hans berømmelse voksede, dukkede 
eks-konen fra det ægteskab, der blot havde 
varet i seks måneder, op og begyndte at 
presse ham for penge i fuld offentlighed. I 
december 1928 blev han også sagsøgt for 
løftebrud af den russiske danse-skuespiller 
Thais Valdemar, en opportunistisk even
tyrerske, der kunne minde om Zsa Zsa 
Gabor nogle årtier senere. Anklagen blev 
droppet, men hændelserne gav Karl et plet
tet omdømme hos MGM’s bosser.

Den store svensker. Endskønt Karls skan
dinaviske accent naturligvis ikke hørtes i 
stumfilmene, så spillede han prim æ rt skan
dinaviske karakterer: f.eks. Lars Petersen i 
The Trail o f 98, Sven Swanson i Navy Blues 
og ’Swede’ i Alias Jimmy Valentine med in
struktion af Jack Conway. Der synes derfor 
at være god grund til at spørge, om hans 
karakterer var stereotype.

I januar 1928 bragte LA Times en arti
kel med titlen “Comedy Star Likes Being 
Big Swede“, hvor det fortælles, at Karl gik 

9 4  under navnet ’the Big Swede’ blandt studi

ets medarbejdere, selv om  han faktisk var 
dansk. Avisen forklarer, at ’’‘gennemsnit
samerikaneren’ ikke sondrer mellem de 
skandinaviske folkeslag, m en ofte betragter 
nordm ænd, danskere og svenskere som 
‘svenskere’.” Artiklen kunne videre berette, 
at ’’Karl Dane udtaler, at hvilken rolle han 
end bestrider, så vil han altid fortolke den 
i forhold til denne opfattelse a f ‘the Big 
Swede’ -  som en gestus til hans ’publikum’.”

Når man ser hans film i dag, forekom
mer rollefigurerne fra hans storhedstid 
imidlertid ikke stereotype. På trods af at 
nogle af dem kan synes komiske og noget 
enfoldige, er der også flere heroiske roller, 
hvor Karl optræder som både hårdhudet 
og principfast: Slim Jensen, som dør ædelt 
i The Big Parades ingenmandsland, er et 
godt eksempel. Lars fra Trail o f98 (1927), 
som udrydder slynglen Locasto (Harry 
Carey) og hans korrupte establishment’, et 
andet. Som Sven medvirker Karl til at gen
forene de unge elskende i den tidlige tone
film Navy Blues (1929), og i Lynn Shores 
The Voice o f the Storm (1929) forcerer han 
bravt mange forhindringer for at redde en 
uskyldigt døm t fra den elektriske stol. Men 
som tyverne gik på hæld, blev Karls roller 
mindre og mindre, og mere og mere lat
terlige. I sine sidste to film for MGM, King 
Vidors Billy the Kid (Hævneren Billy) og A 
Ladys Morals, instrueret af Sidney Frank
lin, begge fra 1930, spillede han stereotypt 
karakteriserede svenske ’Yumpin Yimini’- 
typer, som udelukkende ytrede sig i ensta
velsesord.

Da tonefilmen blev introduceret med 
Alan Croslands The Jazz Singer (1927, 
Jazzsangeren), blev Karls problemer værre. 
Ingen vidste, om lyden var kommet for 
at blive, og der var udbredt uro i alle 
større studier. Den 13. april 1929 bragte 
Hollywood-klummen i Exhibitors Daily 
Review følgende tilstandsrapport:
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En af Karl Danes helteroller var som soldaten Slim i King Vidors The Big Parade (1925, Den store parade).
Det er Slim forrest i midten.

Da vi kom tilbage til H ollywood efter et års 
fravær, fandt vi, at der var vendt op og ned på 
alting. Studierne har nok lige så travlt som altid 
med at producere film, m en der er mindre ar
bejde at få hele raden rundt. Og det, der tidligere 
var en ubekymret og lykkelig by, synes nu en 
koldblodig landsby befolket af en gruppe m enne
sker, som sjældent smiler; de fleste har rynkede 
pander. Tiderne er skiftet -  virkelig skiftet. Ta
lefilmens komme har fuldstændig ændret betin
gelserne i branchen. D en kunstner, som bliver 
kaldt ind til et job, kan kun forvente ansættelse i 
samme antal dage, som han før blev ansat i uger.

