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ikke nødvendigvis redaktionens. 
»Kosmorama« udkommer med 6 numre år
ligt. Abonnement kr. 30,00. Enkeltnumre 
kr. 6,00. Fås hos boghandlere, i kiosker og 
biografer og i Det danske Filmmuseums 
ekspedition, Store Søndervoldstræde, 1419 
København K , Asta 6500 og Sundby 1003, 
mandag-fredag 9 -1 6 , tirsdag og torsdag 
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OVERFLØDIGE PRODUCENTER

A t der er optræk til et tøbrud i dansk film , 
er næppe en hasarderet påstand. A t vi har 
fået en ny generation af instruktører (samt 
af fotografer, lydfolk m . f l .) , næppe heller. 
I hvert fald er et forbavsende antal af de 
interessanteste danske film  i de sidste par 
år debutarbejder. O g  fornyelsen e r . ikke 
kommet fra hverken en Palle Kjæ rulff- 
Schmidt eller en Henning Carlsen, som  
mange for blot et par år siden troede. For
håbentlig går det ikke Sven Grønlykke, 
Finn Karlsson, O le Roos, Jens Ravn, Jesper 
H øm , Jens Jørgen Thorsen, Henrik Stan- 
gerup og Franz Ernst ligeså.

Helt ved siden af er det nok heller ikke 
at påstå, at Filmfonden har sin part i denne 
positive udvikling. Størsteparten af filmene 
var sandsynligvis ikke blevet lavet uden 
fondsgarantier -  med »Stille dage i C li- 
chy« som eneste undtagelse, men den har 
jo også andre kommercielle ingredienser 
end de øvrige.

Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt 
så lidt producenterne direkte er årsagen. 
Sven Grønlykkes A S A  har ganske vist hu
set de fleste nye folk, men der har aldrig 
været tale om den store økonomiske ind
sats, og når Esben Højlund Carlsen to gan
ge har fået projekter henlagt på A S A  -  
trods fondsgaranti -  er det fordi støtten 
ikke har været stor nok til at A S A  kunne 
slippe for at skulle ryste op med større 
kontante beløb. Alligevel er det karakteri
stisk for situationen i dag, at Sven Grøn
lykke, skønt han blot ved at være åben 
og eksperimenterende, uden chance for de 
store indtægter og ved at lade unge in
struktører bruge sit maskineri, hæver sig 
enormt over sine producent-kolleger. Det 
siger blot mere om Nordisk, Saga, Palla
dium, Laterna osv. end om A SA .

Stadig uden at være urimelig kan man 
derfor også hævde, at producenterne, som 
de fungerer i dag, faktisk er overflødige. 
Selv om Filmfonden måske i sin støttepoli
tik har forplumret det, så var dens formål 
bl. a. at formindske producenternes risiko 
ved produktion af de såkaldt kunstneriske 
film . Sådan virker det bare ikke. A l risiko 
skal åbenbart være elimineret, før produ
centerne går med.

Det positive, der er sket i de sidste par 
år, skyldes således ikke producenterne. M en  
at Filmfonden langsomt — og forhåbentlig 
sikkert -  har udvidet den procentvise støtte 
i en række tilfælde, hvilket betyder at de 
opnåede lån (på grundlag af fondens ga
rantier) stort set har kunnet dække de kon
krete og kontante udgifter. Producenternes

indsats har først og fremmest været af ad
ministrativ art.

O g med Christian Braad Thomsens »K æ 
re Irene« eksisterer der nu et konkret ek
sempel på, at man virkelig kan lave en 
spillefilm uden om  producenterne. Jesper 
H øm  var godt på vej, men arbejdede del
vis i ly af A S A . Chr. Braad Thomsen har 
ikke haft nogen at læne sig til, og filmen 
kan selvfølgelig tænkes at blive dårlig, men 
det er ikke væsentligt i denne sammen
hæng. Filmen er blevet lavet solo — endda 
efter helt traditionelle principper. Det kan 
altså lade sig gøre, at lave en film  uden om  
produktionsselskaberne. M en for at gøre 
det, var det nødvendigt at gå en tåbelig 
administrativ omvej. Tvunget af filmloven, 
der tager et for en kunstlov helt urimeligt 
hensyn til erhvervslivet, har Chr. Braad 
Thomsen måttet oprette eget produktions
selskab, mens det eneste rimelige ville være, 
at han fik garanti som instruktør. Bagefter 
kunne han så afgøre, hvordan han ville pro
ducere sin film , alene eller sammen med et 
selskab. Sandsynligvis ville kun få gå til sel
skaberne som de er i dag, højst leje appara
tur etc. — i stedet måske snarere oprette nye 
kollektive apparaturstationer, der er tids
svarende udstyret. U d  af sådanne kollekti
ver kunne man tænke sig at en generation 
af nye producenter evt. opstod. Hvis ikke, 
så kan man altså klare sig uden.

O g det ikke kun økonomisk men også 
kunstnerisk. A t danske producenter er over
flødige på det økonomiske plan er nemlig 
kun én side af sagen. Også deres kreative 
betydning er -  undtaget Sven Grønlykkes 
måske — lig nul. Det fremgår tydeligt af 
de produktioner, de lader passere. Intet 
tyder på, at der finder en udviklende dia
log sted mellem instruktører og deres re
spektive producenter. Sådan som det f. eks. 
er tilfældet i Sverige, hvor producenter 
som Bengt Forsslund og Gdran Lindgren 
står bag en lang række af de mest spæn
dende nyere film. Herhjemme har vi kun 
tanter. Søde og rare, men . . .

Lad dem sejle i deres egen sø, og lad os i 
stedet få åbnet filmrådet og filmfondbesty- 
relsen -  samt få en række P H ’ er (eller næ
sten) tilknyttet filmfonden. Filmskolen har 
fra dette skoleår oprettet en produktions
lederlinje, måske der i fremtiden vil blive 
udklækket personer, der dels har forstand 
på at lægge budgetter m. m ., dels er så in
teresserede i film, at de kan hjælpe instruk
tøren til at blive sikker i sine intentioner. 
V i mangler kreative producenter.
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F O R S ID E N :
Sam Peckinpah fotografe
ret under indspilningen af 
»The Ballad of Cable 
Hogue«, der anmeldes i 
dette nummer ligesom der 
også bringes interview 
med Peckinpah. Pigen i 
billedets højre kant er 
Stella Stevens, der får de 
sidste tip om rollens ud
formning, for kameraet 
snurrer.

B A G SID E N :
En scene fra den tre ti
mer lange reportagefilm 
»Woodstock«, der snart 
får premiere herhjemme. 
I oktobernummeret brin
ger Kosmorama et inter
view med filmens instruk
tør, Michael Wadleigh, 
der fortæller om sig selv 
og om Woodstock-festiva- 
lens musikalske og især 
politiske aspekter i U SA .

I en artikel for nylig i det 
amerikanske nyhedsmaga
sin »Newsweek« citeres 
den tjekkiske instruktor 
Ivan Passer for en be
mærkning om, at han er 
»convinced that the next 
new wave will happen 
here in America«, og han 
sammenligner de ameri
kanske produktionsselska
bers mere og mere ud
prægede satsen på »indi- 
vidual talents« med, hvad 
der skete i den tjekkiske 
filmverden for otte år si
den, da en række nye og 
spændende instruktører 
myldrede frem. Også i 
U SA  myldrer nye filmska
bere frem (mange af dem 
har vi overhovedet ikke 
stiftet bekendtskab med 
endnu), men allerede i 
halvtredserne og tresserne 
begyndte forløberne for 
den nuværende udvikling 
at vise deres talent (se 
bl. a. Kosmorama 8 7 ), og 
Kosmorama bringer i det-

Sam Peckinpah

te nummer interviews 
med tre af de filmskabe
re, der med uomtvisteligt 
talent har skabt sig en 
position i løbet af tres
serne : Arthur Penn, Sam 
Peckinpah og Franklin J. 
Schaffner, ligesom deres 
seneste film analyseres.

Et fjerde og nyere ta
lent er Haskell Wexler, 
som vi gennem tresserne 
har mødt som en fremra
gende fotograf, men som 
nu er debuteret som in-

Haskeli Wexler

struktor med »Medium  
Cool«.

Blandt de ældre ame
rikanske filmskabere har 
John Ford og Howard

Franklin ] .  Schaffner

Hawks længe stået som 
de to største kunstnere 
amerikansk film har fo
stret, og i en artikel tager 
Niels Jensen de fordske

Arthur Penn

og hawske temaer op til 
ny vurdering.

Også Sverige fostrer i 
disse år en række alsidige 
talenter (se Kosmorama 
9 5 ), og vi bringer denne 
gang interviews med Kjell 
Grede og Lasse Forsberg 
med direkte anledning 
dels i den nylige premiere 
på Gredes smukke »Harry 
Munter«, dels på den fo
restående premiere på 
Forsbergs »Mishandlin
gen«.

O B S !
M ed  næste nummer af Kosmorama går bladet 
ind i sin 17. årgang, og vi benytter lejligheden til 
at udvide bladet, således at hvert nummer af 
Kosmorama i fremtiden bliver på 48 sider mod 
nu 36 sider. Samtidig med udvidelsen forhøjes 
prisen i løssalg til kr. 8,00 pr. nummer, mens der 
stadig er penge at spare ved at tegne abonne
ment, der koster kr. 40,00 for et år (6 numre). 
Abonnement kan tegnes i Filmmuseets ekspedi
tion, Store Søndervoldstræde, eller på giro nr. 
4 67 38.
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På premiereaftenen, hvor alle Kløvedal’er 
og andre implicerede selv sad og så på 
hver deres bid af »Ang. Lone«, sad jeg i 
biografen med tilbageholdt åndedræt de 
første ti minutter for at se, om en så ægte 
start på en film som Frederiks første snak 
med Lone kunne holde i de følgende 
scener. Den holdt -  helt til slutningen -  og 
flertallet af næste dags aviser var enige om  
at glæde sig over Franz Em st’s og Char
lotte Strandgaards spillefilmdebut.

Gensynet med »Lone« en måned senere 
giver mulighed for at analysere baggrun
den for ens glæde -  først og fremmest over 
de halv- og helukendte ansigters spil, som  
med enkelte, kortvarige undtagelser, får en 
til at genvinde troen på »det almindelige 
menneskes« udtryksmuligheder i dramatiske 
film fra hverdagen.

Det skurrer så tit — i T V  og i nyere dan
ske film -  når folk skal spille sig selv, her 
er det tydeligt, at Franz Ernst har kunnet 
skabe en sådan tryghed under optagelserne, 
at alle har følt sig sikre på at slå til. Man  
mærker, at der har været tid til indlevelse 
i miljøerne -  og Franz Ernst har klogeligt 
undladt skuespilinstruktion og med behæn
dig -  sikkert umærkelig -  støtte ladet sce
nerne udvikle sig af sig selv.

Første gang man nyder denne frihed for 
aktørerne er scenen på det fine hotel, hvor 
Frederik, som den uhyre nuancerede, selv
sikre handelsrejsende, udfolder sin under
holdningsvante sælgercharme med to præ
cist afleverede »tryllekunster«. Perfekt — 
som de påfølgende scener, hvor Frederik 
leder efter Lone, der er stukket af med 
hans tegnebog. Pludselig en skuffet, lidt lat
terlig, aldrene mand, hvor al fernis er 
skrællet af.

Beskedne overgange mellem scenerne -  
ingen »smarte« klip mellem de næsten pu
ritansk udvalgte billeder fra Lones rejse 
til København. Hvor er det velgørende, at 
hverken instruktør eller fotograf er faldet 
for fristelsen til at billeddække rejsen i det 
romantiske tog-i-sne miljø med et eneste 
overflødigt skud.

Pernille Kløvedal er Lone — det er umu
ligt at sige om hun spiller — eller kan spille 
komedie overhovedet. Hun opfylder hele 
rollen i alle situationer -  så sikkert, at klip
peren Christian Harthopp ofte lader bil
ledet hvile på hendes reaktioner fremfor 
modspillerens replikker -  meget længe men 
aldrig trættende, for Pernilles mundvige, 
øjenkast og hænder fortæller alt om et 
barn med påduttede voksne manerer og 
lynsnare skift til ægte, nøgen barnlighed. 
Hendes reaktioner overrasker — og som til
skuer svinger man mellem at tro, at man 
»forstår« Lone -  at man ved, hvad hun 
savner og trænger til -  og så i et nu rystes 
man over agressiviteten. Stærkest velnok, da 
hun fortæller Sten Kaalø, at hun skal have 
et barn og på hans kærlige og velspillede 
accept af situationen sjofler ham i en ord-

Modstående side: Pernille Kløvedal som Lone 
i »Ang. Lone«.

strøm, der først senere på mødrehjemmet 
får en fuldgyldig forklaring.

Viggo Duvå fik i Politiken en hel side til 
at gå med at forklare læserne, at Lone slet 
ikke er repræsentativ for piger, der springer 
fra pigehjem -  og at forsorgen ikke er an
grebet, som man virkelig kunne gøre det -  
med rette.

Sikken et held -  og hvilken ros til Char
lotte Strandgaard, der ikke har gjort det 
letteste af alt -  at angribe børneforsorgen 
for fejlbehandling af uskyldige menneske
børns skæbner. I stedet har hun fundet 
Lone, en nuanceret, vanskelig pige, hvis 
problemer ikke ordnes med patentløsnin
ger — og hvor ansvaret for hendes uafvende
lige ulykke ikke kan placeres ensidigt på en 
velmenende forsorgs fejltagelser -  men 
bredes ud til alle dem, hun møder -  og 
til os som tilskuere, der træffer og påvirker 
en anden Lone imorgen.

Viggo Duvås kritik gør enkeltpersonen 
Lone værd at gruble over og diskutere.

Plejemoderen er den første påvirknings
faktor, vi møder, overbevisende i sin riven
de ordstrøm og gode, ubehjælpsomme vilje. 
»I  vi mennesker bor der noget godt og no
get ondt« siger hun — og ser virkelig ud, 
som om hun har fundet de vises sten. 
Plejefaderen, der kommer hjem og ødelæg
ger den stærke scene, er til gengæld fil
mens eneste fuldblods amatør, der siger re
plikker som et romanblad. Synd -  og foto
grafen Peter Roos har for en gangs skyld 
mistet sin stilfornemmelse og filmet ham  
truende, set nedefra med den stakkels Lone 
forknyt siddende i forgrunden.

(Der er for øvrigt et enkelt, krukket og 
malplaceret billede til — en »smuk« køretur 
på taget ud for Sten Kaaløs lejlighed -  
fikst præsenterende Sten med en øl i det 
ene vindue og Lone med bart bryst i det 
andet. Det falder helt uden for den gen
nemførte stil).

Hvor er Sten Kaalø god -  og varm som 
Lones ven Niels. Hvis ikke han kan give 
hende tryghed, begynder man at tvivle på, 
om nogen overhovedet kan. Den fint an
tydede kærlighedsscene, hvor Lone ikke 
kan få Niels’ sweater op over hans hoved, 
er en foræring, der igen viser Franz Em st’s 
talent for at få mennesker til at glemme 
optagesituationen -  ligesom da Gitte Rein- 
gårds datter lytter til babysitter Lones god- 
nathistorie og fuldstændig opslugt intet 
sanser om kamera, lys og boom. Den kunst 
er vi en del, der gerne ville lære ham efter!

Jeg er i tvivl om slutsekvensen, der i 
klinisk rene nærbilleder viser Lones ven
inde fremkalde en abort på Lone. I en lang 
scene ses skeden udspilet med en tang, 
mens en plasticslange stikkes op til liv
moderen — krydsklippet med Lones frygt
somme ansigt. Ingen skrig, ingen uud
holdelig smerte -  og Franz Ernsts og Char
lotte Strandgaards intentioner er vel også 
klare nok: en anklage mod samfundet for 
at gøre provokeret abort til husflid i stedet 
for en lægesag.

D og er jeg bange for, at scenerne mere

virker som en advarsel — en løftet pege
finger overfor unge i biografen -  »sådan 
går det, når man elsker med hinanden«
-  og det har næppe nogensinde været m e
ningen. Det er også det eneste sted i filmen, 
der kan have provokeret filmcensuren til at 
forbyde under 16 år -  og hvis min teori 
om følelsen af en løftet pegefinger holder 
stik, har censuren ligefrem haft pægagogisk 
sigte!

Hvis der ikke fra ophavsmændenes side 
ligger mere i nærbillederne end det fri
sindede »man kan vise alt på film «, så tror 
jeg de er fejlplacerede -  overflødige i for
hold til den styrke, der sætter ind med 
den uhyggelige slutning, hvor Lones ven
indes samlever forvirret, angst og kold slæ
ber Lone ned på gaden — og hun forsvinder, 
mens han ringer efter ambulancen.

Film, der er optaget uden professionelle 
skuespillere, har af gode grunde en tendens 
til ikke at stige i tempo hen mod en dra
matisk slutning. Almindelige mennesker 
taler nu engang i den hastighed, de nor
malt gør, og kan dårligt instrueres til at 
dramatisere ved højdepunkterne.

Dette faktum føles ikke i »Ang. Lone«
-  både på grund af klipningen og de man
ge vedkommende personer, der alle har 
centrale og karakteristiske dialoger. Musik
ken, der kun træder frem, hvor man ellers 
ville savne den, er enkel -  tydeligt til
stræbt enkel — og melodiøs som filmen i 
det hele taget. (Som  et kuriosum må man 
nævne, at Jens Wilhelms beat-plade-efter- 
ligninger næsten er mere karateristiske end 
de originale forbilleder!)

Ikke-skuespillere kan ikke eftersynkroni
sere, og location ødelægger ofte live- 
optagelser. M en ikke i denne film. Keld  
Hansen har opfanget hver eneste sætning 
og karakteriseret clean-sound i en for
nuftig mixning, hvor baggrundslarmen intet 
sted generer forståelsen — mest imponeren
de på jeep-turen gennem de trafikplagede 
københavnske gader.

Charlotte Strandgaard og Franz Emst 
har sammen med mange gode kræfter pro
duceret en fin og væsentlig film -  efter min 
mening den bedste danske i flere år.

■  A N G .: LO N E . D A N M A R K  1970. D I 
S T R IB U T IO N : ASA. P R O D U K T IO N : 
Laterna. P R O D U K T IO N SL E D E R E : Lars 
Kolvig og Bjarne Vestergård. IN S T R U K 
T Ø R : Franz Ernst. M A N U S K R IP T : Char
lotte Strandgaard og Franz Ernst. K O N 
S U L E N T : Charlotte Strandgaard. F O T O : 
Peter Roos/Ass.: Morten Bruus. BELYS
N IN G : Troels Kløvedal. K L IP : Christian 
Hartkopp/Ass.: Jan Billeskov Jansen. M U 
S IK : Jens Wilhjelm, Perle Trioen og Gaso
lin’ . T O N E : Keld Hansen/Ass.: Jacob Trier. 
M E D V IR K E N D E : Pernille Kløvedal, Sten 
Kaalø, Margit Iversen, Peter Engberg, Eli- 
nor Brungård, Frederik, Lisbeth Lundquist, 
Katrine Jensenius, Niels Schwalbe, Kim Lar
sen, Gitte Reingaard, Leif Mønsted, Flem
ming Dyjak. L Æ N G D E : 97 min. (stopur). 
C E N SU R : Ingen. D A N SK  PR EM IE R E : 
Carlton 29. 6. 1970.

193



ARTHUR PENN
i samtale med Jan Aghed



— På sin vis er det Arlo Guthries eget liv, vi 
ser på film i »Alice’s Restaurant«. Hvordan 
reagerede han på kameraet?

— Nøjagtig som han gør på lærredet, hver
ken mere eller mindre. Han stod der bare 
helt afslappet og sagde stort set, hvad han 
havde lyst til at sige. Hvis han ikke brød sig 
om de replikker, vi havde skrevet til ham, så 
lavede han bare om på dem, så de passede 
til hans måde at tale på. Han er en interes
sant ung mand, men han er ingen skuespil
ler, og han har heller ikke lyst til at blive 
det. O g det gik hurtigt op for mig, at jeg 
ikke ville kunne få ham til at agere — eller 
reagere — mere end han selv ønskede. Så 
bestemte vi os for at gøre, hvad han kunne 
eller ville gøre — uden at han behøvede at 
give afkald på sin yndlingsattitude: at være 
»absolutely cool, man«.

— M en hvordan reagerede han i scenerne 
sammen med skuespillerne, der forestiller 
hans far, W oody Guthrie, der jo døde lige 
inden optagelserne begyndte?

— Ejendommeligt nok reagerede han slet 
ikke. Ejendommeligt — og samtidig forståe
ligt. Faderen havde været syg siden Arlo var 
fire år gammel, og havde gennem femten
seksten år tilbragt det meste af tiden på hos
pitalet, så Arlo havde faktisk ikke noget sær
ligt nært forhold til Woody. Hvordan hans 
følelser end var for faderen, forekom de ho
vedsageligt sublimerede — jeg mener, at man 
kunne tale med Arlo om Woody så detaljeret 
og indiskret, man ville, uden at det syntes at 
betyde noget for ham. Så da vi nåede frem 
til de her scener, så det ikke ud til at volde 
ham det mindste besvær. Han syntes helt at 
have affundet sig med ikke at have nogen 
far — han vidste, at Woody var en berømt 
mand, en strålende balladesanger og en le
gende, men hvis Arlo havde kontakt med le
genden, så syntes han at have haft meget lidt 
kontakt med faderen.

Han havde lært en hel del om musik fra 
Woody, da han var lille, men derefter blev 
hans liv i stor udstrækning formet af andre 
personer, der mindede om Woody — Pete 
Seeger, medlemmerne af The Weavers (1) 
og andre. Woody kunne ikke være til stede 
ved sønnens bar mitzvah (jødisk konfirma
tion), men alle de andre store folkesangere 
var der, så det udartede sig til en slags fol- 
ke-rockens bar mitzvah, og det var tydeligvis 
en ret fantastisk oplevelse, for man taler sta
dig om den. Ja, ikke Arlo, men de andre, 
der var til stede, omtaler den selv i dag som 
den største sang- og musikfest, de nogen 
sinde havde været med til. Jeg ville have 
givet hvad som helst for at have det med 
i filmen! Men som sagt havde andre menne
sker overtaget faderens rolle, så da Arlo 
skulle spille disse scener med en mand, som 
forestillede hans far, var det ham ikke mere 
fremmed end at spille sammen med enhver 
anden i filmen.

