
Nyt fra a s f a l t ju n g le n
Af Jørgen Stegelmann

Hollywood befinder sig i disse år i en ned
gangsperiode -  derom kan der næppe diskute
res. Flertallet af de genrer, som amerikanske 
filmfolk tidligere formåede at dyrke spontant 
og i naturlig kontakt med tiden, lever nu en 
hensygnet tilværelse, videreført i epigoneri, 
knyttet til traditioner i en afhængighed, der 
snarere forekommer dikteret af trangen til at 
udsuge virkninger, der forhen har givet bonus, 
end af lyst til at finde frem til de tonefald, 
der kunne forny traditionerne og genoprette 
den gamle kunstneriske balance. Set med mil
de øjne: Hollywood er midlertidigt nede i en 
bølgedal.

Og dog skal man nok være varsom med at 
udstede dødsattester. I tiden efter krigen har 
den uafhængige amerikanske filmproducent

Fred MacMurray og Kim Novak i Richard Quines 

„Pushover" („Politiforræderen") -  den mest erotiske 

af de nye gangsterfilm.

vundet terræn på bekostning af de gamle alt
styrende stormoguler, og selv om det kunstne
riske land, som disse nye folk erobrede, aldrig 
er blevet så stort, som de drømte om, er der 
dog stadig hos rebellerne så meget i behold af 
en sund protestvilje mod den mekaniske stor
filmproduktion, at livet endnu ikke er gået helt 
af amerikansk film.

En ny bølge er måske på vej — måske, og 
med den muligheden for den rigtige fornyelse. 
Det tager sig nok både småt og langsomt ud, 
men det er næppe rimeligt at tænke sig, at 
Hollywood i sin helhed skulle være ude af 
stand til at lade sig påvirke af de nye folk. 
Man narrer sig selv, hvis man i dag prompte 
afskriver Hollywood og kun studerer de store 
veteraner; en ny generation er allerede i gang; 
på den har man lov til at bygge håbet om en 
ny bølge.

Denne artikel beskæftiger sig kun med et 
hjørne af et nyt Hollywood, nærmere betegnet 
med de forsøg, som en række amerikanske 
filmfolk gør inden for den af de gamle gen
rer, som synes at rumme de bedste muligheder 
for fornyelser, gangsterf timen. Det er, når man 
udelukkende taler om denne gruppe, uden 
tvivl for meget sagt, at der her er tale om en 
effektiv ny bølge, en fælles inspireret skole, 
der uden videre har mulighed for at give den 
samlede amerikanske filmproduktion nyt liv. 
Så store ambitioner tør næppe nogen af gang
sterfilmens moderne eksperimentatorer nære -  
men deres indsats er netop på baggrund af 
meget i det øvrige hollywoodske klima iøjne
faldende energisk og moderne, en indsats på 
jagt efter at skabe en overensstemmelse mellem 
de faste traditioner og de nødvendige forny
elser.

En dansk biografgænger kan have svært ved 
at danne sig det dækkende overblik over gang
sterfilmens udvikling inden for det seneste årti. 
Sagen er den, at flertallet af disse film produ-
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ceres af små selskaber, hvis film ikke altid 
sendes uden for landets grænser; vi må derfor 
nøjes med at holde os til det udsnit af pro
duktionen, som vi har set -  og i øvrigt på ny 
ærgre os over vor provinsielle situation.

Men af de få, vi har set, fremgår det i hvert 
fald, at genren stadig står stærkest, når den 
ikke bryder det faste skema, som én gang for 
alle blev fastlagt for gangsterfilmens specielle 
dramatik. De bedste af de nye film er som de 
bedste af de gamle stærkt forenklede i deres 
persongalleri, lakoniske, fotograferet i sort/ 
hvid og uden voldsomme lærredsforøgelser, 
underlagt en musik, der gerne dyrker det me
get moderne -  gangsterfilmen er således den 
genre, der har benyttet jazz med størst held -, 
og endelig holdt stramt inden for den „gamle" 
varighed, d. v. s. ca. 90 minutter. Der er en 
stilistisk selvfølgelighed i denne fastholden ved 
et sæt regler, som syntes uløseligt knyttet til 
genrens egenart; man søger netop ikke at skabe 
det nye ved at blæse det ydre apparat op og 
sprænge de gamle rammer, men koncentrerer 
sig om at lægge variationerne an inden for det 
klassiske skema. Der er naturligvis instruktø
rer, der har forsøgt at komme uden om reg
lerne; man mindes kun, at sådanne stilbrud (f. 
eks. Richard Fleischers „Blodig Lørdag") be

kræftede det rimelige i at fastholde genrens 
stilistiske særpræg.