Atmosfæren i Hollywood var blevet direkte 
giftig: Hollywood Filmograph kunne i juli 
1930 rapportere, at der allerede var et stort

antal skuespillere, som havde anlagt sag 
mod studierne for kontraktbrud. Bladet 
manede til, at denne tendens hørte op, og 
indeholdt samtidig en sektion under over
skriften “W hat is wrong with the voice and 
what the actor can do about it”, med gode 
tips til skuespillere, som var forståeligt 
nervøse ved udviklingen.

Lydfilmens ofre. Tiderne var hårde, og 
som publikums smag gradvist skiftede, 
kastedes de fleste af 1920 ernes lysende 
stjerner ud i glemslens mørke. John Gil
bert, Karls medstjerne i The Big Parade, 
var vel nok det mest prominente offer. Han 95
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havde ingen eksotisk accent, men da han 
talte for første gang, i Lionel Barrymores 
His Glorious Night (1929), fnes publikum 
højlydt, fordi hans stemme ikke matchede 
deres forventninger. Clara Bow, den sexede 
’It’-pige, hvis ansigt og fremtoning sam
menfattede de løsslupne 20’ere, blev sendt 
ud i mørket på grund af en kombination 
af tung Brooklyn-accent og en verserende 
skandale.

Og hvis tiderne var hårde for de ame
rikanske stjerner, var de nærmest brutale 
for europæerne: med lydens komme blev 
ledende skuespillerinder som Vilma Banky, 
Pola Negri og Alla Nazimova reduceret til 
fortidslevn. Man kan ikke lade være med at 
spekulere over, om Karl havde nogen som 
helst idé om, hvad der skulle komme. Det 
vides ikke, om han prøvede at arbejde med 
datidens talepædagoger. Men man kan 
konstatere, at han i alt fald ikke har m odta
get ordentlig rådgivning, når han helt frem 
til 1931 fastholdt sit kendetegn fra The Big 
Parade -  en solid skrå i kinden, som bare 
gjorde hans tale endnu mere uforståelig.

Det var et dårligt varsel, da George K. 
A rthur i 1930 blev bedt om at tage på turné 
med Dane & Arthur-showet -  uden Dane. 
Som om Karls medvirken absolut intet be
tød, bad MGM ligefrem A rthur om at finde 
en anden stor mand til at spille Karls rolle i 
duoens numre. Hyren var 2.500 dollars om 
ugen, og under indtryk af de hårde tider 
accepterede Arthur forslaget, hvilket må 
have været en bitter skuffelse for Karl, som 
ikke desto mindre aldrig offentligt havde 
andet end godt at fortælle om sin partner. 
Næste slag kom, da MGM senere samme 
år uden videre droppede Karls kontrakt, 
selv om Karl senere har benægtet, at noget 
sådant skulle være foregået. I et interview, 
han gav i september 1933, hævdede han så
ledes, at MGM havde “store planer for hans 

9 6  fremtid” og ønskede at forny hans kon

trakt, hvilket han havde modsat sig, fordi 
han kort forinden havde haft et nervesam
m enbrud på grund af arbejdsbyrden. Med 
en arbejdsdag på op til femten timer var 
Karl nemlig en sand arbejdshest for MGM. 
Og eftersom pantom im en altid havde væ 
ret hans styrke, havde hans selvtillid fået 
nogle ordentlige skrammer i forsøget på at 
mestre det nye tonefilmskuespil.

Men selv om  Karls stolthed måske af
holdt ham fra at indrømme det, hersker 
der ingen tvivl om, at MGM fyrede ham. 
Hele Hollywood vidste det, og to indflydel
sesrige personer forsøgte sågar at hjælpe 
ham: Mary Pickford, Americas Sweetheart’ 
og medgrundlægger af United Artists, 
planlagde at hyre ham til en ny film, Shan- 
tytown, som hun og manuskriptforfatter 
Frances M arion havde undfanget. Des
værre grundstødte projektet. Og komike
ren Buster Keaton, hvis karriere haltede på 
grund af hans alkolholisme, prøvede også 
at hjælpe ved at caste Karl til mindre roller 
i filmene Free and Easy (instr. Edward Sed- 
gwick) og den ikke færdiggjorte The March 
o f Time (begge fra 1930), som i dag kan ses 
i form afkortfilm en Crazy House (ukendt 
instruktør).