— Det forhindrer selvfølgelig ikke, at hos
pitalsscenerne med Arlo Guthrie og » W oo
dy« kan føles fremmede og indebære visse 
vanskeligheder for tilskueren. På mig virkede 
de irriterende på en måde, der er svær at 
forklare, men det må dels bero på, at Arlo, 
selv i filmen, er virkelig, mens hans far er 
imitation og i det mindste halvvejs en fik-

Modstående side: Marlon Brando som sherif 
Galder i » Den djævelske jagt«.

tion, dels på at du i disse scener — i modsæt
ning til i »Billy the K id« og i »Bonnie og 
Clyde« — tvinges til at skildre en myte, som 
er konkret, dokumentarisk og autentisk i den 
forstand, at Woody Guthrie faktisk overskred 
grænsen mellem amerikansk virkelighed og 
amerikansk myte, allerede mens han levede. 
Da indspilningen af din film begyndte, havde 
han desuden kun været død i meget kort tid, 
hvilket tilfører yderligere en komplikation.

— Alt det der er naturligvis vigtige indven
dinger. Det har også givet mig hovedbrud. 
Men det er mig komplet umuligt at se, hvor
dan jeg skulle have undgået problemet. 
Hvordan ville du selv have gjort det?

— Overvejede du nogensinde helt at ude
lade W oody Guthrie-figuren?

- J a ,  jeg var inde på den mulighed. Den 
blev indgående diskuteret. Men lidt efter lidt 
forstod jeg, at den løsning ikke ville komme 
til at fungere i den slags film, jeg følte mig 
tvungen til at lave, en film på mine egne 
personlige betingelser.

Da vi først begyndte at arbejde på filmen, 
skrev vi et meget morsomt manuskript, der 
i det store og hele bare handlede om og 
gjorde grin med sessionen Det indeholdt ikke 
noget om hverken Woody eller Pete Seeger, 
og der fandtes f. eks. heller ikke afsnittet 
med vækkelsesmødet, hvor Arlo hører sangen 
»Amazing Graze«, da han ligesom sin far 
med guitaren på nakken kommer forbi teltet, 
hvor vækkelsesmødet holdes. Praktisk taget 
kredsede det hele faktisk kun omkring det 
sjov, der går forud for soldatertjenesten: 
urinprøver, høreprøver og den slags. Det var 
ment som en stor soldater-sketch, som en 
farce.

Men efterhånden kom der mere alvor i 
manuskriptet. På et vist tidspunkt indså jeg 
pludselig, at jeg måtte give filmen en mere 
personlig drejning, hvis den overhovedet 
skulle kunne blive væd med at interessere 
mig. Og hvis jeg skulle gøre den mere per
sonlig, så måtte jeg løbe linen helt ud. Og  
det var det, der førte til scenerne med Arlo 
og faderen.

— Jeg finder dem meget utilfredsstillende, 
fordi man formodes at se Arlo og Woody 
Guthrie. Samtidig er de interessante, ikke 
mindst med henblik på hvad du selv antyder 
i den dokumentarfilm om dig, der vistes i 
Cannes: Robert Hughes’ »Arthur Penn: 
Themes Variants, Images &  Words« (2 ) . 
Der nævner du kontaktløsheden mellem dig 
og din egen far, dine problemer med at få en 
frugtbar kommunikation i gang med ham, 
din længsel efter et normalt far-og-søn-for- 
hold. Det er altså dit private behov for kon
takt med din egen far under opvæksten, som 
har motiveret hospitalsscenerne i »Alice’s 
Restaurant«, og som afspejles i dem — præcis 
som i Billys attitude over for gårdejeren 
Tunstall (Colin Keith-Johnston) i » Billy the 
K id«?

— Åh ja. I meget høj grad. Da jeg var om
trent lige så gammel som Arlo i filmen, lå 
min far på hospitalet. Jeg plejede at tage 
hen og hilse på ham. V i havde som regel 
nogle ret begrænsede, pinefulde og gnid
ningsfyldte samtaler, og samtidig var det næ
sten de eneste tilfælde, hvor vi overhovedet 
kunne tale med hinanden. Tidligere havde 
vi aldrig siddet ned og virkelig ført nogen 
samtale. Så scenerne på hospitalet var langt 
vigtigere og mere meningsfyldte for mig end

for Arlo, der var vokset op med legenden 
og myten om Woody Guthrie, og som tyde
ligvis havde været i stand til at finde sig i 
det og- tilpasse sit liv derefter. Men jeg, der 
i tidligere perioder af mit liv har haft svære
re ved at undvære en far — jeg var grebet, 
da vi indspillede de her scener — så grebet, 
at jeg undertiden fik tårer i øjnene. Men  
ikke Arlo, så vidt jeg kunne se. Han var, som 
jeg sagde, »absolutely cool«.

DRIVKRÆFTER BAG VOLDEN

— Netop vanskeligheden ved at kommuni
kere er et gennemgående tema i dine film, 
men langt oftere og med stærkere tematisk 
konsekvens end hos nogen anden amerikansk 
instruktør forekommer den at være intimt 
forbundet med vold, derved at et frustreret 
kommunikationsbehov kompenseres på et fy
sisk plan, hvor det let resulterer i volds
handlinger. Mange af dine personer udtryk
ker sig gennem vold, og jo mere frustrerede 
de er, desto mere ekstrem bliver volden. Det 
er et centralt punkt i alle dine film — frem til 
» Alice’s Restaurant«, hvor volden knap nok 
forekommer. Hvis man sætter tingene på 
spidsen, kan man derfor sige, at »Alice’s R e
staurant« ikke er nogen Arthur Penn-film.

— Frustrerede ønsker og hensigter er vig
tige drivkræfter bag volden i mine film. 
Hvis man har til hensigt at gøre en ganske 
bestemt ting, og dette forhindres — sådan 
som vi kan se det hos et barn, hvis vi for
hindrer det i at gøre våsse ting, som det 
umiddelbart ønsker at gøre -  så bliver føl
gen, på en eller anden aggresiv måde, en 
eksplosion. Dette var tilfældet i »Billy the 
Kid«. Det er endnu tydeligere i »Miraklet«: 
der findes et perfekt eksempel på et barn, 
som aggressivt og voldsomt søger kundskab, 
selvom det ikke selv v ed, at det er viden, det 
søger. Herudover er det karakteristisk for 
hovedpersonerne i »Bonnie og Clyde«, at de 
også er ude af stand til at definere, hvad de 
stræber efter, og netop volden forekommer 
mig at være et nærliggende middel for den 
slags mennesker til at opnå et ukendt eller 
uklart mål.

»Alice’s Restaurant« er på den anden side 
en film om en politisk overgangsproces, hvor 
nogle af målene er kendt af de indblandede 
— de ved, at de ønsker at komme væk fra et 
samfund, de nærer den dybeste afsky for, og 
som desuden er et samfund i krigstilstand og 
indblandet i en krig, de ikke nærer den rin
geste sympati for, tværtimod. Og de ved, at 
de kan gøre det, fordi de — og det er efter 
min mening et meget væsentligt synspunkt i 
spørgsmålet om »Alice’s Restaurant« — ho
vedsagelig tilhører den hvide middelklasse. 
De kommer ikke fra proletariatet som Bon
nie og Clyde, og de tilhører heller ikke lan
dets sultende trediedel eller de sortes ghet
toer eller nationens militante grupper. M en
neskene i Rays og Alices kirke er derimod en 
meget priviligeret kategori: de kan tillade 
sig deres fornægtende og forkastende livs
holdning. De har råd til den luksus, der be
står i, at deres eneste voldshandling er en 
iATe-voldshandling. På et enkelt punkt nærer 
de nemlig en stærk aggression: mod krigen. 
De er aktivt mod krigen, præcis som Arlo 
viste sig at være aktivt parat til at gå i 
fængsel for at slippe for at blive soldat. Og  
denne aggresion udtrykker de på den for 
dem eneste rimelige måde — ved at være
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ikke-aggressive. M en samtidig kan de næsten 
alle, hvis de ønsker det, når som helst vende 
tilbage til den hvide middelklasse, hvor de 
kom fra. Fomylig slog det mig, at »Alice’s 
Restaurant« på den måde er en tydelig klas
sefilm — en middelklassefilm, en borgerlig 
film.

Der findes en anden vigtigere side af »Ali
ce’s Restaurant«, som til min fortrydelse er 
blevet en lille smule overset. Filmen skildrer 
et meget interessant øjeblik i U S A ’s historie, 
en periode hvor den opvoksende generation 
ikke ønsker at overtage tidligere generatio
ners bagage, hvilket — i lyset af det, der er 
sket i og med U S A  siden den anden verdens
krig — er en overordentlig berettiget og for
ståelig reaktion. Derefter bliver spørgsmålet: 
hvilken verden vil man sætte i stedet? En af 
mine hovedhensigter med filmen var at stu
dere, hvorledes menneskene i og omkring 
kirken ikke søger noget svar på det spørgs
mål, hvorledes deres liv efterhånden, lang
somt, bliver repræsentativt for det liv, de 
levede før, og hvorledes de borgerlige vær
dier, som afvistes, nu vender tilbage i en 
anden form. Man kan have forladt sine for
ældre, blot for at finde sig selv i færd med 
at opfinde nye forældre og en ny baggrund, 
som i høj grad ligner den, man flygtede fra. 
O g det er faktisk det, der finder sted i kir
ken, forekommer det mig. Livet bliver en 
slags reproduktion af noget, som fandtes før. 
Kirkens beboere er vagt besluttet på at bi
drage til oprettelsen af et frit samfund. En 
udvikling i den retning foregår også, hvor
for kirkens beboere har det ret rart i nogle 
år, men lidt efter lidt orienterer de sig i en 
anden retning end den forventede og forud
sete: de går fra en fri situation til en mindre 
fri, det vil sige til en situation, som bliver 
mere og mere kompliceret og borgerliggjort 
hvad angår ejere og ejendele, partnere, ind
byrdes funktioner og identiteter. Det var 
væsentligt for mig at forsøge at få dette frem 
i filmen, og jeg tror ikke, jeg vil gå ind for 
en eventuel påstand om, at det ikke er lyk
kedes for mig.

For nu at vende tilbage til spørgsmålet om 
volden i mine film, så ville jeg den dag i dag 
være i stand til at lave en film om volden 
i forbindelse med det, der sker i U S A  lige 
nu — en fuldstændig sandfærdig og så volds
præget film, at den ville feje dig ned af 
biografsædet. M an siger, at jeg laver over
drevent voldsomme film. Herregud, jeg er 
ikke engang begyndt endnu. Jeg læste avi
serne i morges, og det, der stod i dem om  
hvad, der sker i mit eget land og praktiseres 
af mit eget land, ville være nok til at basere 
200 yderst voldsomme film på, og alligevel 
ville alle disse film end ikke nærme sig det 
voldsniveau, som i virkeligheden kendetegner 
vore dages U SA.

Jeg er blevet mere og mere interesseret i 
voldens moralske aspekter. A t påstå at al 
vold er forkastelig, forekommer mig at være 
forkert. Det er lige så misvisende som at på
stå, at enhver opretholdelse af lov og orden 
er ok, og at enhver politiindgriben med det
te formål for øje er ok. Det, vi nu er vidne 
til i U SA , er dårlige politiindgreb, i mange 
tilfælde moralsk forkastelige politiindgreb, 
hvilket resulterer i, at studenterne og de sor
te får skyld for at være voldelige — som når 
Nixon har den frækhed at sige: »Ja, demon
strationer leder til tragedier, det kan De vel 
nok forstå!« I realiteten er jo volden — som 
da nationalgarden skød på studenterne ved

Kent-universitetet — en logisk følge af en 
yderst solide traditioner. I mange år har en 
administrativ repression og provokation med 
stor del af os diskuteret volden ud fra det 
udgangspunkt, at den per definition og de 
facto er ussel og forkastelig. Den strider ikke 
mod, men udgør en meget stor del af men
neskets vilkår, og en del af denne meget store 
del er en sund del: det vil sige en vis type 
vold. Der findes en positiv og progressiv 
type vold. Men til at beskrive den slags vold 
tror jeg, vi må finde andre ord end »vold«. 
Det må defineres på en anden måde, ud
trykkes verbalt med et nyt ord, eftersom or
det «vold« ikke dækker både den umoralske 
og den moralske vold — lige så lidt som orde
ne »ondt«, »godt«, »rigtigt« eller »forkert« 
kan dække forskellige moralske dilemmaer.

KRIGEN MOD INDIANERNE

— I  en nixonsk ekspertrapport om volden 
i USA (3 ) , siges det, at krigen mod india
nerne har spillet en afgørende rolle for bru
taliseringen af »den amerikanske nationalka
rakter«. M ed  henblik på at dine film — bort
set fra » Alice’s Restaurant« — i tematisk hen
seende giver en fremstilling af den brutalise
rede amerikaner, forventer man måske at 
genfijide netop dette aspekt i din nye film, 
» Little Big M an« efter Thomas Bergers sati
riske westernroman om en hvid mand, der 
overlevede Custer-massakren ved Little Big- 
horn i 1876 (4 ).

— Jeg håber, at det aspekt bliver meget 
fremtrædende. Filmen begynder faktisk med 
at konstatere, at den kommer til at handle 
om folkemord. I de hvides opførsel mod 
Amerikas oprindelige indbyggere findes en 
mængde episoder, som peger direkte frem 
mod Song-My. O g vi viser et par af den 
slags episoder i filmen.

— Bergers bog gør blodigt grin med den 
amerikanske western-myte. Han undermine
rer konsekvent en række romantiserede og 
glorificerede historiske personligheder. Sam
tidig får man det indtryk, at han tager alt 
for let på de hvides dybtliggende racisme. 
Hans roman virker i høj grad ambivalent.

— Sådan har jeg ikke opfattet den. Et be
mærkelsesværdigt træk er hans detaljerede 
præcision i beskrivelsen af indianernes og de 
hvides kulturer: romanen synes at være skre
vet med en skalpel. Det er vældigt dygtigt og 
intelligent gjort, men også humoristisk. Dog 
står det på trods af den store humor fuld
stændigt klart, at det hele er en beretning 
om folkemord. Det hersker der ingen tvivl 
om. O g i filmen har vi forstærket det træk.

— Hvad gjorde dig interesseret i at filme 
» Little Big M an«?

— Netop aspektet af folkemord.

— Har du ændret meget i forhold til origi
nalen?

— En del. Det drejer sig om relativt små 
ændringer. Med hensyn til temaet håber jeg, 
at der ikke bliver nogen større forskel på ro
manen og filmen. Men hvad angår personer
ne var vi tvungne til at foretage visse foran
dringer. Naturligt nok var Berger i stand til 
at have mange, mange flere personer med i 
sin bog, end vi er i vores film, også selvom 
filmen er meget lang — den bliver på tre 
timer — og omfatter en periode på tredive år.

— I  sin bog om indianeren i amerikansk 
litteratur, » The Return of the Vanishing 
American« (5) skriver kritikeren, Leslie 
Fielder, om det amerikanske folks dybe 
skyldfølelse over at have begyndt det natio
nale liv med at dræbe de oprindelige ame
rikanere.

— Jeg tror også, at en sådan skyldfølelse er 
en fundamental del af, hvad man muligvis 
med en generaliserende og diffus betegnelse 
kan kalde den amerikanske nationalkarakter. 
Samtidig tror jeg, at det ville være forkert 
at begrænse denne type skyldfølelse til ame
rikanerne: når alt kommer til alt, indeholder 
næsten hver nations historie større eller min
dre indslag af kolonialisme og brutal udbyt
ning, selvom det måske er ret sjældent — jeg 
ved det ikke — at det fandt sted på selve den 
jord, hvor nationen stadig eksisterer, hvilket 
er tilfældet med U SA . På samme måde er 
pointen med den amerikanske nationalkarak
ter ikke så meget det, at man begik folke
mord i den forstand, at man fejede indianer
ne ind i elendige reservater, i de undtagelses
tilfælde, hvor man ikke helt enkelt udrydde
de dem: heller ikke i den henseende tror jeg, 
at den amerikanske nationalkarakter skiller 
sig ud fra andre nationalkarakterer i særlig 
stor udstrækning. Det specielle ved den ame
rikanske nationalkarakter og noget, som på 
sin vis er endnu sørgeligere, er, at man un
derskrev aftaler med indianerne, at man lod 
som om man var retfærdig og underskrev 
overenskomster, som fastslog, at så længe 
græsset gror, vinden blæser, og himlen er 
blå, vil dette land tilhøre jer — og at disse af
taler blev skrevet med den bestemte hensigt 
at tage landet fra indianerne nogle år senere. 
Dette forekommer mig at være endnu mere 
typisk amerikansk. Det enestående forkom
mer mig at ligge i kombinationen af ame
rikansk skyldfølelse og dyb dobbelthed, den 
dobbelthed, som gør det let for amerikaneren 
at sige: »Jeg er et sundt menneske og ville 
aldrig være i stand til at begå folkemord, så 
i stedet sk ri vær jeg under på en aftale, som 
jeg til sin tid kan blæse et langt stykke for 
at berøve min medunderskriver alt, hvad han 
nogensinde har ejet«. O g følgen er, at india
nerne i dagens U S A  knap nok har deres 
identitet tilbage. Dette er naturligvis ikke 
værre end folkemord, men det er uhørt tra
gisk og fornedrende liv at blive tvunget til 
at leve.

IDENTITETSPROBLEMATIK

— Du nævnte for lidt siden episoder i 
U SA’s indenrigs historie, der direkte foregri
ber Song-M y. Tænkte du på slaget ved 
Washita River (6 ) , som Berger behandler 
i fiktionsform? Og har du det med i filmver
sionen?

— Ja. Hovedpersonen var jo der George 
Armstrong Custer. Ved Washita udslettede 
han en cheyenne-by, præcis som vi nu udslet
ter en by i Vietnam — det er forfærdeligt som 
historien gentager sig. Derefter hjalp cheyen- 
nerne siouxerne med at besejre Custer ved 
Little Bighorn. Det er de to eneste historisk 
relativt korrekt gengivne hændelser i filmen.

— Bergers roman handler også om en iden
titetskrise, idet hovedpersonerne svinger mel
lem to kulturer, indianernes og de hvides, 
uden egentligt at kunne bestemme hvor han 
vil høre hjemme. Dette tema indebærer, at
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der findes en direkte forbindelse mellem 
bogen og dine foregående film. Man kan 
tage næsten hvem som helst af dine hoved
personer og karakterisere ham eller hende 
som en person, der mister, søger eller er i 
tvivl om sin identitet, og det gælder også 
sherif Galder (Marlon Brando) i » Den djæ
velske Jagt«.

— Absolut. O g det var naturligvis en vigtig 
medvirkende årsag til min interesse for at 
filme »Little Big M an«. I den film har jeg 
for øvrigt artikuleret identitetsproblematik
ken betydeligt skarpere end tidligere.

Helten, Jack Crabb (Dustin H offm an), 
bevæger sig uafbrudt fra den ene kultur til 
den anden — og kulturskiftet sker hver gang 
ved et nyt og betydningsfuldt stadium i hans 
liv, ved pubertetens begyndelse og afslutning, 
da han gifter sig, da han bliver far osv.

— Hvad kan du sige om stilen i »Little 
Big M an« sammenholdt med din tidligere 
film? Hvilke overvejelser havde du gjort 
dig? I  din første film, »Billy the K id«, an
vendte du en stil, som tydede på en stærk 
misfornøjelse med western-filmens traditio
nelle stil — eller stilarter — og et ønske om at 
nedbryde og forandre den. Er dette også til
fældet i din nye film?

— Lad mig først sige, at »Little Big M an«  
i virkeligheden er en film, der er fire år 
gammel, hvilket forklarer de enormt høje 
indspilningsomkostninger. Den er blevet la
vet for en sum, der er latterlig høj i forhold 
til Hollywood-filmenes nuværende sunde 
tendens til at søge bort fra de gamle fordy
rende studier.

Men meningen var, at jeg skulle have la
vet filmen inden »Bonnie og Clyde«. Manu
skriptet var helt klart, men så blev projektet 
indblandet i en magtkamp mellem selskaber
ne. Det tilhørte Metro. Metro fik besværlig
heder, vi kunne ikke få manskriptet tilbage, 
og følgen var, at det blev liggende i fire år, 
inden vi endelig fik chancen til at filme det. 
På den baggrund er »Little Big M an« blevet 
en noget gammeldags film, og ikke netop den 
film jeg eller ville have lavet lige nu stilistisk 
set. Også ud fra andre synspunkter, i sin 
holdning og delvis i sine hensigter, virker 
den ældre end »Alice’s Restaurant«. O g jeg 
kan ikke påstå, at »Little Big M an« inde
holder spor af, hvad jeg i stilistisk henseende 
ønskede og i nogen grad havde held til at 
gøre i »Billy the Kid«.

For det andet er det ikke en western i tra
ditionel forstand. For mig handler den ho
vedsageligt om indianerkulturen i modsæt
ning til en hvid kultur, som meget vel skulle 
have kunnet eksistere side om side med indi
anernes kultur, eftersom der hverken fandtes 
geografiske eller tvingende økonomiske om
stændigheder, der tvang de hvide til at in
vadere indianerkulturen. Det var simpelthen 
erobringslyst, der motiverede de hvide.

— Ifølge forteksterne blev manuskriptet til 
» Billy the K id« skrevet af Leslie S te vens. 
Forholdt det sig ikke snarere sådan, at I  var 
sammen om det?

— Det kommer nok sandheden nærmere at 
sige, at jeg hjalp til. Jeg foreslog scener og 
detaljer, men samtidig var jeg meget tilbage
holdende, fordi jeg havde arbejdet sammen 
med Leslie på teatret og vidste, at han var 
en overordentlig dygtig teaterforfatter (7 ) . 
Jeg kom med en hel del ideer med hensyn 
til personernes opførsel og karakter, som

Leslie så funderede over, og flere scener blev 
til gennem den slags samarbejde. Jeg fore
slog f. eks.: »Ville det ikke være ret inter
essant, hvis vi havde en scene, hvor Billy 
poserer for en fotograf, i det øjeblik han får 
øje på den sidste af de mænd, han jager?« 
Og derefter skrev Leslie den scene. Men det 
var helt igennem hans manuskript. O m  no
get samarbejde drejede det sig ikke.