De instruktører, der står bag de fleste og 
de bedste af genrens nyeste film, er -  set fra 
den omtalte danske synsvinkel -  Stanley Ku- 
hrick, Irvin Kershner, Hubert Cornfield og 
Irving Lerner. Men de er på ingen måde de 
eneste, der har præget genren siden krigen eller 
blot i det sidste tiår; det er tværtimod vanske
ligt at nævne navne på amerikanske instruktø
rer, som ikke, på et eller andet tidspunkt, har 
været i forbindelse med gangsterfilm. John 
Huston debuterede som instruktør med mester
værket „Ridderfalken", Edward Dmytryk gav 
en meget lovende optakt til sin meget skuf
fende karriere med film som „Murder My 
Sweet" og „Cornered", Elia Kazan og Billy 
Wilder har begge øvet talentet inden for gang
sterfilmens skema, ligeså William Wyler og 
Richard Brooks. Og i første halvdel af halv
tredserne dukkede Richard Quine op med 
„Politiforræderen", en af de bedst begavede og 
erotisk mest spændende af alle moderne gang
sterfilm. Kort efter Quine kom Robert Aldrich 
frem; hans meget pretentiøse film, deriblandt 
den kyniske Mickey Spillane-filmatisering „Kys 
Mig til Døde", truede med at manøvrere gen
ren ud i et hysterisk og manieret tomrum.

Traditionens hævdelse i 

Stanley Kubricks „Killer ’ s 

K iss“ fra 1955.
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Kubrick, Kershner, Cornfield og Lerner -  
disse fire er efter alt at dømme gangsterfil
mens mest intense dyrkere i disse års Holly
wood. I deres film er afhængigheden af tradi
tionerne et væsentligt træk, men det vel at 
mærke en afhængighed, der ikke lammer deres 
personlige udfoldelse. Deres film er alle blevet 
til på small scale, det vil sige tilrettelagt som 
en billig og hurtig indspilning, som film, der 
ikke vover de store økonomiske indsatser. Også 
dette er lige ved at være en tradition; allerede 
„Det mørke Chicago" (,,Underworld“ ), Joseph 
Sternbergs gangsterfilm fra 1927, genrens gen
nembrudsfilm, var et sparsommeligt arbejde, 
måtte ikke koste noget, skulle overstås hurtigt. 
Man bør ikke begræde disse krav, som passer 
genren vel. Derved forlanges af den instruk
tør, som går i gang med en gangsterfilm, en 
stram koncentration om opgaven, et minutiøst 
forarbejde og en nyttig vigen tilbage for det 
overflødige. Og det synes stadig at være en 
regel i Hollywood, at unge instruktører, hvis 
evner skal prøves, kastes ud i gangsterfilmen, 
hvis muligheder som stiløvelse synes uvurder
lige. Derom senere.

Det bør her tilføjes, at baggrunden for, at de 
store producenter i genrens historie aldrig har 
turdet sætte de store penge på gangsterfilm, 
ikke så meget skyldes tillid til det kunstnerisk 
rimelige i kravene om sparsommelighed, men 
snarere bygger på deres viden om den moralske 
forargelse, som altid har haft travlt med gang
sterfilmene. Det så ikke smukt ud, om de store 
selskaber vovede de dyre indsatser på en genre, 
der i manges øjne var tarvelig og moralsk for
dærvende. I den forbindelse kan der henvises 
til Ebbe Neergaards „Forsvar for Gangsterfilm“ , 
en artikel, som stod i „Film" nr. 1, 1940. Her 
afviser Neergaard uimodsigeligt moralisternes 
angreb på tidens gangsterfilm, hvis moralske 
kvaliteter han tværtimod har meget godt at 
sige om.

