
Lindsay Anderson under indspilningen af »If . . .«.

LINDSAY ANDERSON OM / IF / V.CHR.BRA AD THOMSEN
Lindsay Andersons nye og højt berømmede 
film »H vis. . .« er optaget på den skole, 
hvor Anderson selv tilbragte sin ungdom, og 
onde tunger vil vide, at filmen med dens 
barske kritik af det engelske public school- 
system er Andersons »tak for sidst« til sin 
gamle skole.

— Men det er ikke rigtigt, hævder Lindsay 
Anderson. Filmen er ikke hævngerrig — fak
tisk er den en hyldest til min skole, fordi de 
lod mig lave filmen der, også selv om de 
ikke havde læst hele manuskriptet. Jeg ville 
gerne i min skoletid have været lige så op
rørsk som Mick i filmen, men alt for ofte 
lod jeg mig forføre af rektors liberale flosk
ler og smukke taler.

— Det er indlysende, at De følelsesmæssigt 
er meget solidarisk med de tre drenge i fil
men, men hvor langt rækker den intellektu
elle solidaritet?

— Jeg indleder filmen med et Bibel-citat, 
der dedicerer den til »Forståelse«, og jeg har 
den allerstørste sympati med filmens unge 
hovedpersoner. Men der er altid mennesker, 
der tror at når man viser noget på film, så 
vil man også have, at sådan skal det være i 
virkeligheden, og at filmen altså skulle være 
en opfordring til vold. »Hvis . . .« handler 
imidlertid ikke om, hvordan det bør gå, men 
hvordan det vil gå, hvis vi ikke er opmærk
somme på problemerne. Vold fremelskes al
tid af undertrykkelse, men gør ikke mig an
svarlig for den kendsgerning!

»Hvis . .  .« er iøvrigt ikke en film om in
tellektuelle studenteroprørere. I en bestemt 
scene ser vi ganske vist Mick skrive et lette
re ungdommeligt essay om voldens mening, 
men det er ironisk ment fra min side, for 
det er oplagt, at Mick ikke gør oprør på 
grund af visse marxistiske principper eller 
principper i det hele taget. Han gør oprør, 
fordi hans menneskelige værdighed og uaf
hængighed krænkes på det groveste af auto
riteterne. Kun gennem oprøret kan han for
blive tro mod sig selv og overleve som indi
vid — og at beskrive det enkelte menneskes 
følelser i en bestemt situation forekommer 
mig langt væsentligere end at forsøge en

filmatisering af Marcuses intellektuelle prin
cipper.

Kort sagt: Mick er hverken barn af Mar- 
cuse eller »Cahiers du Ginéma«, han er barn 
af John Ford, min yndlingsinstruktør. Han 
er på sin vis en gammeldags helt, der ville 
kunne passe ind i næsten enhver Ford-wes- 
tern. I modsætning til de franske studenter 
spilder han ikke tiden med intellektuel tåge
snak. Jeg holder af mennesker, der ser klart 
og har deres ideers mod, og som uden man
ge ord fører deres ideer ud i livet — John 
Fords mennesker.

— De ville åbenbart blive meget fornær
met, hvis jeg kaldte »Hvis . . .« for en en
gelsk version af Godards » Kineserinden«?

— Jeg ville muligvis tage det som en kom
pliment, hvis De dermed vil understrege for
skellene på de to film snarere end ligheder
ne. Hele »Kineserinden« er — så vidt jeg da 
har forstået — baseret på en journalistisk leg 
med ideer, hvorimod »Hvis . . .« er fuldstæn
dig anderledes. Den er ikke journalistisk, den 
leger ikke med ideer — den handler om er
faring og ikke om intellektuel masturbation.

— I deres formsprog er filmene selvfølgelig 
meget forskellige, men alligevel forekommer 
deres problematik mig at være nært beslæg
tede. Begge film beskriver nogle måske alt for 
unge mennesker og deres forhold til den åbne 
vold mod systemet, der undertrykker dem.

— Der er endnu et element i »Hvis . . .«, 
nemlig filmens humor og fantasi og jeg hå
ber, det til slut betyder, at den kommentar, 
der bringes i »Hvis . . .« er langt bredere end 
kommentaren i »Kineserinden«. Den vold, 
man møder i slutningen af »H vis. . .« er 
helt åbenlyst -  håber jeg da -  stemt i en an
den toneart end den form for vold, man ser 
forsøgt i »Kineserinden«. Dette er, hvad 
mange mennesker synes at misforstå, når de 
frygter, at »Hvis . . .« skal provokere unge 
mennesker til at bruge vold. Den, der med 
nogen form for åbenhed ser filmens sidste 
billede, kan umuligt tro, dette er en hymne 
til voldsudøvelse, og gennemgående er de

unge de første til at forstå, at filmens slut
ning er en metafor og ikke en journalistisk 
behandling af studentervold. Hvordan kunne 
det være muligt? Stilistisk er slutningen en 
blanding af humor, fantasi, satire og realis
me, men den er dog ikke på nogen måde do
kumentarisk, f. eks. ser vi kun blod en gang 
i slutoptrinet, nemlig ved skolelederens død.

—Hvordan er Deres generelle holdning til 
studenteroprøret i Vesteuropa?

— Mange af de unge har sagt en masse 
vrøvl, men alligevel er jeg på deres side -  i 
hvert fald emotionelt. Unge mennesker er i 
dag gennemgående mere intelligente end 
ældre, og frem for alt er det positivt, at man 
hos en så stor del af ungdommen møder en 
meget stærk vilje til at kæmpe for deres 
overbevisning i stedet for at gå på kompro
mis. Jeg håber, at »Hvis . . .« ligeledes er en 
opfordring til mennesker om at stå op og 
kæmpe for det, de tror på. Men jeg er ikke 
en af formand Maos støtter.
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