— I  Robert Hughes’ dokumentarfilm næv
ner du, at du lavede en anden slutning på 
»Billy the K id«, som Warner Bros ikke kun
ne lide og derfor lavede om (8 ) .

— Ja, det er rigtigt, og det var en meget 
smuk slutning. Billy blev skudt ned af Pat 
Carrett (John Dehner) i den lille by. Efter 
skudet bliver der helt stille. Det er meget 
mørkt. I et hjørne står Moultrie (Hurd Hat- 
field) og tygger på et lommetørklæde, i et 
vindue ser man smeden og hans kone, og 
derudover ser vi sheriffen. Ikke hans kone, 
ikke sådant noget pjat. Hvad der siden sker, 
er, at man i den ene side af billedet ser en 
tændstik flamme op, et lys tændes, og en 
sortklædt kvinde dukker op i en døråbning. 
Endnu en sortklædt kvinde kommer til syne 
i baggrunden af billedet, og en til og en til 
og endnu en. Jeg tror, der var fyrre kvinder 
i alt, og med tændte lys i hænderne nærmer 
de sig kameraet fra forskellige steder i bille
det, og mens de går fremad, gøres billedet 
større og større, så der bliver plads til flere 
og flere kvinder, og dér slutter filmen. På sin 
vis var min hensigt den samme som i »Bon

nie og Clyde«: at lade en person blive myte 
lige fra det øjeblik, han dør. Det var, hvad 
vi forsøgte at gøre. M en Warners forstod in
genting, og hvis de gjorde, så syntes de ikke 
om det. De klippede vores slutning bort og 
lavede en ny.

— Hvem lavede den endelige slutning?

— Herregud, jeg selv. Jeg instruerede 
den . . . men . . .  egentlig instruerede jeg den 
ikke. Jeg sagde bare: »O K , start så den 
scene og lav den. Saml de nødvendige per
soner sammen og lad os blive færdige«. Jeg 
var forbandet nødt til det, men jeg gjorde 
det ikke rigtig selv, lod bare fotografen tage 
sig af det hele. Jeg stod et eller andet sted 
i nærheden og kiggede resigneret. Jeg var 
filmens instruktør, men jeg blæste på at in
struere. O g skuespillerne hadede den slut
ning. Det var måske det allermest vemodige. 
De ville ikke være med til det M en sådan var 
forholdene dengang: på den tid havde man 
i Hollywood ikke noget alternativ. M an fil
mede, hvad studiet befalede.

— Hvad synes du om Sam Peckinpah’s 
»Den mide Bande«?

— Jeg blev helt ærligt skuffet over den 
film. Jeg synes, Peckinpah er en meget fin 
instruktør. Jeg er meget imponeret af »De  
red efter Guld«, og »M ajor Dundee« inde
holdt en del overordentlig fine ting. M en jeg 
er bange for, at han ikke løste den opgave, 
han havde sat sig med »Den vilde Bande« på 
en måde, der interesserede mig særlig meget.
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Anne Bancroft som lærerinden og Patty Du
ke som den døvstumme Helen i »Helen K el
lers triumf«.

M ed andre ord, jeg synes ikke, han løste den 
bedre, end jeg gjorde i »Bonnie og Clyde«. 
Snarere dårligere. O g hvad han gjorde rent 
teknisk, var at tage den teknik, jeg havde 
anvendt og forstørre — udvide og udvide og 
udvide den. Hans forklaring om, at han 
brugte denne stærkt forstørrede teknik for at 
filme volden i afskrækkende øjemed, har jeg 
svært ved at acceptere. Jeg tvivler på, at det 
var hans virkelige motiv. På den anden side 
er det en meget dygtigt lavet film med en 
interessant vision — og at det er en film lavet 
af en filmskaber, dét hersker der ingen tvivl 
om. Men han er i stand til at lave meget 
bedre film, hvilket »De red efter Guld« klart 
demonstrerer.

— Ikke desto mindre findes der interessante 
berørings punkter mellem dig og Peckinpah. 
I  tiltrækkes begge af udstødte, asociale indi
vider — ikke mindst personerne i » Alice’s R e
staurant« er jo asociale fra et konventionelt 
synspunkt. Ligeledes finder man hos jer beg
ge en stærk forbindelse mellem vold og in
fantil opførsel. Brødrene Hammond i »D e  
red efter Guld« og samtlige amerikanske ci
vilister i » Den vilde Bande« er infantile, 
mere eller mindre, og det samme gælder 
Billy the Kid, morderen Archie og Damon 
Fuller (Steve Ihnat og Richard Bradford) i 
» Den djævelske Jagt«, Clyde og Buck Bar- 
row i » Bonnie og Clyde« og selv Ray i 
»Alice’s Restaurant«.

— Jeg har ikke spekuleret nærmere over de 
her nævnte ligheder, men det lyder helt rig
tigt. Måske skal man for tydeligheds skyld 
tilføje, at Peckinpah snarere tiltrækkes af 
lovløse individer end af rene outsiders. Hvad 
vold angår, opfatter jeg det personligt som 
nært forbundet med både socio-politiske fak
torer og med psykologisk og følelsesmæssig 
infantilitet. Begge disse — måske ikke altid 
klart afgrænsede — slags vold er repræsente
rede i f. eks. »Den djævelske Jagt« og i 
»Bonnie og Clyde«.

— Der kommer vi til en fundamental skille
linie mellem dig og Peckinpah, i den for
stand at han — efter »Den vilde Bande« at 
dømme — tydeligvis mener, at vold i afgøren
de grad er et produkt af menneskets instinkt, 
af en medfødt aggressionsdrift, mens volden 
i dine film for en stor del er et produkt af de 
sociale omgivelser.

— Ja, jeg kan ikke holde med ham på det 
punkt, og det var også det, der generede 
mig i alle hans udtalelser om »Den vilde 
Bande«.

— »Helen Kellers Triumf« gik på teatret 
i to år i din iscenesættelse, og forinden isce- 
nesatte du også stykket for fjernsynet. Havde 
du nogen særlige problemer med filmver
sionen?

— Jeg beherskede ikke filmmediet tilstræk
keligt godt, ellers var det blevet en langt 
bedre film. Stykkets forfatter, William Gib- 
son, er en meget fin dramatiker, og han vid
ste, at stykket burde indeholde noget, der 
kunne skabe en stærk modsætning — nogen

der kunne tale. Helen kan jo ikke tale. Så 
i stykket gjorde han Helens far til en så pes
simistisk person, at han tvivler på, at det 
overhovedet er muligt at gøre noget for dat
teren. Dette gav mulighed for en verbal kon
flikt mellem lærerinden, Annie Sullivan, og 
kaptajn Keller, hvilket skabte en dramatisk 
set ganske effektfuld protagonist-antagonist- 
form på teatret.

Samtidig var det naturligvis et teatertrick, 
der overhovedet ikke var nødvendigt på film. 
I filmen ville jeg — det opdagede jeg for 
sent — let have kunnet udelade alt dette og 
lade kameraet følge Helen overalt, mens det 
undertiden iagttog de ansigter, der iagttog 
hende: det ville have været meget mere ud
tryksfuldt, og hun ville have været en meget 
bedre antagonist end nogen talende person, 
hvis hovedopgave det var at verbalisere en 
kunstig pessimisme. Jeg behøvede bare at 
anvende kameraet, jeg kunne have skåret 
halvdelen af dialogen væk, men gjorde det 
ikke, fordi jeg var alt for usikker og uerfa
ren.

— Alligevel er det en visuelt udtryksfuld 
film.

— Desværre ikke i tilstrækkelig høj grad. 
Jeg burde have kunnet fremkalde et intensivt 
følelsesengagement hos tilskueren og til og 
med formidle Helens fysiske følelser næsten 
udelukkende gennem billedsproget. Men i 
flere af filmens centrale scener er der slet 
ikke noget af den slags. Når det endelig sker, 
længes jeg efter mange flere eksempler, som 
da Helen mærker vand for første gang og det 
der nærbillede fylder lærredet: det kalder
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jeg film, og samme metode skulle jeg have 
anvendt mindst tyve andre steder, men den
gang vidste jeg ikke, hvordan det skulle 
gøres

I virkeligheden er afsnittet under fortek
sterne, hvor Helen løber ind i det våde 
vasketøj, meget bedre film end alle de der 
scener med kaptajn Keller. Og når jeg ser 
det afsnit, får jeg lyst til at filme »Helen  
Kellers Triumf« én gang til!

— Du begyndte på »T oget« men blev skif
tet ud med John Frankenheimer (9 ) . Hoved
temaet i filmen bygger på modsætningen 
mellem vold og kunst. Hvordan havde du til 
hensigt at fremstille den konflikt?

— Faktum er, at jeg var mere optaget af et 
andet aspekt og havde tænkt mig at sætte 
det i forgrunden, nemlig krigens forretnings
mentalitet, dvs. hvorledes en bestemt slags 
mennesker selv under krigens værste forhold 
vedbliver med at være forretningsmænd. Så i 
den film, jeg havde tænkt mig at lave, fand
tes en central figur, der skulle spilles af Clau
de Dauphin og være kunsthandler. Han var 
den, der så at sige vandt, der havde heldet 
med sig og fik sit på det tørre. For den per
son, Lancaster skulle spille, havde det ingen 
betydning, om toget transporterede kunst
genstande eller noget som helst andet. For 
ham var hovedårsagen, at indholdet var 
fransk, derfor ville han redde det. O g for 
den tyske officer var det hele et spørgsmål 
om at besidde. M idt imellem disse to havde 
jeg så den her person på cykel, Dauphins 
figur, og han var min hovedperson. Faktisk 
var han den mest tungtvejende grund til min 
interesse for projektet. I Frankenheimers film 
er han slet ikke med. Grunden er vel, at Burt 
Lancaster afskyede den blotte tanke om hans 
tilstedeværelse.

— Har du lyst til at tale om dine proble
mer med producenten Sam Spiegel i for
bindelse med »Den djævelske Jagt«?

— Ikke ret meget. For det første tilhører 
den historie fortiden, og for det andet er den 
ikke særlig interessant. Den hører til de op
levelser, der kalder ens værste sider frem, og 
hvor man gør alting forkert. Desværre, for 
i vort materiale fandtes muligheder for en 
virkelig god og vigtig film.

DEN SOCIALE BAGGRUND

— Den sociale baggrund i »Bonnie og Cly- 
de« er usædvanlig omhyggeligt og overbevi
sende skildret. Lavede du et stort research
arbejde på den epoke?

— Det meste fik jeg forærende, eftersom 
størsteparten af begivenhederne fandt sted 
under min egen opvækst. Det var depressio
nen, og den kender jeg. Alt det dér skete jo, 
mens jeg var i begyndelsen af teenage-alde- 
ren, og jeg læste om det i aviserne, slugte 
begærligt alt, hvad der blev skrevet om Bon
nie Parker og Clyde Barrow og mindes i de
taljer fotografierne af dem på forsiderne -  
så dem tydeligt for mig igen, da filmindspil
ningerne blev aktuelle. Vist lavede jeg også 
en del research-arbejde, men ikke særligt 
meget — grunden er helt enkelt den, at der 
ikke findes nogen større mængde skriftligt 
materiale om denne interessante tidsperiode.

Sådan som jeg så det og ser det, indgik 
Bonnie og Clyde i en social protestbevægelse. 
Tilfældet var omtrent det samme med Dil-

linger. I den forbindelse kan jeg nævne, at 
vi tog et lille stykke fra historien om Dillin- 
ger og anvendte den i »Bonnie og Clyde«. 
Det var, hvor de siger til farmeren: »Er det 
der dine eller bankens penge?« Og manden 
siger, at det er hans, og han får lov til at be
holde dem. I virkeligheden var det Dillinger, 
der fik dette akutte anfald af ædelmodighed.

— Eftersom du gang på gang har arbejdet 
med skuespillere fra Actor’s Studio — bl. a. 
Newman, Bancroft, Brando, Beatty — vil jeg 
gerne høre din mening om denne amerikan
ske institution.

— Jeg synes, det er vældigt godt, at den 
findes. Og det slår mig ofte, hvor misforstået 
den er blevet. Fra begyndelsen var det hen
sigten at skabe et sted, hvor alvorligt arbej
dende skuespillere kunne være sammen, dis
kutere og prøve sig frem: et slags laborato
rium, hvor de skulle kunne eksperimentere 
på en måde, det aldrig ville være muligt of
fentligt. Det var en mægtig klog idé — meget 
få kunstnere har nemlig mulighed for at 
praktisere deres kunst blandt kolleger og 
jævnbyrdige, der kan stå til rådighed med en 
ærlig og oprigtig bedømmelse. Desuden blev 
Actor’s Studio ledet — og ledes — af en per
son med stor viden inden for dette område, 
nemlig Lee Strasberg.

Uheldigvis -  og jeg tror virkelig, at det for 
en stor del var et journalistisk fænomen — 
fik pressen en gal opfattelse af Marlon Bran
do, da han først dukkede op. Brando havde 
haft fiasko på teatret. Han var blevet afske
diget fra flere stykker, folk ville ikke have 
noget med ham at gøre. Alligevel stod det 
fuldstændigt klart, at han er vor tids største 
skuespiller. Det er der efter min mening in
gen tvivl om, men ingen forstod det, og man 
sagde, at han bare stod og mumlede. Det, 
der skete var, at han undertiden nægtede at 
komme til prøverne og sige sine replikker, 
fordi han i stedet havde travlt med at for
søge at finde frem til kernen, til det indre 
liv i den rolle, han havde fået.

M an taler om auteur-film — film der er 
tydeligt prægede af instruktørens attitude til 
materialet og til omverdenen og af hens egne 
erfaringer. Brando & Co. forsøgte at gøre 
noget tilsvarende inden for deres område: de 
forsøgte at opdage og skabe deres personlige 
forbindelse til roller, der ikke lignede dem 
selv. Hvis jeg laver en film om »Billy the 
K id« uden at forsøge at præge den med, 
hvad jeg selv har oplevet, så bliver den film 
ikke særlig vedkommende — og især ikke 
denne film om en person, der levede for 
hundrede år siden.

Det samme gælder skuespilleren, der skal 
spille omtalte person: Hvis Paul Newman 
rådfører sig med en masse historiebøger og 
ved deres hjælp bestemmer sig til, hvordan 
Billy the Kid opfører sig, taler og ser ud, og 
hvis han lader sig nøje med det — så får vi 
samme resultat, som vi har accepteret fra 
skuespillere i årevis — dvs. en i og for sig vel
artikuleret western-karakter. En Cary Coo- 
per, en Henry Fonda -  der findes et helt ton 
af dem i western-filmene.

Med Brando og Newman begyndte der
imod en tendens, der gik ud på at gøre per
sonerne så menneskelige, at man kunne gen
kende og identificere sig med dem. O g der
for mener jeg, at det er korrekt at påstå, at 
auteur-filmene, de personlige film, er en 
parallel til det mål, Actor’s Studio opstiller 
for skuespilleren: at være sin personlighed

tro samtidig med og på trods af, at man 
spiller en rolle, en rolle man, så langt det 
virker rimeligt, forsøger at fylde med sin 
egen livserfaring og sine egne følelser.

Alle disse Actor’s Studio-skuespillere har en 
fælles evne, og det er evnen til at være emo
tionelt sandfærdige. Den nye generation, der 
nu begynder at gøre sig gældende, har sam
me evne. Dustin Hoffman f. eks., som jeg 
valgte til titelrollen i »Little Big M an«, til
hører nøjagtig samme tradition som Brando 
og Newman. Undertiden er det faktisk ret 
svært at skille dem ud fra hinanden: de — 
eller rettere sagt vi — taler samme sprog, vi 
anvender samme ord, ord der har samme 
betydning for os, og det har nu stået på i 
tolv år. Det samme er tilfældet med skue
spillerinderne -  Bancroft, Kim  Stanley, Ge- 
raldine Page. Det forekommer mig, at de se
neste ti år har frembragt en hel generation 
af store skuespillere med rødder i Actor’s 
Studio — store filmskuespillere . . .  og store 
teater-skuespillerinder. Jeg ved ikke, om det 
hænger sammen med, at film for det meste 
handler om mænd, eller hvad der ellers er 
grunden. Men mændene fra Actor’s Studio 
har haft deres største roller inden for filmen, 
mens teatret har haft tilsvarende betydning 
for kvinderne.

METODE OG TRADITION

— Bemærkelsesværdigt nok har du med stor 
succes arbejdet ikke bare med de såkaldte 
metode-skuespillere, men også med skuespil
lere fra den traditionelle Hollywood-skole. 
Franchot Tone i »M ickey O ne« f. eks. Det 
var for resten fascinerende i Robert Hughe’s 
dokumentarfilm at se din reaktion på den 
scene med Tone, som blev vist i movieola’en.

— En interessant detalje vedrørende Fran
chot Tone var, at han kom fra »The Group 
Theatre« (1 0 ). Meget tidligt var han be
gyndt at arbejde sammen med Lee Stras
berg, og før John Garfield var han »The  
Group Theatre «s ledende unge skuespiller. 
Han var en fantastisk skolet skuespiller. Jeg 
kendte ham ikke før »Mickey One«. D a vi 
optog filmen, var han syg, døende, og havde 
alle mulige personlige problemer, og det var 
vidunderligt selv under disse omstændigheder 
at opleve at finde samme genklang hos ham 
som hos Newman og Brando. Han sagde 
bare: »Ja, jeg ved, hvordan det skal gøres«. 
Så det sprog, der fungerede for metode-skue
spillerne, var i virkeligheden det samme 
sprog, Franchot Tone var blevet skolet i. 
Jeg var forbløffet og overvældet.

— Det er en fantastisk fin lille scene, hvor 
han holder sin korte tale i » M ickey O ne«.

— Og utrolig gribende. Da jeg så den i 
movieola’en, blev jeg igen slået af denne 
mands dygtighed — også selv om han led af 
kræft og havde frygtelige smerter. M en så 
snart kameraet snurrede, og han begyndte at 
spille, syntes han at glemme sine smerter. 
Efter optagelsen sank han ned i en stol, støn
nende, som om han lige havde løbet to kilo
meter, men når jeg sagde: »jeg er ked af det, 
men vi er nødt til at tage scenen om «, sva
rede han bare: »D et gør ingenting. Den skal 
nok blive bedre den gang«. Åh, han var 
utrolig, vi dunderlig.

— At dømme efter Hughes’ film er du så 
engageret i skuespillernes optræden og re
plikker, at du samtidig med deres spil mimer
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Warren Beatty og Faye Dunaway i » Bonnie og Clyde«.

dialogen og efterligner deres ansigtsudtryk 
og bevægelser. Gør du altid det?

—  I langt højere grad end jeg selv er klar 
over. Der er mange, der har sagt det til mig, 
ikke mindst da jeg arbejdede på fjernsynet.

— Synes du, at du nu har den kunstneriske 
frihed og selvstændighed, du ønsker?

—  Ja, afgjort. Og det samme er faktisk til
fældet med de fleste af mine kolleger, for 
det vidunderlige, der nu er ved at ske, er, 
at Hollywood er ved at bryde sammen. Det 
er ved at forsvinde. På grund af sin egen 
uduelighed og dumhed er det ved at forsvin
de fra landkortet. Så folk kan endelig kom
me til at lave film. Nå, det her betyder ikke, 
at alle kommer til at få fuldstændig frie hæn
der, eftersom pengene giver ejeren ret til at

have og muligvis gennemtvinge en opfattelse 
af filmen. Hvis man opsøger nogen og siger: 
»H it med penge til at lave en film for, men 
bland Dem ellers udenom«, så får man ingen 
penge. En del filmskabere i andre lande, 
Bergman f. eks., kan optræde på den måde, 
men vi kan ikke rigtig gøre det, selv om det 
er lettere nu, fordi der i dag eksisterer to 
alternative muligheder, der ikke fandtes tid
ligere eller i hvert fald kun i meget lille ud
strækning: dels at vende sig til mege fri
sindede pengemænd i stedet for til selskaber
ne, dels at lave billige film. Det sidste alter
nativ skammer jeg mig over at tænke på 
efter at have lavet »Little Big M an«. Men  
det har jeg allerede nævnt.

— Hvad vil der ske med Hollywood-sel- 
skaberne?

— De bliver, hvad de i virkeligheden er, 
altid har været og altid skulle havn været be
tragtet som: banker. De er banker. Det er 
det hele. De er og var organisationer for 
bankvirksomhed og distribution, men i stedet 
anså de sig selv for at være organisationer 
for filmskabere, hvilket var en absurd idé. 
Der findes lige så lidt anledning for dem til 
at indbilde sig, at de kan lave film, som der 
findes for mig til at tro, at jeg kan frem
stille en bil. Faktum er, at jeg er overbevist 
om, at jeg kan lave biler bedre, end de kan 
lave film.

— Du er måske den Hollywood-instruktør, 
hvis arbejder indeholder den største modta
gelighed for og den stærkeste uro over det 
moralske, sociale og politiske klima i U SA .- 
Har du nogen anelse om, hvordan din næste 
film bliver, nu da vi for hver dag ser det 
amerikanske samfund udvikle sig i en mere 
og mere brutal retning?

— Jeg har endnu ikke nogen klar idé, men 
det forekommer mig aldeles umuligt at und
gå at lave film om den stadigt hårdere poli
tiske konfrontation.

— Jean-Paul Sartre har sagt noget i retning 
af, at den samfundsengagerede filmkunstners 
engagement er illusorisk og meningsløst, så 
længe det kun eksisterer inden for hans film 
og ikke bliver udført i praksis uden for vær
ket (11). Du var medlem af SN CC  — Snick 
— på det tidspunkt, hvor bevægelsen stadig 
accepterede støtte fra hvide liberale. Dit 
samfundsengagement gik altså på sin vis 
uden for filmen. Og eftersom du også udtaler 
at nære forståelse og sympati for D e sorte 
Panteres kamp, vil jeg til slut gerne vide, om 
du i tilfælde af en yderligere forværret krise 
i det amerikanske samfund kan forudse dit 
eget brud med den rådende magtstrukturs 
popularisator, den kommercielle filmindustri 
i USA?