Og som kommentar til disse linier skal det 
desuden anføres, at Ebbe Neergaard fandt, at 
gangsterfilmene giver et billede af deres sam
tid. „Hvis man sammenligner gangsterfilmene 
med de alt for stort oppustede romantiske film, 
som Hollywood selv anser for de fineste, så 
kommer man hurtigt til den erkendelse, at det 
er de førstnævnte, der viser, hvordan tingene 
er, hvordan Amerika lever,“ skriver Neergaard.

Forholdene har i nogen grad ændret sig. Tre

divernes gangsterfilm var socialt disponerede, 
deres hensigt var oftest at afsløre den sociale 
sammenhæng bag kriminaliteten. I dag dyrkes 
den tilsyneladende udelukkende for stilens 
skyld uden anden beroligelse for moralisterne 
end den, der ligger deri, at det gamle krav om, 
at crime doesn’t pay stadig fastholdes. Det ville 
derfor i dag være vanskeligere at afvise forar
gelsen, hvis vi ikke samtidig var i den heldige 
situation at kunne sammenligne de nye ameri
kanske gangsterfilm med de nye franske med 
deres flugt ind i en verden af brutalitet og 
vold. I den nye amerikanske gangsterfilm er 
det sociale tema skubbet til side, men ikke til 
fordel for en glamourisering af det gemene, 
som hos franskmændene. Hos amerikanerne sy
nes det i første række at gælde stilen, og risi
koen er da den, at det menneskelige element 
helt forflygtiges. Det er ganske typisk at en 
film som Cornfields „Den Tredie Stemme“ 
kommer så langt ud i sit forsøg på at gennem
føre den perfekte spænding, at det menneske
lige stof taber sit indhold og filmen dermed 
sin mulighed for at gøre sig fri af det tørt til
rettelagte. Og det billede af tiden, som tredi
vernes gangsterfilm gav, finder vi kun glimt af 
i de moderne -  hvis da netop ikke selve det for
hold, at stilen dyrkes næsten løsrevet fra det 
menneskelige indhold, kan kaldes tidstypisk. 
Men tidsbeskrivende som Neergaard forstår det 
er de næppe.

Af de fire nævnte er Stanley Kubrick den, 
der indgiver den største tillid til, at den nye 
indsats inden for gangsterfilmen ikke blot er af 
tør stilistisk art, men samtidig har indre kvali
teter. Kubrick, der er født i 1928, var oprinde
lig fotograf, kom derefter over i dokumentar
filmproduktion (boksefilmen „Day of the 
Fight", desuden „Flying Padre“ ) og lavede i 
1953 sin første spillefilm, et ambitiøst krigs
drama, der hed „Fear and Desire". Filmen er 
en stramt bygget beretning om fire soldater, der 
er strandet nogle miles bag fjenden, og den 
skildrer den desperate situations indflydelse på 
deres menneskelige karakter. „Fear and De- 
sire“ , der blev udsendt hos Joseph Burstyn, 
kendt for sin modige import af „vanskelige" 
europæiske film, har således samme tema som 
„Det store Gangsterkup" („The Killing"), Ku- 
bricks berømte gangsterfilm fra 1956: menne
sket ansigt til ansigt med forbrydelsens udførel
se og konsekvenser. I mellemtiden havde Ku-
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brick instrueret „Killer’s Kiss“ , der fortæller 
en ret almindelig historie, men gør det i et 
tonefald, der fik Gavin Lambert til at rose fil
men for dens Zavattini-quality. Begge Kubricks 
gangsterfilm er typiske sleepers, uventede suk
cesser, skabt på low budget. Senere har Kubrick 
instrueret „Ærens Vej“ , den største af alle mo
derne film om krigen; det er i dag et spørgs
mål, om Kubrick har forladt gangsterfilmen for 
stedse, eller om han vender tilbage til den. 
Givet er det i hvert fald, at han modsat fler
tallet af de øvrige gangsterfilminstruktører har 
så meget talent, at stilen ikke kvæler ham. 
„The Killing1' er til det yderste fastbundet af 
genrens skema, men dens mennesker er stadig 
hovedpersoner i dramaet, deres sjælelige kon
flikter det væsentlige midt i den raffinerede og 
sikre beherskelse af det ydre apparat.