Det lysnede en smule det følgende år, da 
duoen Dane & Arthur blev genforenet til 
en otte måneders landsdækkende vaudevil- 
le-tour i Publix-teaterkæden fra slutningen 
af 1930. Og lykkeligvis førte turen til en 
kontrakt på en serie korte komedier for 
Paramount Studios. Kun en af dem, Al
bert Rays A  Put Up Job (1931), er udsendt 
på video -  hvilket i øvrigt indbragte den 
en del nylige anmelderroser. Men i sidste 
ende udgjorde disse små film også enden 
for Karl, for manuskriptforfatterne evnede 
ikke at udtænke scener, der kunne vende 
hans uartikulerethed til en fordel. Efter 
endnu et par mindre independent-pro- 
duktioner for produceren Larry Damour
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skiltes den komiske duo for altid.

Opbevar indtil videre. Tilbage stod Karls 
sidste rolle, som radiotelegrafisten Sparks 
i Mascot-serien The Whispering Shadow 
(1933, instr. Colbert Clark og Albert Her
man), der også havde Bela Lugosi på rolle
listen. Interessant nok vendte Karl her den 
lidt tumpede filmpersona, han havde skabt, 
fuldstændig på hovedet. Titlens slyngel, 
Den Hviskende Skygge, er en vanvittig 
bagmand og et videnskabeligt geni, som 
terroriserer det såkaldte Empire Transport 
and Storage Company og dræber sine 
fjender med et dødbringende elektronisk 
strålevåben. Sparks fremstår som et kom 
plet fæhoved, som konstant fumler med 
et lille puslespilslegetøj, der fungerer som 
’running gag’ i seriens forløb. De øvrige 
personer har kun foragt til overs for ham, 
men i den sidste episode afsløres Sparks 
som selveste Den Hviskende Skygge, og 
det tilsyneladende uskyldige stykke legetøj 
som selve det våben, der dræber med sine 
dødelige stråler. Til ære for publikum er 
der flashbacks til flere tidligere scener, og 
det åbenbares nu, at det, der oplevedes som 
Sparks’ harmløse fjolleri i virkeligheden 
var selve inkarnationen af diabolsk skurk
agtighed.

På en måde synes denne dobbelthed 
beslægtet med mysteriet og manden Karl 
selv: der havde altid været så meget mere 
bag den lidt naragtige maske, som alle 
i Hollywood huskede. I serien om Den 
Hviskende Skygge som i det virkelige liv 
må man spørge: Hvem var til grin? Karl, 
Sparks, eller alle andre?

Efter The Whispering Shadow kom 
der ikke flere tilbud, et faktum, som Karl 
syntes at acceptere. Da rollerne blev færre 
og mindre, begyndte han at interessere 
sig for guldminedrift som en alternativ 
karrieremulighed. Han foretog to større

investeringer i 1931 og 1933, men mistede 
alt, da en af hans forretningsforbindelser 
viste sig at være en svindler. De sidste 
forfærdelige måneder af sit liv henslæbte 
han i fattigdom. Han skiftede konstant og 
desperat jobs -  mekaniker, tømrer, og til 
sidst: pølsemand. Den dag, hans pølsevogn 
stod uden for hovedindgangen til MGM- 
studierne, hvor han få år forinden havde 
været stjerne, var bunden nået og ydmygel
sen fuldkommen.

Man kan ikke lade være med at undre 
sig over, hvorfor Karl valgte netop dét sted 
at drive sit livs sidste forretninger -  måske 
troede han naivt på, at nogen blandt disse 
mennesker var hans venner, og at de ville 
støtte ham for gammelt venskabs skyld.
Hvis det var grunden, kunne han næppe 
have taget mere fejl. Synet af Karl reduceret 
til pølsemand var aldeles skrækindjagende 
for dem, der stadig havde deres gang inden 
for murene. Han var et symbol på, hvad 
de kunne risikere, hvis de ikke passede 
på. Som George K. Arthur senere sagde:
“når du har opnået succes i Hollywood og 
mistet den igen, så gør du andre ilde til 
mode.” Så ingen købte Karls hot dogs, og 
snart havde han ristet sin sidste pølse. Søn
derknust måtte han dreje nøglen om, men 
der var ét sidste håb: Karl gik til sine gamle 
chefer hos MGM og tiggede om at få et job, 
et hvilket som helst job, et statistjob til fem 
dollars om dagen, et job som kulissetøm
rer, hvad som helst! Cheferne afslog køligt.