— Ja, jeg kan meget vel forestille mig en
kommende situation, hvor det for min egen 
del bliver et kategorisk imperativ at virke 
som samfundsengageret amerikansk filmska
ber uden for systemet. Uden i dag at kunne 
hævde — desværre — at leve som Sartre do
cerer, skriver jeg gerne rent principielt un
der på det, han siger. Jeg tror måske ikke, 
at det er den definitive udtalelse om den 
engagerede kunstners situation, men Sartres 
ord ligger mig nærmere end det, at ville 
sanktionere engagementets isolation inden 
for kunstværket. Men at overføre teori til 
praksis er, som vi alle væd, lettere sagt end 
gjort. Oversat af M ette Knudsen.

(1) Folkesanger-gruppen, The Weavers, blev 
dannet i 1948. Medlemmer var Pete Seeger, 
Lee Hays, Fred Hellerman og Ronnie Gil
bert, Flere pladeindspilninger, bl. a. »The  
Weavers at Carnegie Hall«, mærket Van- 
guard.

(2) » Arthur Penn: Themes, Variants, Ima
ges & Words«. Instr.: Robert P.S.B. Hughes. 
Pr od.: Robert P.S.B. Hughes, 246 West 80th 
Street, New York City. 16 mm, farver, 88 
min. 1970.

(3) Udgivet af Signet Books i 1969 under 
titlen » Violence in America« og fuld af in
teressant dokumentarmateriale og vigtige op
lysninger om voldstraditioner i USA.

(4) Thomas Berger: »Little Big M an«, Faw- 
cett World Library, New York, 1964, billig
bog.
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(5) Leslie A . Fiedler: '»The Return of the 
Vanishing American«, Skin and Day, New  
York, 1968.

(6) I  spidsen for sit 7. kavalleri foretog 
George A. Custer et overraskelsesangreb på 
cheyenne-høvdingen, Black Kettles lejr ved 
floden Washita i Oklahoma natten til den 
27. november 1868. Lejren blev stormet fra 
alle sider og næsten jævnet med jorden. En 
del cheyenner gjorde modstand, men hoved
sageligt dræbte Custers tropper søvndrukne 
og ubevæbnede flygtende mennesker, bl. a. 
et stort antal kvinder og børn. Alt i alt blev 
101 indianere myrdet og ca. 50 taget til 
fange.

(7) 1 1956 instruerede Penn på fjernsynet 
Leslie Stevens’ »Portrait of a Murderer« og 
»Private Property«. Sidstnævnte stykke fil
matiserede Stevens selv i 1959 med sin hu
stru, Kate Manx, Corey Allen og Warren 
Oates i hovedrollerne. Dansk titel: »Adgang 
forbudt«.

(8) Den af Warners godkendte version af 
»Billy the K id« slutter med, at sheriffen Pat 
Garrett (John Dehner) — efter »i selvfor
svar« at have skudt den ubevæbnede Billy — 
vender sig mod sin kone (Jo Summers) og — 
hvis jeg ikke husker forkert — siger: »Let’s 
go home«.

(9) I  sin bog om Penn (M ovie Paperbacks, 
Studio Vista, 1967 skriver Robin W ood i for
bindelse med »T oget«, at Penn arbejdede 
med action- og exteriør-scener i en uge plus 
to dage sammen med Burt Lancaster, inden 
han fik at vide, at Frankenheimer på Lan- 
casters ønske skulle sættes ind i stedet for 
ham (side 9 4).

I  Gerald Pratley’s »T h e Cinema of John 
Frankenheimer« (The International Film 
Guide Series. A . Zwemmer Ltd., London, 
1969) citeres Frankenheimer: »Jeg havde 
aldrig haft nogen planer om at lave »T oget«. 
Der var en anden instruktør på, som havde 
filmet i to uger, hvorefter han rejste. Selv i 
dag ved jeg ikke helt nøjagtigt, hvad der 
skete. Det var en konflikt mellem to per
sonligheder om hvilken slags film, de hver 
især ønskede at lave. Jeg tror, at instruktø
ren, Arthur Penn, ønskede at lave én film 
og producenten Burt Lancaster en anden. 
Penn har siden, med » Bonnie og Clyde«, be
vist, at han kan lave den slags film, han øn
sker at lave, så jeg tror, det hele var en idé
mæssig uenighed mere end noget andet.« 
(side 123).

(10) The Group Theatre blev grundlagt i 
1931 i New York af Lee Strasberg, Harold 
Clurman og Cheryl Crawford, øjensynlig 
med Konstantin Stanislavskis og Vladimir 
Nemirovitj Dantjenkos »Moskvas Kunstneri
ske Teater« som forbillede. The Group The- 
atre’s førende dramatiker var Clifford Odets. 
Repertoiret omfattede dels socialt budskabs
teater, dels mer og mer stærkt psykologisk 
orienterede dramaer, og forestillingerne ud
mærkede sig ikke mindst ved et strålende 
ensemble-spil.

(11) Jean-Paul Sartre interviewet i brochu
ren »Sartre sulla Mostra di Venezia«, udgi
vet af en venstreradikal, italiensk protest
gruppe under Venedig-festivalen 1968.

Arlo Guthrie i »Alice’s Restaurant« er på 
mange måder en typisk Arthur Penn-helt. 
Han er en mand uden ståsted, på én gang 
på flugt fra det traditionelle samfund og på 
jagt efter »noget bedre«. Heri ligner han 
Billy the Kid, Mickey One, Bubber i »The  
Chase« og Bonnie og Clyde. Arthur Penns 
hovedpersoner er uvægerligt outsidere i 
mere eller mindre artikuleret oprør mod 
samfundets etablerede værdier, og søger de 
en plads i et fællesskab, må de enten opgive 
den (Brando i »The Chase«) eller finde det 
i et meget specielt forhold til en meget spe
ciel person (Anne Bancroft i »The Miracle 
W orker«).

Men bortset fra Brando i »The Chase« er 
Arlo Guthrie det nærmeste, Penn hidtil er 
kommet en »positiv« mandlig helt. Modsat 
Billy the Kid, Mickey One og Clyde er han 
uden aggressioner og komplekser, en lang
håret ironiker, der helt er uforpligtende 
cool i forholdet til omgivelserne. Han er en 
tvivlrådig repræsentant for det amerikanske 
ungdomsoprør, lidt hippie, lidt folkesanger, 
lidt landevejsbums. Han er lige så passiv 
som modstykket Ray er aktiv. Sammen med 
konen Alice prøver Ray at skabe et fælles
skab mellem hippier og drop-outs i en uind
viet kirke og i deres restauranat i Stock- 
bridge. Forsøget mislykkes, ikke mindst for
di sammenholdet mellem Alice og Ray ikke 
er stærkt nok til at danne grundvolden for 
opbyggelsen af et kollektiv. Som Penn under
streger i Jan Agheds interview, kan de ikke 
løsgøre sig fra de borgerlige normer, de til
syneladende forkaster. Det afsluttende »bryl
lup« er på én gang en ironisk erkendelse og 
en smertefuld beklagelse af dette.

»Alice’s restaurant« er således Penns hid
til mest reflekterede og reflekterende film. 
A f gemyt er Penn ikke langt fra at være en 
frustreret romantiker. Han giver selv sine 
infantile, afsporede oprørere (Billy the Kid, 
Clyde) en vis romantisk aura, gerne med en 
smuk amerikansk natur som baggrund, og 
i »The Chase« bryder romantikken klart 
igennem, i billedet af en hest, der løber over 
vejen foran Brandos bil, og i den ret for
enklede opfattelse af ung truet uskyldighed 
(Robert Redfords Bubber, hjulpet af Jane 
Fonda og James Fox) sat op mod kapital
stærk korruption. Også Alice og Ray ses i 
filmens begyndelse i forbindelse med heste, 
i et kort afsnit, hvor de prøver at elske i en 
hestestald. Det mislykkes som så meget andet 
i filmen. Ray og Alice kan ikke realisere den 
kollektive erotik. Alice får skyldfølelse af at 
stå i forhold til »hvalpene« i kollektivet, og 
kan kun få afløb for denne skyldfølelse i ag
gressioner mod Ray.

Den fællesskabets religion, Alice og Ray 
prøver at opbygge i den forladte kirke, har 
altså ikke udryddet den traditionelle borger
lige erotiske skyld-problematik, som i noget 
mere afslappet form også optræder hos Arlo, 
der flere gange demonstrerer en halvpuri

tansk modvilje mod sex uden følelsesenga
gement. Samtidig har han et fjernt forhold 
til den fortid, hvis restriktioner han alligevel 
ikke helt kan forkaste. Når Penn har valgt at 
indlægge Woody Guthrie i filmen, kan det 
bl. a skyldes, at han har villet lægge en sym
bolsk værdi i, at fortiden taler til Arlo gen
nem en stum og lammet mand. Da han gen
finder en del af Woodys fortidige Amerika 
ved et missionstelt, går han i en stor bue 
udenom.

Karakteristisk nok er filmen mindst spæn
dende i de entydigt samfundskritiske afsnit, 
slagsmålet i caféen med bøllerne, der ikke 
kan lide langhårede (en næsten identisk 
scene findes i »Easy Rider«), og de sati
riske passager omkring affaldshistorien og 
Arlos session, taget direkte fra den 20 mi
nutter lange, meget vittige »Alice’s Restau
rant Massacree«, som Arlo Guthrie fremsiger 
og synger på hele den ene side af sin første 
plade fra 1967. Den tørre, barokke galgen
humor i disse afsnit virker mere overbevisen
de på pladen, hvor den satiriserende stilise
ring falder bedre ind i helheden, end det kan 
lade sig gøre i filmen, hvor disse hårdt op
trukne karikerende afsnit kommer til at virke 
ubehageligt indlagte i den afslappet realisti
ske sammenhæng. Ellers har Penn tydeligvis 
bestræbt sig på at være åben, retfærdig og 
solidarisk. Scenerne med Arlo og hans syge, 
lammede far udtrykker i al deres tilsynela
dende enkelhed en sær blanding af kontakt- 
løshed og tilbageholdt varme, og som Alice 
og Ray tegner Pat Quinn og James Brode- 
rick et bevægende portræt af et ægtepar på 
hektisk jagt efter et nyt livsgrundlag.

■ ALICE’S RESTAURANT (ALICE’S RESTAU
R AN T), USA 1969. DISTRIBU TION : United Ar
tists. P R O D U K TIO N : Florin Corporation. PRO
DUCERE: Hillard Elkins og Joseph Manduke. AS- 
SOCIATE PRODUCER: Harold Leventhal. IN
STRU K TØ R: Arthur Penn. INSTRUKTØRASSI
STENTER: William Gerrity, Jr. og Frank Simp- 
son. M AN U SKRIPT: Venable Herndon og Arthur 
Penn. Efter Arlo Guthries sang »Alice’s Restaurant 
Massacre«. CHEFFOTOGRAF: Michael Nebbia. 
KAM ERA: Victor Kemper. FARVESYSTEM: De- 
Luxe. FORM AT: Widescreen. KLIP: Dede Allen 
og Gerald Greenberg. PRODUKTIONSTEGNER: 
Warren Clymer. DEKO RATION : John Mortensen. 
TON E: Abe Seidman, Sanford Rachow, Jack Fitz- 
stephens og Richard Vorisek. M U SIK: Arlo 
Guthrie og Garry Sherman. ARRANG ØR: Garry 
Sherman. MUSIKALSK LEDELSE: Fred Hellerman. 
SANGE. »Songs to Agein Children« (Joni Mitchell), 
»Pastures of Plenty« og »Car Song« (Arlo Guthrie). 
KOSTU M ER: Anna Hili Johnstone, George New- 
man og Marilyn Putnam. MEDVIRKENDE: Arlo 
Guthrie (ARLO G U TH RIE), Pat Quinn (ALICE), 
James Broderick (R A Y ), Michael McClanathan 
(SH ELLY), Geoff Outlaw (ROGER), Tina Chen 
(M ARI-CH AN), Kathleen Dabney (K A R IN ), Wil
liam Obanheim (OBIE), Seth Allen (EVANGE
LIST), Monroe Arnold (BLUEGLASS), Joseph 
Boley (W O O D Y), Pete Seeger (PETE SEEGER), 
Sylvia Davis (M ARJORIE), Simm Landres (JACOB), 
Eulalie Noble (R U T H ), Louis Beachner (DEAN), 
Mac Intyre Dixon (PRÆ ST), Rev. Dr. Pierre Midd- 
leton (PRÆ ST), Donald Marye (BEGRAVELSES
CHEF), Shelley Plimpton (REENIE), Lee Hays 
(LEE HAYS), Ronald Weyland (BETJENT), 
Eleanor Wilson, Vinnette Carroll, M. Emmet Walsh, 
Simon Deckard, Thomas De Wolfe, James Hannon, 
Graham Jarvis, John Quill, Frank Simpson. 
LÆ NGDE: 111 min., 3025 m. DANSK UDLEJ
NING: United Artists. DANSK PREMIERE: Ny
gade 11.5.1970.
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i samtale med Morten Piil og Per Calum

Sam Peckinpahs besøg i Danmark var ventet med spænding. Der var afsat tid til, 
at Morten Piil og jeg skulle interviewe ham, og vi vidste på forhånd, at han ikke 
var begejstret for at give interviews — og efter en halv times tid var Peckinpah da 
også ved at være træt og udbrød: Hvad der generer mig mest ved at blive inter
viewet, er at man kommer ud for de samme spørgsmål igen og igen. Senere tilbrag
te jeg adskillige timer sammen med Peckinpah, og i uformel atmosfære kunne han, 
med en god sjus i hånden, snakke uafbrudt. Det var fascinerende. Og det var fru
strerende, når man mange timer senere skulle prøve at rekonstruere det væsentligste 
fra mange timers snak, der ofte gik over stok og sten om alt muligt. Det regulære 
interview er derfor suppleret og korrigeret med udtalelser fra nogle af teners snak 
med Sam Peckinpah. P. C.

— Under den anden verdenskrig gjorde De 
tjeneste i marinekorpset som lædernakke. 
Oplevede D e nogen egentlige krigshandlin
ger?

— Nej, egentlig ikke. Jeg var stationeret 
i Kina netop på den tid, da krigen endte. 
Jeg var der i ca. et år, og man kan godt 
sige, at vi blev beskudt, men der var ikke 
tale om noget alvorligt. Kommunisterne skød 
efter det tog, vi befandt os i, og resultatet 
var fire sårede og fire dræbte. Nogen rigtig 
kamphandling oplevede jeg ikke. Det nær
meste var, at en kugle smadrede et vindue 
en halv meter fra mig, men det var først og 
fremmest en spændende oplevelse.

— Man kan altså ikke sige, at det var kri
gen, der formede Deres ideer?

— En stor del af min tid i marinekorpset 
tilbragte vi med træning, mange gange med 
skarpladte våben, og jeg har oplevet men
nesker blive dræbt i kamp kun en halv me
ter fra hvor jeg stod, og jeg har fået deres 
blod over mig.

— Hvornår besluttede D e at blive instruk
tør?

ALTID ISCENESÆTTER

— Jeg har nærmest på fornemmelsen, at 
jeg altid har sat i scene. Som dreng plejede 
jeg at instruere »The Charge of the Light 
Brigade«. V i var forskellige grupper af dren
ge — nu om dage ville man vel kalde os for 
gadebander, men ikke den gang — og vi 
kæmpede i høj grad om forskellige territo
rier. Nogle gange med grimme ulykker til 
følge.

Senere instruerede jeg, og spillede med i 
nogle småstykker, mens jeg gik på college. 
Efter min tid i marinekorpset kom jeg til

bage til Fresno College, og der tilmeldte jeg 
mig et instruktør-kursus. Det var omtrent 
den eneste ting, jeg vidste lidt om, foruden 
hvordan man håndterede en maskinpistol. 
Jeg var også blevet gift og havde fået et 
barn, så da jeg var færdig med uddannelsen, 
tog jeg job som scenearbejder hos en pro
ducer-instruktør på et teater i Los Angeles. 
Der arbejdede jeg i ca. to år, så følte jeg, 
at jeg var klar til at lave film. Jeg henvend
te mig til et kontormenneske på Paramount 
med mine anbefalinger, og man gav mig den 
klassiske modtagelse, sagde at det var alt
sammen særdeles interessant og at man ville 
tænke over det. Bagefter sagde de til mig: 
lad være med at kontakte os, vi ringer til 
Dem. Jeg venter stadig på den opringning. 
Nå, mens jeg var scenearbejder var jeg mest 
beskæftiget med en fejekost, så jeg lejede et 
kamera og lavede tre meget primitive eks
perimentalfilm, hvorefter jeg pludselig fik 
chancen for at blive dialoginstruktør for Don  
Siegel. I virkeligheden arbejdede jeg nær
mest som en slags 9. instruktørassistent. Jeg 
var, hvad branchen kalder en gopher. En 
gopher er et lille dyr, der lever under jor
den, men i filmbranchen betyder det »go for 
this« og »go for that«.

Jeg arbejdede snævert sammen med Don  
Siegel, og i løbet af halvandet år var jeg 
dialoginstruktør på 13 film. Det var på den 
tid, jeg besluttede, at jeg ville skrive for 
film, og jeg fik lov til at skrive en scene om  
på »The Invasion of the Body Snatchers«. 
Don viste den til producenten Walter W an- 
ger, og jeg fik mit første job som forfatter 
med at skrive filmens manuskript om, men 
jeg fik selvfølgelig ingen credit for det.

— Hvad syntes D e bedst om i begyndelsen, 
teater eller film?

— Jeg elskede teatret, men det fantastiske 
ved film er, at alle ens fejltagelser stadig er

der. M an kan lære meget af at se på nogle 
af de skrækkelige ting, man har lavet i sine 
gamle film — ligesom man kan lære ved at 
se de gode ting, man har lavet.

— Hvornår begyndte TV-arbejdet?

— Efter at jeg som dialoginstruktør var 
begyndt at skrive manuskripter, fik jeg en 
dag chancen for at skrive en episode til se
rien »Gunsmoke«, og det endte med, at jeg 
skrev 13 eller 14 episoder. Derefter skrev 
jeg til en serie kaldet »Broken Arrow«, og 
en dag spurgte producerne mig, om jeg kun
ne tænke mig at instruere den sidste episode 
i serien. Det var min debut som instruktør. 
Bagefter lavede jeg ting til »The Zane Grey 
Theatre«, og jeg begyndte en serie kaldet 
»The Westerner«. V i skulle arbejde meget 
hurtigt i T V , lave et 26 minutters program i 
løbet af tre dage, og med alt for lidt tid til 
forberedelse.

— Deres første film var »Hævneren fra 
Gila City«. Hvad synes D e selv om den?

— Jeg har lavet bedre ting for T V . Jeg 
syntes godt om historien, og jeg troede, at 
jeg blev engageret som både forfatter og in
struktør på grund af mit renommé fra T V , 
hvor jeg hav de fået adskillige nomineringer. 
Vi indspillede filmen i løbet af 19 dage. 
Manuskriptet var dårligt, og jeg valle gerne 
skrive det om, men producenten elskede 
hvert ord og ville ikke have noget ændret. 
Brian Keith, der spillede hovedrollen, kend
te jeg fra TV-serien »The Westerner«, og det 
lykkedes os at ændre enkelte ting. Noget af 
filmen fungerer udmærket, tror jeg. O g no
get af den, er der en undskyldning for. I 
U S A  blev filmen ikke nogen succes, men 
den havde en vis virkning på enkelte pro
ducere, bl. a. Sol Siegel på M G M , som syn
tes om den, eller dele af den. Derfor kom 
jeg til at lave »D e red efter guld«, og jeg 
fik lov til at skrive manuskriptet om. O g  
det skønne var, at i stedet for at skulle 
igennem alt det vrøvl, jeg havde oplevet 
med »Hævneren fra Gila City«, så gav Sol 
Siegel mig final cut på »D e red efter guld«. 
Det fik jeg ikke på »M ajor Dundee«, men 
jeg havde i det mindste ventet samme gode 
arbejdsvilkår, som jeg havde på »De red 
efter guld«.

SAMARBEJDE MED SKUESPILLERE

— Var det svært at arbejde sammen med 
Randolph Scott og Joel M cCrea i »D e red 
efter guld?«

— På ingen måde. Det var absolut fryde
fuldt, en perfekt oplevelse. Begge syntes godt 
om manuskriptet og om deres respektive rol
ler, og vi arbejdede fortrinligt sammen. Jeg 
har aldrig haft en bedre rollebesætning. Jeg 
havde også en pragtfuld arkitekt med på 
filmen, Leroy Coleman, der igen arbejdede 
for mig på »Cable Hogue«, men filmen 
blev ikke nogen succes i U SA . Den blev 
udsendt som anden film i et dobbeltprogram.

— Hvordan var det at arbejde sammen 
med Charlton Heston i »M ajor Dundee«?

— Hvis der er nogen, der er mere intenst 
optaget af deres job end Scott og McCrea, 
så er det Heston. Han er begavet, reflekte
rende og engageret. Jeg nød at arbejde sam
men med ham. Han var virkelig god i »M a
jor Dundee«, især i de scener, der blev klip-
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pet ud. O g jeg synes han var pragtfuld i 
»W ill Penny«, der er en meget undervurde
ret western.

— Her blev »W ill Penny« meget værdsat, 
og den blev af mange opfattet som værende 
influeret af Deres film.

— Det burde den være, for kernen i hi
storien er baseret på en episode, som Tom  
Gries skrev og instruerede for mig, da jeg 
producerede »The Westemer«. »Line Camp« 
hed den. Tom  og jeg er virkelig gode ven
ner, og vi stjæler så meget fra hinanden, 
som vi kan komme til.

— Ligesom i Deres film var der i »W ill 
Penny« en fin sans for den autentiske detal
je, og noget af det mest bemærkelsesværdige 
ved Deres film er, at man virkelig fornem
mer, hvordan det var at leve i vesten.