Hubert Cornfield kender et dansk publikum 
fra „Hovedvej til Helvede" („Piunder Road“ ) 
(1957) og „Den Tredie Stemme" (1960), beg
ge meget talentfulde film, hurtige, energiske 
og præcise. Den første ejede i sin indledning 
en beskrivelse af det pågældende kups planlæg
gelse og demonstrerede i dette afsnit Cornfields 
meget dygtige beherskelse af det filmiske appa
rat; disse scener er næsten stumme, nøjagtigt 
koncentrerede om det absolut nødvendige og 
intet andet. Cornfields film illustrerer tydeligt

gangsterfilmens muligheder som øvelsesmate
riale; inden for disse klart afstukne baner øves 
talentet, klipningen benyttes til at skabe en 
række overraskende variationer, ved kameraets 
skift mellem det fjerne og det helt påtrængen
de nære fremmanes en stemning af mystifika
tion og uro.

Irving Lerners „Murder by Contract" er nok 
den mest raffinerede af alle de nye gangster
film og samtidig en film, der i sin beretning 
om en kynisk professionel morders anfægtelser 
ejer et vedkommende menneskeligt stof. Lerner 
er ikke sikker på hånden, det mislykkes således 
for ham at indføre et komisk element i filmen. 
Men „Murder by Contract“ s kvalitet bygger 
ikke blot på det overlegent dygtige i den erfarne 
Lerners kombination af billede og lyd, på hans 
formidabelt uhyggelige skildring af morderens 
glatte farlighed, men den har samtidig held til 
at udvikle sin menneskelige historie på over
bevisende måde. Lerners erfaring stammer efter 
alt at dømme først og fremmest fra hans år som 
klipper af dokumentarfilm og som medarbejder 
hos den førnævnte Burstyn.

Den fjerde, Irvin Kershner, har gjort sig 
bemærket med „Stakeout on Dope Street", der 
stammer fra 1958. Filmen handler om unge 
mennesker og narkotika og er -  i øvrigt i lig
hed med mange andre af genrens film -  op-
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taget uden for studierne, på gaderne i Los An- 
geles, i de autentiske omgivelser.

Der vil nok være dem, der undrer sig over, 
at disse nye amerikanske gangsterfilm her er 
blevet trukket frem i søgelyset; de mange forbe
hold over for genren kaster et skær af det pro
blematiske over den.

Men det væsentlige i at beskæftige sig med 
dem ligger deri, at de ejer mulighed for at in
spirere unge danske filmfolk. I den alminde
lige debat om dansk films lave stade er det 
rimeligt at inddrage det spørgsmål, om man 
ikke har grund til at misunde unge filmfolk 
i Hollywood, at de har en genre at arbejde 
med. Det gælder i den forbindelse intet at 
fremhæve gangsterfilmens farlige sider, der
under risikoen for det åndløst perfektionerede. 
Misundelsen hviler på den kendsgerning, at 
i denne genre kan amerikanske filmtalenter på 
vej øve sig, træne sig frem i kunstnerisk og 
teknisk disciplin, lære at udnytte det filmiske

apparat inden for strengt afmålte normer. Og 
det vel at mærke i en genre, der er billig at ar
bejde med og økonomisk urisikabel. Ingen siger, 
at geniet skabes ad disse veje, men talentet har 
brug for dette øvelsesterræn. Ingen siger heller, 
at en dansk parallel-genre i sit indhold over
hovedet skal ligne den amerikanske gangster
film; man gyser ved tanken om et sådant ba
stardprodukt. Men disse nye film ejer i deres 
stramme stil og præcise fortællemåde elemen
ter, der er værd at kopiere. En dansk genre af 
samme forenklede karakter og med en lignende 
dramatisk spænding som bærende element er 
muligvis det udgangspunkt, som kan forene 
unge talenter med mod på at fortælle i film 
og producenter med rimelig respekt for penge
pungen.

Og skulle parterne finde tanken utopisk, så 
er det i hvert fald på sin plads at opfordre det 
unge talent, der henter sine impulser i biogra
fen, til ikke at lade sit helhedsbillede undvære 
den nye amerikanske gangsterfilm.

Irving Ler ner s „Mur der by 

Contract" (1958). Lejemor

deren ( Vince Edwards) i for
grunden „interviewes", inden 

han sættes på opgaven.