Om aftenen lørdag den 14. april 1934 
vendte Karl hjem til sin ydmyge lejlighed 
på South Burnside Avenue 626 i Los Ange- 
les. Meningen var, at han skulle møde sin 
veninde, den 28-årige Frances Leake, som 
han havde mødt kort forinden, og som 
havde hjulpet ham med at skaffe til dagen 
og vejen. Hun havde inviteret ham ind at 
se et show, fordi hun var bekymret over, 
at Karl ikke bestilte andet end at gå depri- 9 7
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meret op og ned ad gulvet i sin lejlighed.
Da han ikke dukkede op til aftalt tid, tog 
Frances hjem til ham. Hendes banken på 
døren blev ikke besvaret, og hun fik derfor 
fat på værtinden. Da de nogle minutter 
efter åbnede døren, sad Karl allerede død 
i sin lænestol med en revolver ved sin fod. 
Han havde spillet larmende jazzmusik for 
at camouflere lyden af skud for sine na
boer. På bordet i den anden ende af rum 
met lå et kort brev: ”Til Frances og alle 
mine venner -  farvel.” Ved siden af brevet 
lå Karls kæreste eje, hans scrapbog, der var 
fyldt med alle hans gamle kontrakter, fotos 
og skamrosende anmeldelser. Han havde 
tilsyneladende tilbragt sin sidste stund med 
at bladre i den, før han skød sig gennem 
hovedet. Frances besvimede angiveligt af 
sorg.

Karl blev bragt til lighuset med en sed
del hæftet på kroppen: “Har muligvis 
familie i Danmark. Opbevar indtil videre.” 
Ingen kendte navnene på hans familie
medlemmer, og der var heller ingen spor af 
familien blandt hans personlige ejendele, 
så tilsyneladende blev en annonce indryk
ket i en københavnsk avis. Men da mandag 
morgen oprandt, trådte MGM til -  rim e
ligvis af frygt for den dårlige presseomtale, 
det ville medføre, hvis nogen fik nys om, at 
en af deres tidligere stjerner skulle begraves 
som et fattiglem. Ifølge visse kilder var det 
danskeren Jean Hersholt, som appellerede 
til studiet om at komme til Karls undsæ t
ning post mortern. Hans begravelse var 
åben for offentligheden og tiltrak cirka 50 
deltagere -  ironisk nok mestendels skandi
naver. Kun to skuespillere deltog, Hersholt 
og Tom O’Brien, som havde medvirket i 
The Big Parade -  begge var med til at bære 
Karls kiste.

Efter Karls selvmord opstod der stor 
polemik om, hvad der kunne være gjort for 
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ret for at betale tusindvis af dollars for hans 
begravelse, når de kunne have brugt pen
gene på at hjælpe ham, mens han var i live. 
Ifølge almindelig anstændighed skulle man 
mene, at de skyldte ham et eller andet. Når 
alt kommer til alt, havde Karls beundrede 
præstation i The Big Parade medvirket til at 
gøre filmen til den kassesucces, som MGM 
skyldte deres magt og styrke i Hollywood. 
Og alle Dane & Arthur-spillefilmene havde 
tjent gode penge, flere af dem dobbelt så 
meget som Buster Keatons MGM-klassi- 
kere, selv om de kun havde kostet halvt 
så meget at producere. Under indtryk af 
stigende pres forsøgte en MGM-talsmand 
at slippe af sted med en historie om, at de 
havde tilbudt Karl en rolle i en film, men at 
han havde afslået, fordi hyren var for ringe. 
Aviserne reagerede med en sådan hånlig
hed på den historie, at studiet snart så sig 
nødsaget til at trække den tilbage -  enhver 
vidste, at Karl ved sin død blot havde 1 dol
lar og 57 cent på lommen og ingen penge 
i banken, så han var næppe i en situation, 
hvor han kunne tillade sig at afvise noget 
som helst jobtilbud, lød ræsonnementet.