— Jeg holder af det på den måde. V i biru
ger så meget tid som muligt på forberedelsen 
af en film, f. eks. lavede Gordon Dawson 
et mægtigt godt arbejde med kostumerne til 
»Den vilde bande«. Alt var autentisk, det 
så ikke blot slidt og brugt ud, det lugtede 
også sådan. Skuespillerne havde kostumerne 
på både under optagelserne og når de havde 
fri, og til slut lugtede Warren Oates så 
slemt, at vi var nødt til at give ham et bad 
ligesom i »D e red efter guld«.

— Foretrækker D e at arbejde med de 
samme skuespillere fra film til film?

— Nej, ikke specielt. Jeg ser frem til atter 
at skulle samarbejde med William Holden, 
Robert Ryan og Ernest Borgnine, men jeg er 
ikke interesseret i at arbejde med de såkald
te superstjemer, fordi filmene så skal kon
centreres om stjernen. Hvad vi, og jeg un
derstreger vi, prøver på, er at lave en film 
som alle har part i og prøver på at gøre så 
god som muligt.

— Kunne D e tænke Dem  at lave en film 
med John Wayne?

— Afgjort. Hvis jeg havde en historie lige 
så god som »Red River«.

— Synes D e om ham som skuespiller?

— Meget — i visse roller. I visse andre rol
ler ikke så meget, men jeg er sikker på, at 
det har mere med historiernes kvalitet at 
gøre end med hans præstationer.

— H vor meget noterer D e på forhånd ned 
i manuskriptet om kameraplaceringer etc.?

— Jeg skriver overhovedet ikke noget om 
kameraets placering, og jeg ved ikke, hvor
dan man skulle kunne gøre det, bl. a. fordi 
manuskriptet sædvanligvis skrives før man 
selv kommer til. Jeg plejer at dele manu
skriptet op i hvor mange måder jeg kan 
forholde mig til en scene på, men jeg har 
aldrig set et godt kamera-lay-out.

— Æ ndrer D e meget ved dialogen under 
indspilningen?

— Aldrig under indspilningen, kun under 
prøverne. V i havde f. eks. seks dages prøver 
på »Cable Hogue«, og fire dage på »Den  
vilde bande«. På »De red efter guld« havde 
vi, så vidt jeg husker, halvanden dag, hvor
imod vi havde 10 dages prøver på »I  mid
dagsheden«, men den blev indspillet på tape 
og lignede mere en teaterforestilling.

— Hvad lavede D e i tiden mellem »M ajor 
Dundee« og »Den vilde bande«?

— Jeg skrev og forberedte »Cincinnati 
K id«. Senere skrev jeg nogle manuskripter 
for T V , og for M G M  arbejdede jeg på et 
manuskript efter James Micheners »Cara
van« samt skrev en historie kaldet »Ready 
for the Tiger«. Den blev ikke til noget på 
grund af affæren med »Cincinnati K id« og 
på grund af den måde, som »M ajor Dun
dee« blev beklippet på. Filmen fik dårlige 
anmeldelser, og den indspillede ikke ret 
mange penge. Jeg var kommet på den sorte 
liste.

PRODUCER CONTRA INSTRUKTØR

— Det er mærkeligt, som alle instruktører til
syneladende skændes med Martin Ransohoff 
( producer af »Cincinnati K id«. R ed .) .

— Skændes! Undskyld mig, men jeg var 
temmelig voldsom en overgang.

— Er der ikke noget om, at Columbia har 
bedt Dem  omredigere »M ajor Dundee«?

— Jeg er ikke blevet opfordret til at gøre 
det. Der blev sendt en fyr over til mig for 
diskret at spørge, om jeg kunne tænke mig 
at gøre det, hvis jeg blev opfordret.

— Vil D e gøre det, hvis D e bliver opfor
dret?

— Det kan vi snakke om, hvis jeg får et 
fast tilbud. Jeg ved det ikke. Foreløbig har 
jeg tre film, jeg skal lave.

— Den første er » The Summer Soldiers«, 
ikke?

— Måske. Jeg har skrevet første version af 
manuskriptet.

— Der er også tale om, at D e skal lave en 
kriminalfilm efter en roman af Ross M ac- 
Donald. Skal D e lave den efter »The Sum
mer Soldiers«.

— Det har jeg ingen anelse om. Man ved 
aldrig, hvad der sker i denne branche fra 
den ene dag til den anden. Det ene øjeblik 
skal man lave en film, og så pludselig er 
der tre film på programmet, men man ved 
intet sikkert. Det er det rene vanvid, og det 
skyldes udelukkende, at de store selskaber i 
fjor tabte tilsammen 185 millioner dollars 
på en masse film, så nu kan der ikke uden 
videre skaffes penge.

— Der verserer et sejlivet rygte om, at 
samarbejdet mellem Dem og Phil Feldman 
ikke længere er det bedst tænkelige. Er det 
rigtigt?

— V i startede med at arbejde mægtig 
godt sammen, men som månederne gik, blev 
spændingen mellem os stærkere og stærkere. 
Jeg er ked af, at det er gået sådan, fordi 
det en overgang så ud til, at Phil Feldman 
og jeg kunne lave film sammen.

— M en De lavede dog » Cable H ogue« 
sammen med ham.

— Gjorde jeg? Han overværede en enkelt 
dags optagelser, det var alt. O g reelt var 
det heller ikke ham, der producerede »Den  
vilde bande«. Det var i virkeligheden Ken
neth Hyman. Modsat Hyman, så tror Feld
man, at han ved alt bedre end instruktøren. 
Ken Hyman derimod er en enormt talent
fuld producer. Han samlede mig op fra ren
destenen, han ved alt om, hvordan en film 
skal være, men han vil ikke af den grund

lege instruktør, selv om han selvfølgelig ikke 
er uden selvhævdelse. Han er skrap, og hvis 
man ikke selv er det, så æder hån en. Han 
og jeg strides selvfølgelig bravt, men det er 
frugtbart, og bl. a. derfor ser jeg frem til at
ter at skulle arbejde sammen med ham. 
Tænk bare på hans evne til at besætte rol
lerne i en film. Han ved, hvad han ønsker, 
og han får det — han ville f. eks. have Er
nest Borgnine med i »Den vilde bande«, og 
det var ham, der ønskede David Warner i 
»Cable Hogue«, men han siger det ikke lige 
ud. På en eller anden måde ender det bare 
med, at man tigger ham om at få netop Er
nest Borgnine og David Warner med i de 
respektive film. O g han havde selvfølgelig 
ret.*

— Hvordan kom D e egentlig i forbindelse 
med Phil Feldman?

-  Jeg kom til Warner Bros. på grund af 
Ken Hyman for sammen med Feldman at 
arbejde på et projekt kaldet »The Diamond 
Story«. V i skrev manuskriptet, men af for
skellige grunde blev filmen ikke til noget, 
bl. a. fordi vi ikke kunne besætte rollerne 
rigtigt. Derefter skrev jeg første udkast til 
»Den vilde bande« og viste det til Hyman 
og Feldman, og de synes begge om det. Så 
lavede vi filmen.

FØRST OG FREMMEST 
»STORY TELLER«

— Er det almindeligt, at en instruktør selv 
køber rettighederne til en fortælling eller en 
roman og derefter gør en producer interesse
ret i at købe projektet?

— Nej, almindeligvis arbejder man på et 
projekt, som en anden har rettighederne 
til, men af og til falder man over noget, man 
kunne tænke sig at filme. F. eks. læste jeg 
for 20 år siden romanen »Castaway« af 
James Gould Cozzens. Han har skrevet to 
gode romaner, den anden er »S/S  San Pe
dro«, og jeg besluttede, at hvis jeg nogen
sinde fik chancen, så ville jeg lave en film 
over »Castaway«. Så for 10 år siden købte 
jeg rettighederne for 35.000 dollars. Siden 
har jeg betalt af på beløbet med 3000 dol
lars årligt, og foruden har jeg ofret 15.000  
dollars på en manuskriptforfatter. V i har ar
bejdet på historien i godt et år nu. Men
50.000 dollars er en frygtelig bunke penge, 
når man ikke tjener mere end jeg gør. For 
at lave »Den vilde bande« fik jeg 100.000 
dollars, og for »Cable Hogue« fik jeg kun
75.000 dollars, skønt instruktørgager almin
deligvis ligger på beløb mellem 100.000 og
250.000 dollars.

— D e har sagt, at D e først og fremmest 
betragter Dem selv som »story teller« — 
hvordan definerer D e dette?

— Personerne skaber historien. Hvad en
person betragter som sandheden er ikke al
tid, hvad en anden ser. I de fleste af mine 
film sættes der et kraftigt spørgsmålstegn ved 
begrebet retfærdighed. a

* I det egentlige interview blev Peckinpah spurgt, 
hvad der havde fået ham til at vælge David War
ner til præstens rolle i »Cable Hogue«, og Peckinpah 
svarede da: Hvorfor valgte jeg f. eks. Jason Robards 
og Stella S te vens — hvorfor vælger man skuespillere 
-  undtagen af den grund, at man regner med, at de 
valgte skuespillere passer bedst til rollerne. Jeg hav
de set David Warner i »Morgan«. Jeg valgte ham 
ikke, som en blind vælger ud.
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PETER KIRKEGAARD /  
og OLUF GANDRUP /

CABLE HOGUE
Sam Peckinpah er i Chaplin nr. 92 bl. a. 
blevet spurgt om sit forhold til den gamle 
mester, John Ford. Det vigtige i svaret er 
ikke det meget naturlige, at Peckinpah be
undrer Ford, ej heller at han mener sig selv 
»mere moralsk dobbelttydig«, mørkere, 
goya’sk som nogen siger. Det kan være rigtigt 
nok, men det spændende er nærmere det, at 
Peckinpah indser sit eget behov for en be
friende humor, der kan måle sig med den 
gamles, lårklaskende, for at han ikke skal 
forsvinde under jorden, ned i mørket.

»Jeg forsøger at frigøre mig fra det mørke, 
jeg forsøger at finde en befriende humor. 
Jeg har lige lavet en film, som hedder »The  
ballad of Cable Hogue« . . . Den er para
doksal i sammenligning med »The wild 
Bunch«.

Med den paradoksalitet forholder det sig 
nu lidt anderledes, end Peckinpahs antyd
ninger lader ane. For med en så stramt sam
let produktion som hans er der grænser for 
forskelligarte theden.

»The wild Bunch« er på overfladen en 
meget voldsom anti-voldsfilm (et faktum, 
der har vildledt store dele af kritikken, hvad 
man end kan mene om Peckinpahs eventuelle 
fascination af og manglende afstand til slag
terierne), men først og fremmest er den, som 
de fleste af Peckinpahs film, en historie om 
forsøget på at fastholde en personlig iden
titet midt i et meget hastigt døende West. 
Som bekendt lykkes det ikke for banden, 
der, i det de indser dette, kun kan se den 
mulighed at dø en ærefuld død og derved 
genoprette den tabte integritet. Det er der 
kommet en regulær tragedie ud af, så sandt 
som den, der sætter sig op mod skæbnen, må 
dø. »The ballad of Cable Hogue« har som 
miljø og problem også det svindende, fri 
land. Den handler igen om identitet, men på 
den måde, at Hogues oplevelse af identiteten 
er filmens begyndelse, så at filmen på en vis 
måde fortsætter der, hvor »The wild Bunch« 
slap. Paradoksaliteten ligger i virkeligheden 
gemt i dette faktum og gør filmen, ikke til 
en komisk morsom film, men til en guddom
melig komedie i Blixen’sk forstand.

Det dristigt frække i Peckinpahs dispositio
ner er altså, at han frivilligt giver afkald på 
det, der normalt er westerns kendemærke, 
den fasttømrede episke udviklingshistorie. 
Hans historie er hurtigt fortalt:

Under forteksterne præsenteres den usse
lige, halvgamle guldgraver Cable Hogue, der 
af sine partnere, Taggart og Bowen, efter
lades ydmyget og hjælpeløs i den uvejsomste 
ørken. Han forbander dem og sværger at 
lægge dem i og pisse på deres grav. Hogue 
er uden midler til overlevelse, har intet 
vand. Fire dages forgæves vandren bringer 
ham på dødens rand; da finder han pludse
lig vand. Han er blevet hørt af den Gud, 
han jævnligt har anmodet om assistance, men

først da han betingelsesløst har overgivet sit 
liv' i hans hænder.

Så begynder filmen først, i gængs forstand. 
Miraklet gav mere end overlevelsesmulighed. 
Kilden viser sig nemlig at befinde sig just 
ved diligence-ruten midt imellem de to byer 
Gila og Deaddog. Hogue bider sig fast der og 
begynder at forlange penge for vandet, og 
første del handler om hans genvordigheder 
med at etablere stedet som rasteplads for dili
gencen. En vejfarende præst, Joshua, i ero
tisk henseende meget avanceret, hjælper ham, 
korporligt og med råd i forskellige retninger. 
O g i Deaddog, hvor han ellers kun møder 
hånlig modstand under sine finansieringsbe
søg, møder han den skønne lokale luder, 
Hildy. Han forelsker sig i hende og opfor
drer hende straks, men forgæves, til at dele 
sit liv med sig i ørkenen.

En dag noget senere ankommer Hildy hos 
Hogue, smidt ud af byen af det pæne bor
gerskab, på vej til det San Francisco, hvor 
hun meget kontant drømmer om at gifte sig 
penge til og bliv e fin dame. I tre uger lever 
hun og Hogue i lykkelig elskov i »Cable 
Springs«, mens han forsøger at få hende til 
at blive, hun at få ham med til storbyen. 
Han vægrer sig, må først tage sin svorne 
hævn. Joshua kommer pludselig dertil igen, 
tæt forfulgt af en forbitret ægtemand, hvis 
kone har nydt godt af hans kærlighedsger
ninger. Det klares, og Hildy rejser næste 
dag, mens Hogue og præsten sidder tilbage 
med hver deres smerte. Præsten drager også 
videre.

Så er der pludselig gået godt tre år, hvor 
Hogue har levet alene og gjort sit sted til 
en blomstrende have, også økonomisk. Efter 
netop at have opgivet sine hævnplaner for at 
drage efter Hildy får han endelig chancen 
til at gøre op med Taggart og Bowen, som 
en dag er med diligencen. I selvforsvar dræ
ber han Taggart, mens Bowen får overladt 
»Cable Springs«. I det samme kommer Hildy 
i automobil (med negerchauffør) forbi, for 
at hente Hogue med til New Orleans. Hun 
er virkelig blevet fin-fin dame, og enke. Alt 
synes at flaske sig for Cable Hogue. Men  
hans uagtsomhed koster dyrt, den enorme 
Rolis ruller hen over ham. Han lægger sig 
til at dø, og da kommer Joshua meget belej
ligt forbi og kan holde en smuk gravtale, 
første del henvendt til Hogue selv', sidste kun 
til de sørgende efterladte.

Altså: fire »moves«, dækkende tre og et 
halvt år, det er meget tyndt.

Det står imidlertid klart, at hvad Peckinpah 
således bevidst afstår fra, det vinder han 
sagtens ind på anden måde.

Det er meget sjældent, at man i en west
ern giver sig så megen ro og tid til at skildre 
miljø og person(er); og gør det på den 
måde. Byen Deaddog tegnes i få, men brede 
streger, som det opkomlingenes og svindle

riets sted det er, og »Cable Springs«, som 
er centrum, skildres i flere etaper, med kolos
sal prægnans. Det er usædvanligt, men hold
ningen til miljø og person er også højst uka
rakteristisk for en western. Peckinpah har 
i slentrende munterhed moret sig med en 
del kapriciøst springske effekter, det vrimler 
med visuelle gags, speed-motion, hastig fræk 
krydsklipning, splitscreen effekter, og tids
springende overtoninger. Det erotiske be
handles med en glad dristighed, der er meget 
forfriskende, og i dette rum får de genialt 
valgte skuespillere plads til at spille igennem. 
Jason Robards klippefaste, Fonda-agtige 
Hogue-fortolkning må være hans definitive 
gennembrud, og David Warner som Joshua 
og Stella Stevens som Hildy leverer også 
stilkomedie på meget højt plan. O g alle er 
de anskuet med mild generøsitet, midt i deres 
forviklede liv. Spænding er således ikke poin
ten, man »lulles hen« i fortrøstningsfuld for
ventning om, at alt skal nok gå. Men skønt 
filmen på dette meget publike, underhol
dende plan, allerede er fremragende, så er 
det (naturligvis) ikke det, der giver filmen 
dybde.

Referatet viser klart nok, at Peckinpah 
opererer med ikke så få »bekvemme« tilfæl
de, fundet af kilden, dens beliggenhed, præ
stens kommen og gåen, skurkenes dukken 
op, bilen etc, alt i rette øjeblik. Som det er 
karakteristisk i al ordentlig symbolsk realisme 
er det nemlig muligt (og tilladt) at »misfor
stå« tilfældene. Specielt her, hvor den lette 
parlando, filmen er holdt i, beroliger og 
charmerer så effektivt. Men med ét rask 
tag i de tilsyneladende slappe tøjler viser 
Peckinpah, hvor vi virkelig skal lægge inter
essen. Det er dødsscenen, vi taler om. Her 
får vi for første gang den roligt smukke 
westernstil med store klare totalbilleder, og 
situationens chokagtige alvor får hele den 
foregående film til at skride, kaster lys bag
ud. Løsheden var i sidste ende en stramhed 
af en anden, højere orden. Med den er vi i 
Blixen-land.

»Sandheden er, at vi alle spiller med i en 
marionetkomedie, og hvad det, mine børn, 
især gælder om i en marionetkomedie, er at 
holde forfatterens idé klar«. Citatet stammer 
fra Karen Blixens marionetkomedie »Sand
hedens hævn« fra 1926, og det er heksen 
i stykket, der siger det. »Mine børn« er K a
rens Blixens medsøstre og brødre, og den 
forfatter, der er tale om, er derfor Gud. Bag 
citatet ligger en dyb formening om, at der 
i mennesket er nedlagt en bestemmelse, el
ler i Blixensk formulering, at hvert enkelt 
menneskes liv er en rolle, som er udførligt 
karakteriseret i et manuskript, skrevet af 
Gud. Tilsvarende er det hvert enkelt men
neskes opgave til fulde at indse, at det spil
ler med i en guddommelig komedie, dvs. ac
ceptere sin rolle i den. Besværet indtræder 
derved, at mennesket i modsætning til andre 
dyr er i stand til at »skabe sig«, dvs. forsøge 
at ændre sin rolle efter sit eget hoved. Den 
fundamentale erfaring, som Blixens forfat
terskab er et udtryk for, er hun ikke alene 
om at have gjort. Den funderes i en enorm 
erfaringsfond, formuleret i alverdens reli
gioner. Det, hendes fortjeneste da består i, 
er den konsekvens, hvormed hun har tolket 
dette erfaringsmateriale, og således sin egen 
eksistens, ned på en næsten matematisk for
mel, og derefter skrevet den ud i et kom- 
munikerbart udtryk. At det så kan være nok 
så svært tilgængeligt, har ikke anden årsag
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Den vejfarende præst ] oshua (David Warner) ankommer for første gang til »Cable Springs«, 
men bliver ikke rigtig modtaget af Cable Hogue (Jason Robards) som det skæbnens sende
bud, han senere viser sig at være.

end den, at det er svært. Det er Karen Bli- 
vens sande geni, og det er også Peckinpahs.

Der kan trækkes flere paralleller mellem 
de to. Som Karen Blixen nødig ville fortælle 
om og fortolke sin kunst, fordi den hverken 
rummer mere eller mindre end det, der er i 
den, og i hvert fald er at betragte som det 
mest gyldige udtryk, for hvad hun ønskede 
at sige, således er det også symptomatisk, at 
interviews med Peckinpah starter som forsøg 
på sådanne, men ender med at hedde sam
taler (Sight and Sound, autumn 69, Chaplin 
92 og 99, Films and Filming oct. 69, Kos- 
morama 9 8 ), fordi Peckinpah hellere drik
ker intervieweren og sig selv på pelsen og 
fortæller anekdoter og historier om sine for- 
fædre, fra sin barndom, og om sine skær
mydsler i branchen. Og som Blixen trods sin 
dybe klogskab havde besvær med at finde 
sin egen rolle i tilværelsen, fordi hun havde 
rod i en forgangen samfundsorden, hvor alt 
og alle i langt højere grad end i dag havde 
deres bestemte plads i reolen, således står 
også Peckinpah vemodigt med det ene ben 
i en god gammel, solid samfundsorden, W e
stern I en samtale i »Hitch« nr. 6 svarer 
Peckinpah, adspurgt hvad hans fars udsagn, 
»A ll I want is to enter my house justified« 
(brugt i »Ride the high Country«), har be
tydet, og betyder for ham: »Den betyder en 
del for mig, jeg ved endnu ikke, hvad mit 
hus er eller hvor det ligger, men jeg vil ger
ne blive en god instruktør, og Cable Hogue 
»wants to enter his house justified««.

Søgen efter egen identitet er altså grun
den til begges kunstneriske produktivitet. 
Det er der vel intet nyt i. Deres særegen
hed består snarere i den forbitrede indædt
hed, hvormed de søger, alle steder. Derfor 
skal Peckinpahs vægring ved at tolke egne 
film også forstås som et bevidst ønske om 
at fortælle sig selv og intervieweren, at de 
hændelser, han har mødt på sin livsbane, er 
at betragte — om ikke som fuldt så almengyl
dige udtryk som kunstværkerne, så dog alli
gevel som betydelige mærkepæle på den vej, 
skæbnen har udstukket for ham, og således 
vigtige at fastholde i forbindelse med filme
ne, dels som ekkorum for disse, og dels som 
retningsgivende pile på det vejkort, som ved 
hans død sluttelig vil kunne tegnes.

I en sådan tilværelsestolkning, hvor til
fælde ikke forstås som tilfælde, men tolkes 
som skæbne, er det evident, at døden ind
tager en langt mere markant plads, end 
normalt for hverdagsmennesket i dag. Den 
er, med et udtryk af Nietzsche, i en vis for
stand det, alt liv stræber mod.

»The W ild Bunch« er en film om nogle 
mennesker, for hvem det ikke lykkes at fin
de deres hus. De er derfor især »wild« i den 
forstand, at de er forvildede. De nægter at 
anerkende, at deres rolle er udspillet, vil 
lave et sidste kup, og så forsvinde, men 
hvorhen, det ved ingen af dem. Filmen bli
ver da negativ, fordi forvildetheden fører ud 
i meningsløst grufulde massakrer. Dog frem
står den finale stemning dobbelttydig, idet 
grufuldheden får sit positive modstykke i 
heltenes, trods alt, ærefulde død. Det bæren
de element i enhver tragedie er æren; så 
hvor guderne skaber komedien, skaber men
nesket tragedien. De to størrelser er således 
i en vis forstand komplementære og udgør 
en enhed. Hvad der ikke lykkes for heltene 
i »The Wild Bunch«, lykkes for Cable Hogue. 
Hvor de førstes død er smertefuld voldsom, 
er den sidstes rolig, humør- og fredfyldt — de 
førstes er tragediens, den sidstes komediens.

De to vigtigste sekvenser i »The ballad of 
Cable Hogue« bliver naturligt indlednings- 
og slutsekvensen. Den sidste er umulig uden 
den første, og sammen slutter de sig om 
filmen som en ramme.

Indledningen er effektiv i dobbelt for
stand, idet den på én gang kort og koncist 
fastlægger hele filmens ydre episke forløb, 
og samtidig giver os det tilsvarende etiske 
fundament. Taggart og Bowen er nogen 
svin, da de for en slunken vanddunks skyld 
efterlader makker Hogue, materielt klædt af 
til skindet, der hvor der efter al menneskelig 
beregning intet vand er, men værst er det 
næsten, at de håner ham (»Cable is vellow«, 
hujer de som skoledrenge), fordi han ikke 
skød dem, da han havde chancen. Men  
Cable Hogue er ikke så hjælpeløs endda; 
han har sin Gud, med hvem han står i ret 
så direkte kommunikation. Han starter stil
le efter den første dag: » I ’m a little thirsty, 
Lord, I just thought I would mention it; 
Amen«. Dagen efter lovær han at angre hvil
ke synder som helst, hvis Gud vil »tum  up 
some water«, og fjerde dag er han helt på 
knæene, beder stadig, men overgiver ham 
sluttelig sin skæbne: »Lord, you call it . . .«. 
Pludseligt, mirakuløst, rager han liggende sin 
ene støvle i frisk mudder, og så er han frelst, 
og øjeblikket efter er han i stand til med 
dunhammerkraft at fastslå sin identitet: 
»Hogue found it, me, Cable Hogue, I found 
it, my water, Hogue, . . .«. Til ov erflod be
kræftes han i sin tro på, at fundet vær 
mere end et tilfælde, et Guds tegn, da det 
viser sig, at kilden ligger så centralt væd 
diligenceruten, hvor vand er mere end guld 
værd. Cable har fundet sin plads i tilværel
sen, og sit sted, »Cable Springs«. Resten af 
filmen, hen til slutningen, handler da om 
Hogues besværligheder med at »holde sig

forfatterens idé klar«, blive i sin rolle. Det 
lykkes for ham, men det er svært, han har 
tilbøjeligheder og lidenskaber, der peger væk 
fra hans bestemmelse, og også udefra trues 
den.

Efterladt i ørkenen svor han en blodig 
hævn, og denne lidenskab truer med at kæn
tre hans liv. Joshua advarer ham mod den, 
for hævnen er rettelig Herrens. Det er O K , 
mener Hogue, bare det går rask, så han selv 
kan se det ske. Også Hildy forsøger at snak
ke ham fra det, og få ham til at følge sig, 
og det rykker tydeligvis i ham. Men han me
ner at have tid til at vente, så skal han nok 
siden finde hende i storbyen. Men da han 
efter tre og et halvt år i fåmælt stædig 
venten endelig får chancen, da er han kom
met udov er sin urene trang. Han har sat 
skiltet »For sale« op, vil til San Francisco. 
Lejligheden byder sig jo imidlertid, og hvad 
så? Hogue har på dette tidspunkt indset, at 
Taggard og Bowens vigtighed beror på, at 
de (uafvidende) har ledt ham ind i et godt 
liv. Logisk nok tiltænker han dem derfor 
den samme skæbne, de gav ham: at gå 
»nøgen« ud i ørkenen. Taggart nægter, tror 
endnu engang at kunne fuppe Hogue, og 
Hogue må i selvforsvar skyde ham. Bowen 
bryder sammen, han er det ynkeligste i ver
den, da han grædende siger: »I can’t do it«. 
O g her optræder Hogue endelig med den 
generøsitet, Joshua flere gange forgæves har 
appelleret til, og forærer uden vådere Bo
wen hele herligheden, »Cable Springs«. For 
det står klart for Hogue, at Bowen er til
strækkelig ydmyg, han kan tåle at blive hørt 
og givet.

Den stædighed, der i første omgang er 
grunden til, at Hogue kan overleve, viser sig 
således på den anden side i lang tid at for
bitre hans liv og gøre ham kolossalt nøje-
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regnende med at folk, selv Joshua, ikke for
syner sig gratis af vandet (det koster et 
menneskeliv, hans første kunde). Det er et 
kendt Peckinpah-tema, at helten i sin be
stræbelse for at spille sin rolle korrekt, over
spiller den og bliver rigorøs. Det er æren, 
der er på spil.

A t det alligevel ikke bliver tragedie, er to 
personers skyld, Joshua og Hildys. Hun får 
derfor dobbelt betydning, idet hun, som an
tydet, er den store fristelse, men hun bliver 
også, af samme grund — Hogues øjeblikkeli
ge, hovedkuls kærlighed til hende — i stand 
til at forsone ham med ærekrænkelsen, 
hævnlidenskaben. A t hun er inkarnationen 
af fristelse for ham, er hun ikke sig selv be
vidst på nogen ond måde, for hun elsker 
Cable som han hende. Problemet er, at hen
des bestemmelse i tilværelsen er en anden 
end Hogues. Denne, sin egen rolle, er hun 
fuldt bevidst, hun kan ikke blive med ham i 
ørkenen. Det, hun er knap så vidende om, 
er Hogues skæbne. Sagens rette sammen
hæng står sådan set filmen igennem helt 
klart for Cable, hvad skal han i San Fran- 
cisco, den by bliver man træt af efter to da
ge, som han siger allerede i deres første 
samtale. Hun er altså bare så forbandet dej
lig, og hvad det fører med sig af fristelse, er 
han ikke helt så klar over.

En mand, der forstår sig på de sager, og 
i øvrigt alt hvad der har med hjerteanlig
gender at gøre, er Joshua. Han er de vej
farendes præst, en trøster og forsoner, som 
han selv ynder at benævne sig. Hans opera
tionsfelt er menneskelige konfliktsituationer; 
des større krisen er, des bedre arbejder han 
(som sekvensen med pigen, hvis bror netop 
er død, viser). Han er en sand dæmon. Han 
er nok en slyngel, når det gælder (andre 
mænds) piger, inklusive Hogues Hildy, som 
han ikke er fri for at være lidt forelsket i, 
men Cable har alligevel en fornemmelse af, 
at Josh er godt bekendtskab, selvom han fil
men igennem konstant med »lonely riderne- 
ironi søger at holde distance til ham. For de 
to er komplementære; hvad Cable mangler 
i henseende til talefærdighed, skrivefærdig
hed (han er næsten analfabet, hvilket giver 
anledning til et par gode gags), viden om 
bureaukrati, administration og pamperiets 
uskrevne love, det besidder Joshua til fulde. 
O g omvendt, hvor Joshua er den rastløse, 
parasitagtige vandrer, flaksende på udkig 
efter egen identitet bagom bibelcitateme, er 
Cable en mand af tålmod, rolig og fattet, 
sikker på hvem han er. En raffineret ekstra 
pointe i filmen er det, at hver af de tre 
hovedpersoner har sin egen sang, der følger 
dem som omkvæd, korresponderende med 
hver isærs karakter. Hildys blid og stille for
ventningsfuld overfor verden (»Butterfly 
m om ings«), Cables udtrykkende stoisk tål
modighed (»Tomorrow is the song I sing«), 
og endelig Joshuas (»W ait for me, sunrise, 
bring me some new skies, stop my wander- 
ing . . .«) om søgen efter stabilitet.

Mens Cable ifølge sin natur er den, der 
bliver, er Josh tilsvarende den, der kommer 
og går. Det bemærkelsesværdige er, at han 
altid gør det på de »rigtige« tidspunkter, 
han er et skæbnens sendebud. Første gang 
han kommer, er kort efter at Cable har fun
det kilden, og efter først at have forsøgt at 
fuppe sig til gratis vand, fortæller han på 
indirekte vis Cable, at denne hellere må se 
at få sat grænseskel op om sin kilde (som

Josh snart efter døber »Cable Springs«). At 
Joshua hjælper Cable, er ikke tilfældigt, 
men skyldes, at han straks ser, hvad det er 
for en mand, han har overfor sig. Cable 
»låner« resolut Joshuas hest og tager til 
Deaddog for at følge rådet. Efter en del 
strabadser, grundet på pengemangel og by
kulturen i almindelighed, får han det, han 
kom efter. Men turen kommer alligevel ikke 
til at forløbe efter hans devise: »Get in, get 
it over with, and get out«. Han forelsker 
sig nemlig i Hildy, er på vej i seng med 
hende, da tvivlen om Joshuas motiver jager 
ham ud, forfulgt af den frustrerede Hildy, 
krukker og natpotte, tykt til grin for den 
forsamlede borgerstand. Det er skidt, for 
Cable elsker Hildy, men Josh klarer ærterne. 
Forholdet mellem de to forelskede bringes i 
stand over en charmerende tilbagelevering af 
den tabte natpotte. Under husbyggeriet ved 
»Cable Springs« kort efter kan Josh kon
statere: »D u elsker Hildy«, hvad Cable ikke 
rigtig vil være ved. Joshua rejser til Dead
dog og snart efter kommer Hildy ud til 
Cable.

Han kommer igen, præcis som de lykke
lige uger for Hogue og Hildy er ved at slut
te, forfulgt af en jaloux ægtemand. Tidligt 
næste morgen rejser Hildy, og samme dag 
har Josh og Cable en alvorlig samtale om 
kvinder. »En gang imellem, lige meget hvor 
mange kvinder man har kendt, er der én, 
der skærer lige igennem derind, hvor det 
gør ond«, siger Josh. »Hvad gør man ved 
det?«, spørger Cable logisk, og svaret er: 
»Måske kommer man over det, når man 
dør« — og straks efter »So long, Cable«. 
Cable forstår: »So long, Josh«.

Dermed har Joshua definitivt bundet 
Hogue til »Cable Springs«. D a han tre og 
et halvt år senere for sidste gang, som mo
toriseret dødsengel, kommer tilbage, er det 
som lovet ved Hogues død. Selv er han sta
dig den samme, evigt utålmodigt på farten 
for at finde sig selv glider han uden smerte 
ind i den ny tid. For han har ingen rødder 
i den gamle. D a Cable således, henvendt på 
motorcyklen, spørger, hvad det der er for 
noget, svarer han elegant skødesløst: »Just 
a means of transportation«; Cable hilser 
ham da også, ikke det mindste overrasket, 
glad velkommen. På det tidspunkt er han 
døende. D a han i sin sidste korte lykke
stund, da Hildy er kommet igen, rammes af 
hendes bil, væd han, at han skal dø. O g han 
er i grunden tryg ved det, endelig indser 
han det, han hele tiden har vidst, at hans 
sted var Vesten, at det er guddommelig ret
færdighed, at hans rolle er færdigspillet. 
Han kan dø »justified«.

Joshua ved naturligvis, som den eneste, 
foruden Hogue selv, af de tilstedeværende, 
hvordan det er fat, og da Cable opfordrer 
ham til at holde en retfærdig ikke for hård, 
ikke for blid prædiken, over sig, tegner Josh 
med al sin oratoriske kapacitet det vejkort 
over hans liv, som Cable ikke selv på grund 
af sin sproglige uformuenhed er i stand til.

Mens Cable endnu er i live, er stemnin
gen under prædikenen munter. Den høres 
med Cables øren og er derfor sidste akt i 
den guddommelige komedie. Men midt i 
prædikenen klippes der dristigt, blødt cho
kerende, over til Cables jordfæstelse, hvor
under stemningen er mørk og trist. Hogue er 
død, og bisætterne forstår ikke det positive 
deri, for dem er døden blot en tragisk hæn
delse. I sin tale forherliger Joshua, som lo

vet, ikke Cable Hogue, benævner klart hans 
stædighed og manglende generøsitet. Men  
på den anden side: »In  many ways he was 
your dim reflection, Lord«. Gammeltesta
mentligt taler han om Hogue som profeten, 
der kom ud i ørkenen og der skabte sit pa
radis, sit private kongerige, hvor han elske
de at være og hvis mindste dyr han kendte 
(der var han endelig »something«). Men 
han var også mand nok til at opgive det hele, 
da kærligheden kaldte.

I begravelsestaler er det vel ikke normalt 
at benævne dødsårsagen. Men Joshua ved 
udmærket, at det var en nåde, at Hogue 
ikke kom til New Orleans. Han var virkelig 
præriens sidste mand, den dræbende bil en 
hel livsform. O g i kraft af dette, og af den 
bibelske skygge, der ligger over hele forlø
bet (vandet, slangerne, der både optræder i 
»fristende« snak om kvinder, og som »djæv
leuddrivere« mod Taggart og Bowen, etc.), 
er det rimeligt at tolke filmen også som en 
historie om Amerikas skabelse, frem til in
dustrialiseringens og teknologiens indtog. 
Den tales der dunder til af en anden uoffi
ciel preacher i Deaddog (»Machines are the 
works of Satan«),

Der er talt en del om sammenhængen mel
lem Karen Blixen og Peckinpah her. Men 
det er også klart, hvor de skilles, for hvor 
Blixens aritmetiske komedielinjer lægger sig 
i et velordnet univers, der ligger Peckinpahs 
i et land i forandring. Komedien bliver 
»uren«, hvilket vil sige moderne, for det er 
ikke blot personlige skævheder, der kan 
vippe mennesket af det rette spor, men også 
omstændighederne, tiden.

Det er Peckinpahs styrke, at han med sin 
høje personlige traditionsbevidsthed og stær
ke moralsk-religiøse holdning i western-gen
ren kan forløse myterne og gøre dem mo
derne.

»T o  enter one’s house justified« er en- 
hvers bestemmelse, og for Cable Hogue, 
Peckinpah og os er problemerne forbundet 
hermed ikke væsensforskellige.

Peter Kirkegaard og Oluf Gandrup.

■ THE BALLAD OF CABLE HOGUE (CABLE 
HOGUE -  PRÆRIENS TØRSTIGE M AN D). USA 
1970. DISTRIBU TION /PROD U K TION : Warner 
Bros., Inc. En Phil Feldman produktion. EXECU- 
TIVE PRODUCER: Phil Feldman. PRODUCER: 
Sam Peckinpah. CO-PRODUCER: William Faralla. 
ASSOCIATE PRODUCER: Gordon Dawson. PRO
DUKTIONSLEDER: Dink Templeton. INSTRUK
T Ø R : Sam Peckinpah. M ANUSKRIPT: John Craw- 
ford og Edmund Penney. FOTO : Lucien Ballard. 
FARVESYSTEM: Technicolor. FORM AT: Wide- 
screen. K LIP: Frank Santillo og Lou Lombardo. AR
K IT E K T : Leroy Coleman. D EK O RATIO N : Jack 
Mills. MUSIK SUPERVISER: Sonny Burke. M U SIK: 
Jerry Goldsmith. ORKESTRERING: Arthur Morton. 
SANGE: »Tomorrow is the Song I Sing« (Musik: 
Jerry Goldsmith — tekst: Richard Gillis), »Wait For 
Me, Sunrise« og »Butterfly M om ing« (musik og tekst: 
Richard Gillis). SUNGET AF: Richard Gillis, senere 
af Jason Robards og Stella Stevens. TON E: Don Rush. 
INSTRUKTØRASSISTENT: John Gaudioso. K O 
STUM ER: Robert Fletcher. SPECIELLE EFFEK
TE R: Bud Hulburd. M EDVIRKENDE: Jason Robards 
(CABLE HOGUE), Stella Stevens (H ILD Y ), David 
Warner (JOSHUA), Strother Martin (BOW EN), Slim 
Pickens (BEN), L. Q. Jones (CUSH ING), R. G. 
Armstrong (Q U IT T N E R ), Gene Evans (CLETE), 
William Mims (M R. JENSEN), Kathleen Freeman 
(MRS. JENSEN), Susan O ’Connell (CLAU DIA), 
Vaughn Taylor (POW ELL), Max Evans (WEBB), 
James Anderson (PR Æ D IK A N T), Felix Nelson (W IL
L IA M ), Darwin W. Lamb (FØRSTE KUNDE VED 
CABLE SPRINGS). LÆ NGDE: 121 min., 3325 m. 
CENSUR: Grøn. DANSK UDLEJNING: Warner & 
Constantin Dist. DANSK PREMIERE: Imperial 3. 8. 
1970.
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et interview 
ved Per Calum

Haskell Wexlers filmografi er imponerende. 
Han startede med at lave en række efter 
sigende vellykkede dokumentarfilm om so
cialt vægtige emner, kom derefter til Holly
wood, hvor han debuterede som director of 
photography på vennen Irvin Kershners 
»Stakeout on Dope Street« (Narkotika
razzia). Lige siden har hans navn været at 
finde på forteksteme af en lang række for
holdsvis vellykkede film -  med et par mis
lykkede imellem!

D e mislykkede er først og fremmest Tony  
Richardsons »T h e Loved O ne« ( Stem
ningsfuld begravelse) og Norman Jewisons 
»T h e Thom as Crown Affair« (Thom as 
Crown & C o .), mens Elia Kazans »Am eri
ca, America« (Amerika, Amerika) danner 
problematisk bro til de relativt vellykkede 
film : Irving Lemers »Studs Lonigan«, Irvin 
Kershners »The Hoodlum Priest« (Jeg vil 
ikke dræbe) og den aldrig herhjemme viste 
»A  Face in the Rain«. O g  han har yderlige
re arbejdet med på Franklin J. Schaffners 
»T he Best M an« (Den bedste m and), Nor
man Jewisons »In  the Heat of the Night« 
(I  nattens hede) og Mike Nichols’ »W h o ’s 
Afraid of Virginia W oolf?« (H vem  er ban
ge for Virginia W o o lf? ). »In  the Heat of 
the Night« sagde W exler ja til efter først at 
have fået lov til at ændre ved manuskriptets 
figurtegning (»Jeg gjorde Poitiers figur til 
en mindre endimensional hr. neger«, ud
taler W exler), men han betænkte sig ikke 
på at afslå et yderligere samarbejde med 
Mike Nichols, da denne ønskede Wexler 
som fotograf på »The Graduate« (Fagre 
voksne verden), fordi han, altså W exler, 
fandt »the whole thing was irrelevant«. N æ 
ste mystiske trin i karrieren var, at Wexler 
accepterede at lave »The Thom as Crown 
Affair« — så »irrelevant« som nogen, men

også — efter Wexlers mening — et godt ek
sempel på en film, der er »dikteret af de 
økonomiske forhold«. Han forklarer det 
således: »Steve M cQ ueen indvilligede i at 
lave den, der var et budget, de fleste, der 
var involveret, havde ikke andet at lave 
den gang, og vi var alle venner, og Norman  
er et vældigt rart menneske. Det er en for
nøjelse at arbejde sammen med ham. V i 
gik alle med for at lave for to millioner 
dollars morskab, og det er hvad jeg synes 
filmen endte med at blive«.

Måske ønskede Haskell Wexler også at 
forene det behagelige med det nyttige. M å
ske lavede han delvis »The Thom as Crown 
Affair« for at skrabe penge sammen til at 
producere »M edium  Cool«.

I »M edium  Cool« vil W exler sætte de 
visuelle medier under debat. Hans hoved
person er TV-fotografen John (Robert 
Forster), der i filmens begyndelse kun san
ser dette ene -  at fotografere, lige meget 
hvad, men som senere gradvis vækkes og 
engageres af og i verden omkring ham. I 
filmens første billeder fotograferer han en 
kvinde, der har været ude for en bilulykke, 
og først da dette er overstået, kalder han 
en ambulance. I filmens sidste billede er 
fotografen selv ude for en automobilulykke, 
og uden deltagelse filmes dette af en forbi
kørende. Hvad W exler vender sig imod er 
passiviteten, både fotografens og vores, når 
vi følger nyhederne på TV-skærmen.

Filmen er lidt konfus, og Wexler har ikke 
selv undgået det, han i sin film vil sætte 
under debat. Under filmens autentiske sce
ner fra demonstrationerne omkring dem o
kraternes partikonvent i Chicago i somme
ren 1968 gøres vi af Wexler til kiggere. 
Sammenkædningen af det dokumentariske

stof og den fiktive fortælling er heller ikke 
lykkedes, men i enkelte sekvenser viser 
Wexler sig som et løfterigt talent. Paradok
salt er det ikke de skrappe sager fra Chi
cago, der virker stærkest, men derimod fil
mens intime scener mellem fotografen og 
hans veninde og hendes lille søn.

Der er også i filmen et par fæle symbol
ske scener, der mere røber den dygtigt ar
bejdende, perfektionistiske fotograf end 
den engagerede samfundsrevser: da foto
grafen i filmens begyndelse har fået sine 
optagelser i kassen, telefonerer han efter et 
motorcykelbud, og under filmens fortekster 
ser vi denne »bikeboy« fra ryggen, helt 
klædt i skinnende sort læder og omkranset 
af solens gyldne stråler, en sekvens, der 
næsten uundgåeligt skal bringe os til at 
tænke på døden, men sekvensen er et slemt 
brud på den matter of faet holdning, som 
foregående scene introducerede.