Oprejsning. Med de mange år, der er gået 
siden Karls død, skulle det nu være muligt 
at sætte spørgsmålet om hans placering i 
Hollywood i perspektiv. Af flere grunde 
forblev han en outsider. Der var så meget, 
der gik galt for stakkels Karl: Hans mang
lende sprogfærdigheder skaffede ham fjen
der, han gerne kunne have undværet. Lyd
filmens indtog varslede en æra med store 
forandringer og forvirring, og Karl viste 
sig komplet ude af stand til at begribe det 
komplekse politiske minefelt, Hollywood 
udgjorde. Som den jævne og ligefremme 
mand, han var, antog han vel, at så længe 
han arbejdede hårdt, og hans film tjente 
gode penge til studiet, så var der nok også 
plads til ham i den surrogatfamilie, MGM
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udgjorde for ham. Trist nok skulle det vise 
sig, at det ikke var tilfældet.

Tiden og Karls alder spillede også en 
vigtig rolle i tragedien. Han var allerede 39 
år, da han blev opdaget -  og dét i en bran
che, som forguder ungdommelighed. Hans 
evne til at holde sig i form  og hans ind
tagende ydre gjorde det længe muligt for 
ham at spille ungdommelige og atletiske 
roller, men det blev stadig mere vanskeligt 
som årene gik, og hans liste af fysiske ar
bejdsskader blev længere. I 1928 brækkede 
han eksempelvis skulderen og pådrog sig 
en alvorlig lungebetændelse, som næsten 
tog livet af ham.

Karls fysiske kendetegn, som vandt ham 
tusinder af beundrere, arbejdede ironisk 
nok også im od ham. H an havde en enorm 
og klodset krop, og han så kejtet og ukon
ventionel ud. Det var disse træk, der gjorde 
ham til en elsket figur på lærredet, men 
de umuliggjorde også, at han blot kunne 
forsvinde i mængden, da hans karriere var 
slut. Selv hvis penge ikke havde været et 
problem, ville han ikke have haft mulighed 
for at vende tilbage til sin tidligere tilvæ
relse: alle vidste med det samme, hvem han 
var, hvor end han gik, og følelsen af, at alles 
øjne hvilede på ham, m å have været ulide
lig for ham.

Det er ikke vanskeligt at forestille sig 
det psykologiske pres, det må indebære at 
falde fra tinderne. Efter års logren og smi
ger fra andre, år hvor m an har tjent mere, 
end man nogensinde kunne drømme om, 
er der forståeligt nok nogen, der tror, at 
heldet varer evigt. Selv en stærk personlig
hed ville knuses ved at se det hele falde til 
jorden i et nu. Men Karl var ingen stærk 
personlighed -  han skjulte sin hemmelige 
smerte og isolerede sig fra andre, hvilket 
blot gjorde ham endnu mere sårbar. Venlig, 
men ijern, gemt bag sin halvijollede ’det- 
skal-nok-gå-alt-sammen-svensker-attitude

Vovehalsen Karl Dane i sit rette element i 
Sam Woods Rookies 

(1927, Soldatens glade liv). © Bruce Calvert.

sørgede han over tabet af sin karriere og 
sin familie. Og i sin sidste tid trak han sig 
bort fra alle, undtagen sin elskede Frances.
Alt i alt besad han en kombination af ka
raktertræk, som var både katastrofal og 
dødelig. Karl Dane døde, ganske bogstave
ligt, af et knust hjerte.

Og som om det ikke var nok, var der 
efter hans død visse aviser, der nedtonede 
hans karriere og hævdede, at hans berøm 
melse udelukkende hvilede på held, ikke 
talent. Både Hollywood og pressen kan 
være grusomme og have en ekstremt dårlig 
hukommelse.

Men med årene kom en vis oprejsning.
Der var nogle få mennesker, som ikke 
glemte. Nogle tiår efter hans død blev der 
nedlagt en stjerne i Hollywoods ’Walk 
of Farne’ for Karl. Og nu, mange år efter, 
oplever stumfilmkunsten en veritabel re
næssance, der indebærer, at klassikere som 
The Big Parade bliver vist på filmfestivaler 
verden over og ustandseligt dukker op på 9 9
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diverse kritikerlister over verdens bedste 
film. Mange af Karls film er også udsendt 
på både dvd og vhs, så nye fans kan nyde 
hans kunst. Måske ender det med, at The

Interesserede kan finde flere oplysninger om  Karl 
Dane på Laura Petersen Baloghs hjemmeside: 
www.karl-dane.com.
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