»M an kan opfatte ham (motorcyklisten), 
som man vil«, forklarer Wexler. »M an  kan 
tage scenen helt bogstaveligt, fordi journa
lister virkelig bruger disse motorcykelbude 
til at sende deres film til laboratoriet, så de 
ikke selv skal bruge tid på at bringe filmen 
ind, hver gang de har lavet en optagelse. 
M en jeg indrømmer, at som jeg viser ham  
under forteksteme, kan scenen opfattes 
symbolsk, måske som virkelighed på en 
bergmansk måde«.

En anden form for symbolsk virkelighed 
er indledningen. »N år jeg har lagt den 
scene ind, så er det ikke for at sige, at alle 
fotografer reagerer sådan, men fordi der er 
en parallel til begivenhederne i Vietnam. 
D et svarer til piloterne, der lader deres 
bombelast falde, hvorefter de uanfægtet 
vender tilbage til deres base for at spille 
bordtennis eller gå på bordel«.
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IKKE ANTI-AMERIKANSK

-  Hvordan fik D e ideen til film en? Jeg 
har engang læst, at D e arbejdede på et pro
jekt kaldet »Concrete Wilderness«.

-  Det var titlen på en roman, som Para- 
mount ejede. De ville gerne have mig til at 
lave en film over bogen, og jeg fortalte 
dem, at jeg gerne ville lave en film for 
dem, hvis jeg kunne få lov til at skrive mit 
eget manuskript. Det blev til »M edium  
C ool«. Efter den har jeg lavet en række 
reklamefilm til brug i fjernsynet samt ar
bejdet på manuskriptet til min næste film. 
Det bliver en film, som nogle kritikere vil 
synes om , og som nogle ikke vil kunne lide. 
Inden jeg laver den, skal jeg dog i et par 
uger hjælpe beatmusikeren Frank Zappa  
med at lave en film.

-  Flere scener i »M edium  C ool« ser ud, 
som om de er improviserede. H vor meget 
planlægning og forberedelse i øvrigt var der 
gået forud for optagelserne?

-  Der er kun to improviserede scener i 
filmen. Den ene scene er selskabet i begyn
delsen af filmen, hvor journalisterne er sam
let. Den anden scene omfatter fire-fem li
niers improviseret dialog hos de militante 
negre. A lt andet var skrevet ned og prøvet 
og arrangeret og kalkuleret til at tage sig 
ud, som om det er virkeligt. V i havde dog 
ikke nogen egentlig prøvetid på samtlige 
scener, men for enkelte sceners vedkom
mende prøvede vi dem igennem et par dage 
før optagelserne, f. eks. scenen i soveværel
set med fotografen John og hans pige. Jeg 
var ene fotograf om at lave den optagelse.

-  M en  urolighederne i Chicago kunne 
D e da ikke på forhånd nedskrive i manu
skriptform.

-  N ej, men jeg vidste, at der var en tem
melig stærk bevægelse imod krigen i V iet
nam. Demonstranterne bliver ofte i aviser 
fremstillet som en flok hippier, men i vir
keligheden er de vidt forskellige. Bevægel
sen omfatter også folk fra den amerikanske 
middelklasse. M en det vigtigste er: hvad 
der skete i Chicago var, at mange forskellig
artede mennesker af autoriteterne, af the 
establishment, blev tvunget sammen, blev 
radikaliserede. M en som jeg nævnte, er de 
vidt forskellige, og går lige fra renlivede 
pacifister til skrålende, teatralske typer. 
Hvis de blev sat alene sammen, ville de 
argumentere og slås mere med hinanden 
end med deres anklager.

-  Er det rigtigt, at D e måtte aflevere 
Deres film fra urolighederne i Chicago til 
F .B .I.?

-  Ja, de stævnede m ig og udbad sig al 
film fra Chicago. Det gjorde de i alle til
fælde, hvor de vidste, der var blevet filmet. 
Optagelserne skulle bruges som forberedelse 
til retssagen i Chicago. Jeg var i retslokalet 
i to dage, og i al den tid jeg var der, blev 
der kun vist film.

-  H vad er Deres mening om retssagen?

-  Generelt har jeg tillid til det amerikan- 
ke retssystem. Jeg tror der i dette tilfælde 
blev begået en fejltagelse, men sagen giver 
ikke noget sandt billede af amerikansk rets
sikkerhed, og jeg tror at højere domstole 
vil ændre Chicago-dommen.

-  M en filmens billede af Amerika er ikke 
særlig flatterende. I  hvert fald mange sce
ner er det ikke.

-  Det har ikke været min hensigt at virke 
anti-amerikansk. Hvad jeg er interesseret i 
er den moderne tilværelses teatermæssige 
aspekter. Der er i filmen sådan noget som 
otte scener, som i virkeligheden kun er 
prøver, som kun er pseudo-virkelige, f. eks. 
scenen hvor John og hans pige overværer et 
rulleskøjte-derby. Det er et drama, hvor 
nogle skøjteløbere har roller som de gode, 
andre som de onde, og først slår de onde 
de gode ned, siden vinder de gode. Og 
publikum tilfredstilles af voldsomhederne, 
skønt de ved at volden . . . selv om de ikke 
er sikre på, om volden er ægte eller for
falsket.

-  D et så ud som om den rødhårede pige 
virkelig blev slået ned.

-  Nej, nej, det er altsammen fup. De 
prøver det igennem på forhånd som skue
spillere øver sig. Somme tider kommer en 
enkelt til skade ved et uheld, men ikke ret 
tit. Det er en meget populær underholdning 
i USA blandt de fattige.

-  Scenen ser nærmest ud som om D e sta
dig havde tømm erm ænd efter at have foto
graferet volden i Stricks og M addow s » The 
Savage E y e«?

-  Rigtigt. Og lagde De mærke til en 
mand med en nakkestøtte, han var i for
grunden i en af indstillingerne. Det var et 
minde fra »The Savage Eye«, hvortil jeg 
fotograferede en mand med brækket hals, 
der var tilskuer til brydekampen. Mange af 
tilskuerne til rulleskøjte-derbyet kommer 
med nakkestøtter eller i rullestole etc. Jeg 
er ikke psykolog, men det må have noget 
med den fysiske volds nærværenhed at gøre.

-  Hvordan syntes D e egentlig om  » The  
Savage E ye«?

-  Jeg har ikke set den i mange, mange 
år. Min første reaktion, da jeg oprindelig 
så den færdige film, var -  at jeg kunne lide 
mit eget arbejde. Jeg brød mig ikke rigtig 
om den påklistrede historie med Barbara 
Baxley. Jeg fornemmede, at det var et for
søg på at skele til visse kommercielle hen
syn, at publikum åbenbart skulle have en 
slags personhistorie for at holde filmen ud.

-  M en er det ikke på en måde, hvad D e  
har gjort i » M edium  C ool«, bare med held. 
Hvis tingene integreres, er der vel ikke no
get galt med m etoden?

-  Problemet er: hvor gennemført ærlig 
kan man være — målt med hvor mange 
mennesker man støder fra sig ved gennem
ført og komplet ærlighed. Hvad jeg mener 
er, at selv over for ens kone kan man være 
nok så fri og åbenhjertig, men der er visse 
ting, man ikke fortæller. Når man skal leve 
sammen med et andet menneske, er der 
ting man ikke siger. Det samme gælder in
den for kunsten. Man kan ikke udbrede sig 
helt om, hvad man har på hjerte, fordi det 
er ærligt ment — for så kommer der måske 
ingen til biografen, og jeg tror ikke det er 
særlig fornuftigt, når man nu er beskæfti
get i et kommunikations-medium.

-  Vi talte før om de pseudoreelle begiven
heder, og D e sagde, at D e var interesseret 
i tilværelsens teateragtige aspekter, og i går 
nævnte D e, at hele den moderne tilværelse

er at betragte som en slags show, hvor alle 
begivenheder tilrettelægges for TV og af 
TV  — men hvad når De selv laver film, 
f. eks. Deres cinema verite-film? Er de 
sande?

— N ej, jeg tror ikke at noget som helst er 
sandt, der findes ikke nogen objektiv sand
hed. Når jeg laver en cinema verite-film  
laver jeg samtidig tusinde valg, hvilken 
person jeg nu skal fotografere, skal jeg 
zoome ind i mikrofonen eller ud i solen. 
N ej, kameraet ejer ikke nogen sand virke
lighed, det repræsenterer fotografens ind
stilling.

— Det er tvivlsomt, at »Medium Cool« 
ville være blevet lavet i Hollywood for blot 
få år siden. Er det nemt at komme til at 
lave film i dag?

— W ell, studierne ved, at den gamle me
tode ikke i længden fungerede godt, så nu 
prøver de at finde en ny måde. Hvordan 
de finder en løsning, og hvor de finder den, 
det ved jeg ikke.

— Kan De fortælle lidt om Deres samar
bejde med de forskellige instruktører, De 
har arbejdet for?

— W ell, jeg startede med at lave amatør
film. Senere blev jeg kameraassistent. Der
efter lavede jeg dokumentarfilm i Chicago, 
og endelig begyndte jeg at arbejde på spil
lefilm. M in første film var Kershners 
»Stakeout on Dope Street«, der var en 
meget billig film lavet uden om fagforenin
gerne. Det var hektisk, men det var rart. 
Franklin Schaffners »The Best M an» var 
min første studiefilm, og det var den første 
film, han lavede,* så han stod fremmed 
over for mediet, og jeg var i stand til at 
hjælpe ham en del. Han kom fra fjernsynet. 
V i arbejdede virkelig godt sammen, fordi 
vi begge var nye. O g jeg har slidt mig igen
nem film med Tony Richardson.

ALTID KOMPROMIS

-  Var det ofte nødvendigt for Dem at 
indgå et kompromis med instruktøren?

-  Altid. Instruktøren er kaptajn på ski
bet, og uanset om han er et dumt skvat 
eller om han er et geni, om hans afgørelse 
er rigtig eller forkert — som fotograf må 
man respektere instruktøren, og det er ikke 
nok blot med en overfladisk respekt. Når 
man tager jobbet, må man også være ind
stillet på, at man må prøve at forstå instruk
tørens hensigter, gøre hvad man kan for 
at hjælpe ham, opmuntre ham og komme 
med egne ideer og være parat til at få af
slag. Det er svært, specielt hvis man synes 
ens egne ideer er gode. På en måde er det 
en misundelsesværdig position, fordi man 
er en uberømmet skaber. M an er relativt 
anonym. Hvis filmen er god, er det fordi 
instruktøren er en god instruktør. O g  hvis 
resultatet bliver skidt, så kan man altid 
sige: »Fotograferingen var da god, ikke?« 
eller »Jeg er ked af det, men instruktøren 
var et fjols« og »manuskriptet var dårligt«, 
osv., mens derimod instruktøren ikke kan 
bruge de undskyldninger, men er nødt til at 
sige: »D et var dårligt arbejde. Jeg er ked 
af, at det er en dårlig film, men man kan 
ikke vinde hver gang«. ■

* »The Best Man« var Schaffners 2. film. Hans de
butfilm var »The Stripper«. P.C.
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FRANKLIN J . SCHAFFNER
■  interviewet af Jack Hirshberg redigeret af Per Calum

vinde krigen. Han har udtalt, at han ikke 
nærede politiske ambitioner, hvilket er et 
usædvanligt skridt nu om dage. Der findes 
ikke en eneste general i U S A ’s historie, der 
ikke bevidst eller ubevidst har næret poli
tiske ambitioner efter at en krig var over
stået.

— Ligger der ikke en risiko i at lave en 
film om den anden verdenskrig — en risiko 
for, at selv så farverig en personlighed som  
Patton nærmest drukner på grund af de 
mægtige begivenheder, han var involveret

-  Tror D e, at D e gennem portrættet af 
Patton har lavet en antikrigsfilm?

— Jeg ved det ikke. Jeg håber det. I 
hvert fald er der ikke nogen, der er så 
stort et fjols at lave en film for krig. M en
nesker er generelt imod krig. I »Patton« 
var hensigten simpelthen at studere en 
enormt kontroversiel, enormt provokerende 
og enormt dygtig professionel soldats per
sonlighed. For mig er det uden betydning 
om han i stedet havde været filmmagnat 
eller chef for et bladimperium, etc. Det er 
personligheden, der er vigtig for mig, men 
tilfældigvås var det nu i denne sammen
hæng en general. Han levede sit liv som 
professionel soldat, og han troede på dette 
at være soldat. M en han var i konflikt med 
sine samtidige, troede ikke som 'dem , havde 
ekstremt modsatte ambitioner end de hav
de. En af dem skiftede fra den militære 
karriere til en karriere i industrien. Adskil
lige trak sig tilbage og slog sig ned som be- 
styrelsesformænd for en række firmaer. Pat
ton døde med støvlerne på. M en på en el
ler anden måde står han alene og forrest, 
over og hinsides sine samtidige, i hvert fald 
i amerikansk forestilling, og det der fasci
nerer mig i at fortælle historien, er hvorfor?

HELTE OG FILMHELTE

— Lad os snakke lidt om helte, virkelige 
helte og filmhelte. Vil D e mene, at Pat
ton -  i klassisk betydning af ordet -  var en 
helt?

-  I den klassiske betydning, ja. Jeg tror 
han så sig selv i heroisk belysning. Han be
sad de nødvendige egenskaber. Han var en 
romantiker, han var kriger -  og i forhold 
til, hvad krigere laver, stod han forrest. 
Han var historisk bevidst -  og jeg tror ikke, 
der i den klassiske betydning af ordet helt 
kan findes en helt, der ikke studerer for
historien. Han elskede litteratur. Han var 
alle de ting, som den klassiske mening med 
ordet forlanger. Han besad en overudvik
let sans for ridderlighed over for kvinder 
og en overudviklet sans for ridderlighed i 
forholdet til sine fjender, han ejede for
nemmelse for ærlighed, fornemmelse for et 
mål og en sans for det ærefulde, som stem
mer med den klassiske definition på en 
helt. Jeg tror, han forlangte lige så meget 
af sig selv, som han krævede af andre. 
M en hvad der er mest fascinerende er, at 
han levede for at udføre et job, som han 
var blevet opøvet i og ville udføre bedre 
end nogen andet i samme tidsrum. Hvis 
han havde yderligere ambitioner, har han 
aldrig udtalt dem, hvorimod han gik så 
vådt som til at sige, at han ikke havde am 
bitioner ud over at være aktiv general, at

Franklin ]. Schaffner under indspilningen 
af »Patton«.

-  Det formoder jeg, men netop for at 
undgå den fare er der allerede i manuskrip
tet taget meget nøje hensyn til risikoen. 
Der er fire slagscener i filmen: kampen 
væd El Guettar, fremrykningen fra Palermo 
til Messina, turen gennem Frankrig og kam
pen ved Ardenneme. Slaget ved El Guettar 
er en nogenlunde komplet rekonstruktion, 
fremrykningen mod Messina mere fragmen
tarisk, turen gennem Frankrig skitsepræ
get, mens der helt sikkert er gjort noget ud 
af slaget ved Ardennerne, der sandsynlig
vis er Pattons mest berømte kamp og i hvert 
fald hans sidste store kamp. M en det er 
mit håb, og intentionen findes allerede på 
manuskriptstadiet, at kamphandlingerne 
udvikler og afdækker personligheden. Det 
er derfor de er med. D et er ikke »action« 
for »action«s skyld. Alle disse mere eller 
mindre fragmentariske slagscener er med 
for at afsløre Pattons karakter — som man
den der overtog ledelsen af 2. korps i 
Nordafrika på et tidspunkt, hvor det var 
en gruppe demoraliserede fyre, bange for 
tyskerne og med dårlig udrustning -  og i 
løbet af tre uger havde han fået 2. korps i 
en form, så det var i stand til at gå imod  
Rommels panserdivisioner og tilføje dem et 
rungende nederlag. Selvfølgelig er det »ac
tion«, men det røber Pattons karakter den 
første gang han blev givet en kommando 
under den anden verdenskrig, og yderlige
re viser det, hvordan hans personlighed 
formede den hær, der var under ham.

-  H vor lang tid arbejdede D e med på 
manuskriptet før indspilningen begyndte?

-  Der var allerede skrevet tre manu
skripter samt et treatment på mere end 
100 sider, da jeg kom ind i projektet. Ed
die North kom til samtidig med mig, og vi 
gennemarbejdede manuskriptet i løbet af 
en seks måneders periode. F. eks. var det 
russiske afsnit ikke med i de tidligere ma
nuskripter, men jeg fandt det meget væ
sentligt at vise også hans holdning til rus
serne, som Patton kaldte »sonuvabitches«.

HISTORISK NØJAGTIG

— Hvad er filmens budskab -  er det må
ske »kend dig selv«, ligesom i »Abernes 
planet« ?

-  »Patton« er historisk så nøjagtig, som 
jeg tror vi kan lave den. O g  ud over at 
studere denne uberegnelige, excentriske, 
brillante og kontroversielle mand, kan det 
siges at det simpelthen er mærkværdigt og 
storslået at betragte en individualist en 
gang imellem. Hvad enten Patton ville ha
ve sagt det eller ej, så var han totalt anti- 
establishment. Filmens budskab er, at kun 
det individuelle menneske betyder noget.
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Budskabet er endvidere, at hvis man er 
interesseret i en anti-establishment skikkelse 
— og hvem er ikke det nu om dage -  så må 
man hellere lægge mærke til Patton.

— Begge Deres forældre var missionærer 
i Japan. Tror D e, at noget i retning af de
res evangeliske tro, eller religiøse holdning, 
er smittet af på D em  selv?

— Det tror jeg ikke. For det første døde 
min far, da jeg var seks år, og jeg husker 
ham dårligt. Jeg kan ikke sige, at deres 
nidkærhed i troen er gået videre til mig, 
men på den anden side vil jeg være den 
sidste til at benægte, at den baggrund må
ske har øvet indflydelse på en eller anden 
måde, jeg ikke kender.

— O g denne baggrund har ikke gjort no
gen forskel på Deres holdning til Patton, 
til filmen og til krig?

— N ej. Overhovedet ikke.

INSTRUKTØRENS PROBLEMER

— Hvilke problemer rejser »Patton« først 
og fremmest for D em  som instruktør?

— Det første og formodentlig mest over
vældende problem var at få form på manu
skriptet, fordi det uundgåeligt er en kata
strofe at gå i gang med en film uden det 
rigtige manuskript. O g det rigtige manu
skript var det, der forholdt sig mest ærligt 
til Pattons personlighed, at være så fair 
som muligt over for Patton.

— Hvilke andre problemer var der?

— 99 %  af instruktørens kamp er ovre, 
hvis han har den rigtige rollebesætning. Da  
vi endelig fik Georg C. Scott, var et kæm
peproblem løst, for helt ærligt tror jeg 
ikke nogen anden amerikansk skuespiller 
kunne have spillet rollen. Han har tilstræk
kelige ressourcer til at kunne klare perso
nen, han liar energien, der får figuren til at 
leve, fanatismen der gør skikkelsen både 
acceptabel og uacceptabel, han ejer talent 
til at fremstille personens sårbarhed -  og 
Patton var sårbar -  og han ejer humor og 
elskværdighed. Alt sammen en kombination 
der gør George C . Scott absolut perfekt i 
rollen. A t lave filmen med en hvilken som 
helst anden skuespiller ville være det rene 
vanvid, tror jeg. Der var vanskeligheder, 
meningsforskelle, besværlige øjeblikke, men 
jeg tror ikke nogen som helst kunstart er 
noget værd uden disse øjeblikke, for proble
merne stimulerer.

— H vor lang tid har D e egentlig brugt 
på projektet fra den første dag D e læste 
manuskriptet til D e afleverer Deres ver
sion af filmen?

— I alt vel en 18—19 måneder. Når den 
første version er færdig, overvåger jeg den 
endelige klipning, musikunderlægningen, 
dubbing og »final cut«.

— Når D e befinder D em  i klipperummet, 
sker det så ofte, at D e siger: »Bare jeg nu 
havde den og den scene til at give den rig
tige overgang, etc .«?

— N ej, aldrig den reaktion. M en som 
enhver anden instruktør spekulerer jeg 
over, om jeg kunne have gjort det lidt bed
re, om jeg kunne have gjort enkelte sce
ner mere klare. Det er altid i klipperum
met man opdager, hvad man egentlig hav

de til hensigt at lave et halvt år tidligere, 
på manuskriptstadiet. M in drejebog var 
fyldt med detaljerede notater, og jeg kun
ne tydeligt se, hvordan jeg havde tænkt 
mig at klippe filmen. M en som oftest smi
der jeg den bort og begynder i klipperum
met med et andet udgangspunkt. M an ser 
på den fremkaldte film og siger: »D et her 
er godt. Det her er dårligt, og det er ac
ceptabelt«, og man føjer stumperne sam
men, så det giver mening, men somme ti
der på en anden måde end man oprindelig 
havde tænkt sig.

FORMATETS INDFLYDELSE

— Hvilke tekniske nyskabelser findes der 
i »Patton«, hvad betyder f. eks. » D im en
sion 150«, som er det format filmen er 
optaget i?

— Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan 
forelæse om det. Det er et fotografisk og 
forevisningsmæssigt system, og det er tid
ligere kun brugt til optagelse af »Bibelen«. 
Den tekniske betegnelse 150 betyder sim
pelthen, at lærredet dækker et 120 grader. 
M an bruger 65 m m  film og er derfor i 
stand til at benytte forskellige objektiver. 
Der findes ca. 35 biografer i verden, der 
kan vise film i »dimension 150«, der for
handles om yderligere 30, og til de øvrige 
laves der 35 m m  kopier i cinemascope.

— Hvilken indflydelse har formatet på 
D em , når filmen planlægges?

— M an er selvfølgelig klar over lærre
dets omfang. Det spiller en større rolle i 
klipperummet end under de faktiske opta
gelser. M an har en forpligtelse til at for
tælle historien visuelt, og den har man 
hvad enten man laver film til fjernsynets 
lille skærm eller til bredlærredet i en bio
graf. Under klippearbejdet har jeg flere 
gange følt mig fristet til at bruge flere 
nærbilleder, hvis jeg ellers havde haft et 
mindre lærred, men jeg gør det ikke, fordi 
jeg ved, hvor gigantisk det vil tage sig ud 
på det store lærred.

— Tror D e, at filmen kan ændre eller 
have indflydelse på vurderingen af Patton?

— Jeg tør ikke sige, at filmen vil have 
direkte indflydelse, men jeg tror den vil 
være med til at holde dommen over Pat
ton åben. Det er klart, at grunden til at 
filmen er lavet, er at vi alle fornemmede, 
at her var en personlighed, der var værd 
at udforske. Det var ikke en skikkelse, der 
burde overlades til historiebøgernes sider.

— Hvordan er D eres eget syn på Patton?

— M in vurdering vil nok være den, at 
jeg mener at historien har været hård ved 
denne mand, og for skødesløs, for overfla
disk i vurderingen, jeg tror historien mang
ler en del i at indfange denne mand. ■
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mm/ RAM ON: 
PANSERG ENERALEN

M yten om Patton, eller måske snarere 
myterne, for myten er forskellig fra U S A  
til Europa, kan med en nødvendig forenk
ling koges ned til, at Patton i U S A  betrag
tes som en helt med enkelte store, men ikke 
utilgivelige menneskelige fejl, mens forhol
det i Europa nok nærmest er omvendt. I 
vor verdensdel anskues Patton oftest som 
en brovtende cowboy i generaluniform, en 
fascist i de allieredes rækker af ubesmit
tede helte med Montgomery i toppen.

1 Ladislas Faragos gennemarbejdede bio
grafi, »Patton: Ordeal and Trium ph«, nu
anceres billedet af Patton væsentligt, og 
både manuskriptf or fatterne Francis Ford 
Coppola (der skrev sin version allerede i 
1966) og Edmund H . North (der omar
bejdede og afrundede Coppolas manuskript 
to år senere) og Franklin J. Schaffner har 
i vid udstrækning benyttet Faragos mur
stensbiografi som kilde, og det meste af 
filmen er en nuanceret portrættering af et 
særegent menneske, der ikke umiddelbart 
kan indpasses i vore vante forestillinger om  
dit og dat. Det kan indvendes, at filmen af 
og til måske kæntrer og tangerer det unu
anceret heltedyrkende, men det gøres un
der alle omstændigheder med talent, og 
det er ofte tilgiveligt, fordi filmen anskuer 
verdenskrigen med Pattons øjne. For ham  
var verdenskrigen ikke så meget en tragisk 
begivenhed af enorme dimensioner, som 
den var hans endelige mulighed for at m a
nifestere sit specielle talent som kriger. 
Romantisk anskuede han krig som den 
mest ærefulde beskæftigelse overhovedet, 
og hans holdning til »the noble art of war- 
fare« var ikke ulig vore dages grasserende 
revolutionsromantik. Pattons storhedsdrøm
m e hørte hjemme i en anden og overfla
disk set mere ukompliceret epoke, hvor 
krigeren ikke var et nødvendigt onde, men 
tværtimod den overalt feterede.

K un i tid er filmens portræt begrænset, 
og kun på overfladen ligner den en krigs
film . Der er meget »show« i filmen, for 
Patton elskede dette og var næppe altid 
selv i stand til at skelne, hvornår han dybt 
mente en ting og hvornår der blot var tale 
om en »put on«. Indledningen er magt
fuld manifestation af dette. I et par minut
ter fyldes lærredet af det amerikanske flag 
(m an kan nå at tælle de 48 stjerner), så 
kommer fra baggrunden general George S. 
Patton frem mod os indtil han fylder hele 
lærredet, og i en næsten fem minutter lang 
tale til soldater, vi ikke ser, og til os, præ
senteres vi for Pattons krigsfilosofi. Scenen 
er en fremragende montage af totalbilleder 
vekslende med halvtotaler, nærbilleder og 
supernære indstillinger. Næsten alt der kan 
siges om Pattons ydre figur er med i dette 
»coup de théåtre«. På mesterlig vis visuali
serer Schaffner her Pattons (og sin egen) 
sans for begavet showmanship.

Visuelt er filmen i det hele taget ofte en 
nydelse at overvære. Billedkompositionerne

er oftest meningsfyldte og æstetisk velfor
mulerede, om end man ofte savner den 
sært poetiske rumfornemmelse som Schaff
ner så meningsfyldt har givet os i »R idde
ren fra Norman diet« og »Abernes planet«. 
»Patton: Pansergeneralen« er i langt høje
re grad koncentreret om mennesker end 
om figurer i et landskab, og den er først 
og fremmest koncentreret om George C. 
Scotts fremstilling af Patton. M eget smukt 
formulerer Scott i sin præstation Pattons 
på en gang komplekse og enkle sind, der 
inden for sin tydelige begrænsning rumme
de så mange modstridende elementer: det 
jordnære (tydeligst eksemplificeret i Pat
tons saftigt bramfrie sprogbrug) kontraste
ret med den anakronistiske drøm om gloire 
(præcist visualiseret i sekvensen, hvor Pat
ton fortæller en gruppe journalister om  
Karthagos krige, patetisk i sekvensen, hvor 
Patton enetaler om fordums hyldest af 
helte). Scott præstation er for mig en ene
stående humanisering, og det er den defi
nitive afsked med myten Patton til fordel 
for en flere gange bevægende portrættering 
af et menneske, som jeg næppe ville bryde 
mig om at være i stue med alt for ofte, 
men som trods alt kan gøre krav på vor 
medfølelse -  om end næppe på vor re
spekt. En parallel kan måske bedst hentes 
fra litteraturen, fra Ray Bradburys sære og 
poetiske og gribende lille fortælling om det 
kæmpestore, forhistoriske havdyr, der ene 
af sin race har fået lov til at overleve 
mange årtusinder efter artens uddøen og 
som tålmodigt, år efter år har sukket efter 
sin mage og en dag endelig tror at have 
fundet hende ved at lytte til et fyrtårns 
advarende, hæse signal til natlige skibsfa
rende -  og som til slut må gå til grunde 
ved det endelige møde med en anden tids
alder. Patton burde aldrig være født i det 
tyvende århundrede, men evolutionen er 
generøs og tålmodig og giver plads til 
mange fejltrin, og Patton var langt fra det 
største.

Der er små fejl ved filmen (andre har 
gjort dem langt større, end jeg synes det 
rim eligt): af og til kniber det for Schaff
ner og Scott at holde sammen på filmens 
mange hændelsesforløb, slagscenerne er 
ikke så sigende, som Schaffner har tænkt 
sig dem, Montgomery er for stærkt karike
ret (her eksploderes myten ikke), og det 
kan kun delvis forklares med, at filmen ser 
begivenhederne med Pattons øjne. Generelt 
er filmen dog et velafbalanceret portræt af 
et menneske »out of place, out of time« 
(Schaffners egen præcise karakteristik af 
den tematiske fællesnævner for hans film ), 
og det afrundede og afbalancerede skyldes 
ikke frygten for det kontroversielle, kun 
frygten for ensidigheden, som den kommer 
til udtryk i den mest primitive holdning: 
at Patton var soldat, at han elskede krigen, 
at han derfor var fascist og ikke værd at 
beskæftige sig med. Per Calum
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NING H AM ), Richard Muench ( ALFRED JO D L), 
Michael Bates (BERNHARD LAW M O N TG O
M ERY), Paul Atevens (CHARLES R. CODM AN ), 
Edward Binns (W ALTER BEDELL SM ITH ), 
Lionel Murton (FELTPRÆ ST), John Doucette 
(LUCIAN K. T R U SC O TT), Tim Considine 
(SOLDAT), Abraxas Aaran (W IL L Y), Clint Rit- 
chie (Kaptajn). LÆ NGDE: 170 min., 4705 m. 
CENSUR: Gul. DANSK UDLEJNING: Fox Film. 
DANSK PREMIERE: Imperial 22.4.1970 (forpre
miere samme biograf den 20.4.1970 som led i Bodil- 
festen).
Indspilningen startet 3. februar 1969, slut ca. 1. juni 
1969. Location-optagelser i Spanien (bl.a. Segovia, 
Pamplona og Almeria), Kreta, Marokko og England. 
Budgettet var på ca. 10 millioner dollars, kost
prisen på ca. 13 millioner. Verdenspremiere på 
Criterion Theatre, New York den 4. februar 1970. 
Filmen annonceres også som »Patton: a Salute to 
a Rebel«, mens den i England kaldes »Patton: 
Lust for Glory«. Arbejdstitlen var »Patton: Biood 
and Guts«. Af de to krediterede manuskriptforfat
tere skrev Coppola sin version allerede før han de
buterede som instruktør i 1967, mens Edmund North 
senere udbyggede Coppolas version.

■ MEDIUM COOL (M EDIUM  COOL -  CHICAGO 
68), USA 1969. DISTRIBUTION: Paramount. PRO
DU KTION  : H & J pictures. En Haskell Wexler pro
duktion. PRODUCER: Tully Fri edman. ASSOCIATE 
PRODUCERE: Steven North og Michael Philip But
ler/Ass.: Jonathan Haze og William Schwartz. IN
STRU KTO R / M ANUSKRIPT / IDE / CHEFFOTO
GRAF / KAM ERA: Haskell Wexler. 2. KAM ERA: 
Mike Margulies/Ass.: Ron Vargas. FARVESYSTEM: 
Technicolor. FORM AT: W idescreen. IN STRU KTØR
ASSISTENT: Wendell Franklin. CHICAGO-KON- 
SULENT: Studs Terkel. KLIP-KONSULENT: Paul 
Golding. KLIP: Verna Fields/Ass.: Marsha Griffin. 
ARK ITEK T: Leon Erickson. M USIK: Mike Bloom- 
field. INCIDENTALMUSIK: The Mothers of Inven
tion. SANGEN: »Merry-Go-Round« af Wild Man 
Fisher. TON E: Chris Newman, Kay Rose og — ukredi- 
teret -  Peter Bonerz. M EDVIRKEN DE: Robert For
ster (JOH N ), Verna Bioom (EILEEN), Peter Bonerz 
(GUS), Marianna Hili (R U T H ), Harold Blankenship 
(H A RO LD ), Sid McCov (FRANK BAKER), Christi
ne Bergstrom (DEDE), Robert McAndrew (PENNY- 
BAKER), William Sickingen (K A R LIN ), Beverly 
Younger (RIG D AM E), Marrian Walter (SOCIAL
ARBEJDER), Edward Croke, Sandra Ann Roberts, 
Doug Kimball, Peter Boyle, Georgia Tadda, Charlie 
Geary, Jeff Donaldson, Richard Abrams, Felton Perry, 
Val Grey, Bill Sharp, Robert Paige, Walter Bradford, 
Russe 11 Davis, John Jackson, Livingston Lewis, Barba
ra Jones, Simone Zorn, Madeleine Marcou, Mickey 
Pallas, Lynn Erlich, Lestre Browlee, Morris Bleckman, 
Wally Wright, Sam Ventura, George Boulet, James 
Jacobs, Spence Jackson, Dorien Suhr, Kenneth White- 
ner, Connie Fleischauer, Mary Smith, Nancy Noble, 
Linda Handelman, Moira Friedman, Kathryn Schu- 
bert, Barbara Brydenthal, Elizabeth Moisant, Rose 
Bormacher, Roger Phillips, Robert Blankenship, China 
Lee, Sirri Murad. LÆ NGDE: 110 min. 3030 m. CEN
SUR. Grøn. DANSK UDLEJNING: Paramount. 
DANSK PREMIERE: Kinopalæet 4. 3. 1970. 
Indspilningen startet 29. juli 1968 med locations ude
lukkende i Chicago og omegn. Haskell Wexler finan
sierede selv filmen (600.000 dollars) med hjælp fra sin 
bror, Jerrold Wexler og solgte derefter rettighederne 
til Paramount. Klipperen. Verna Fields figurerer på 
forteksterne udelukkende af fagforeningsmæssige årsa
ger, oplyser Haskell Wexler, idet den reelle klipper var 
Paul Golding, der nu krediteres som konsulent. Og 
skuespilleren Peter Bonerz, der i filmen optræder som 
fotografens lydmand, optog også lyd til filmen.
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Hvis drankeren Dude hin aften i saloonen 
havde samlet den mønt op, som blev smidt 
til ham i spytbakken, havde hans ydmygelse 
været total. M en han gjorde det ikke. Ikke 
fordi han ikke ville -  for det ville han -  
men fordi hans tidligere foresatte, sheriffen 
John T . Chance hindrede ham deri. 
Chance er nemlig som en far for Dude, og 
han er ikke bare hovedpersonen i Howard 
Hawks’ film »R io Bravo«, men den proto
typiske Hawks-helt i det hele taget.

Robin W ood karakteriserer ham i alt fald 
som sådan i sin bog om instruktøren og gør 
det med god dækning i de enkelte film. 
W ood priser Hawks for hans evne til over
bevisende at skabe Creative relationships, i 
hvilke personerne hjælper hinanden, som 
Chance gør det, da han forhindrer Dude i 
at fornedre sig ved spytbakken. Samtidig 
forstår Chance, den erfarne livskloge fader
skikkelse, dog også, at hans hjælp kun har 
midlertidig virkning. A t et menneske må 
udføre sit job, som W ood udtrykker det, 
»without fuss and alone even in the teeth 
of hopeless odds« og at andre nok kan lede 
på sporet, men ikke bringe den endelige 
hjælp. Opretholdelse -  eller genoprettelse -  
af selvrespekten kommer kun til den, der 
vover spillet og består prøven, som Dude 
gør det, da han en dag ikke drikker sig fra 
sin frygt for den overmagt, der truer ham  
på livet, men lader den lokkende flaske stå, 
mens Chance, den bekymrede og lettede 
fader, fra baggrunden ser til. For Robin 
W ood »one of the great moments of the 
cinema«.

A t bestå prøven er noget afgørende i 
Hawks’ verden, for kun den, der gør det, er 
værdig til optagelse i kammeratskabets hel
lige kreds, hvor livet finder sin egentlige 
mening. I dyrkelsen af kammeratskabet 
med dets stiltiende krav til medlemmerne 
og urokkelige, men uudtalte love for, hvad 
man kan og ikke kan, minder Hawks om  
Hemingway.

V ed  at lade flasken stå befrier Dude sig 
for sine mandolinfingre, får atter kompetent 
greb om revolveren og viser sig kammerat
skabet værdigt. »Is he good?«, spørges der 
ofte i Hawks’ film, for det må man være, et 
mandfolk, hvad køn man så end tilhører. I 
»Spræng Speedometeret« ligner en af pi
gerne ligefrem en dreng, og der koketteres 
flittigt med, at hun dårligt selv ved, hvad 
hun er. På et givet tidsspunkt er hun dog 
så taktløs at forglemme sig og vise en næ
sten kvindagtig ængstelse for, at det skal gå 
galt for en bestemt racerkører, hun holder 
af. »H old  nu op,« siger broderen, »you are 
acting like a female.«  O g hun svarer ikke 
uden stolthed: »W h o  do you think I  am, 
your brother?«  Stolt, for det tror han jo 
næsten.

Hawks’ piger er initiativtagerne og ofte 
de mest erfarne i det erotiske spil. D e er 
modige og slagfærdige, men må også klart 
demonstrere disse kvaliteter, før mændene 
kan optage dem i deres eksklusive kreds. 
Således i »A t have og ikke have«, hvor en 
pige med drengenavnet Slim stjæler penge 
fra en af skipperen Harry Morgans kunder. 
Hun afsløres, men nægter at levere byttet 
tilbage med den lidet juridiske, men for

Modstående side: Dean Martin som dranke
ren Dude i Hawks film » Rio Bravo«. I  bag
grunden sheriffen John T. Chance (John 
W ayne).

Morgan acceptable begrundelse, at hun 
ikke kan lide ofret for tyveriet: » I  d on t like 
him«. Det kunne Morgan selv have sagt, og 
det varer ikke længe, før han gør det: » I  
don’ t like him any better than you do.«  De  
er på bølgelængde, Slim og Morgan, de 
opererer på samme skala. N u mangler de 
bare, at få Slim accepteret af heltens 
makker, gamle Eddie, som ikke er til megen 
nytte, men som er god nok, fordi »he used 
to be good.«  O g  Eddie selv siger god for 
Slim den dag, hun leverer et tilstrækkelig 
rapt og kammeratligt-indforstået svar på 
hans stående vittighed om den døde bi. 
»She’s o.k., Harry,« griner Eddie, og det 
kan hun være glad for. For hvis hun ikke 
havde været det, havde hun ikke været 
værd at beskæftige sig med, hverken for 
Eddie, Harry eller Howard Hawks, der 
kræver af en filmrolle, at den skal være tro
værdig og fængslende. O g  ved fængslende 
»forstår jeg, at der er tale om et menne
ske, som kender sit job og udfører det or
dentligt. Kludrer han i det, er han en kari
katur« (Kosmoram a, 72).

En så monoman fascination af venskab 
og kyndighed som den Hawks’ke må uvæ
gerligt stå i fare for at slå over i elite- og 
hero-dvrkelse, og en sådan bliver da også 
ofte disse films egentlige menneskesyn. De  
stærkes ret til riget.

Når det lykkes den åndsbeslægtede H e
mingway at styre uden om dette skær, skyl
des det en kvalitetsforskel mellem ham og 
Hawks, der har noget at gøre med en for
skel i modenhed hos de to, hvilket igen 
viser sig artistisk som en forskel i fortælle
teknik.

Hemingways hovedperson er ganske vist 
»good,« han kan sit kram, og han holder 
sin gruppes love, men dybest set er han et 
krakeleret menneske (desertøren Frederic 
Henry i »Farvel til Våbnene,« den nerve
nedbrudte Nick Adams i »Store overvæl
dende Flod,« den impotente Jake Bames i 
»O g  Solen går sin G an g«), der lige akkurat 
undgår at gå i stykker ved at støtte sig til 
sin kunnen og gennem den mobilisere den 
tilstrækkelige selvrespekt. Han har intet 
overskud og ringe chancer for at se nogen 
bedring i sin tilstand. Det kan kun gå vær
re. Skæbnen kan spille sin sidste trumf ud: 
The dirty Trick!, som den gør det i »Farvel 
til Våbnene,« hvor den lader døden slå ned, 
netop som hovedpersonen tror sig usårlig.

I bogen »M ovie M an« formulerer David 
Thomson en sammenligning mellem H e
mingway og Hawks således: »H em ingway’s 
knowledge that every man is afraid all the 
time, but that some are still able to do their 
job, is very close to Hawks’s attitude.« K a 
rakteristikken ligner Robin W oods, men det 
er nok et spørgsmål, om den ikke er så 
rundhåndet, at den bliver misvisende. Der 
er paralleller, men i modsætning til Henry, 
Bames og Nick Adams er Hawks’ centrale 
figur aldrig en ruin, for i stedet for at samle 
chok, skrøbeligheder og viljen til at holde 
disse i skak indenfor én person, gør Hawks 
det langt mindre interessante, at spalte den
ne konflikt ud på to: Dude over for Chance 
i »R io Bravo«, J. P. Harrah over for Cole 
Thornton i »El Dorado«, således at den ene 
bliver den andens redning. Hos Hawsk er 
der nemlig ingen Hemingwaysk udsigtsløs
hed, intet nada, ingen dirty tricks. » It  fru
strates me to start killing people off for no 
reason at all,« siger han. Det forekommer

da også monstrøst overfortolket, når David 
Thomson skriver, at »death is as common  
as happiness in the Hawks world, and the 
latter is sharpest when the former is appro
ached most closely,«  eller når Robin W ood  
betaget udmaler det mørke, der omgiver 
Hawks’ personer, og den konstante følelse 
af dødens trussel, de må leve med. I for
bindelse med »R io Bravo« hedder det såle
des, at »in the background, never far away 
is the external darkness surrounding human 
existence,«  og om »El Dorado,« at der kry
ber et isnende mørke nærmere de mænd, 
historien handler om, og hvis tiltagende 
alderdom er dens egentlige tema.

Indvendingen mod disse udlægninger må 
gå på, at de gør filmene langt mere ubarm
hjertige, barskere, end de er; eller måske 
snarere, at de behæfter historierne med en 
Camusk Sisyfos-heroisme, der ikke er nogen 
hjemmel for i det, der faktisk sker. » . . .  Nu  
er der endelig ro på alle fronter i »Rio  
Bravo,« som det hedder i Warners pro
gram -  og hos Paramount om »El D orado:«  
»N u er (skurken) Jason knækket og fami
lien Macdonalds ejendom sikret. »  . . .  O g  
både J. P. og Maude er glade over, at Cole 
nu vil sætte punktum for sit farlige rastløse 
liv og slå sig ned i »El Dorado.« Program
mernes uprætentiøse referat af de to films 
handlingsgang opregner nok så nøgternt hi
storiernes facit som de fantasifulde, men 
også vel panderynkende fortolkere T h om 
son og W ood. Hawks’ helte og heltinder 
trues ikke af nogen absurditet, dertil er de
res handlinger for veladministrerede, resul
taterne for store; livet opfyldes. O g  så er 
der jo endelig, om alt andet skulle slå fejl, 
hvad W ood kalder »kammeratskabets po
tentielt helbredende kraft.« Over for den 
kommer selv skæbnen til kort, the dirty 
trick får ikke en chance: Meningsløse drab 
er så frustrerende. V i er i Valhal, til høj
bords med skrammede, men udødelige helte.

På grund af sin umaniererede stil, sin fri
hed for patos og replikkernes charmerende 
kynisme har Hawks ord for at være en 
usentimental instruktør, men mens karak
teristik og fortolkning hidtil er anholdt for 
at stikke dybere, end der er lag til, må sig
nalementet usentimental til gengæld afvises 
som overfladisk. Det er nemlig sådan, at 
man meget vel kan opfatte sentimentalite
ten som et af de mest gennemgribende træk 
i den type Hawks-film, der her er omtalt, 
og som altså ikke omfatter komedierne og 
thrilleren »Stemwood-Mysteriet,« der al
mindeligvis -  og, forekommer det, med 
rette -  anses for at være fuldkommengørel
sen af blankpoleret vid og hårdkogt film
poesi, men som rangerer lavt på W oods 
liste af grunde, det ikke er nødvendigt at 
drage ind i denne sammenhæng.

Den Hawkske sentimentalitet har flere 
former. Én af dem er de » Creative relation
ships,« W ood priser, men som ret beset re
ducerer medmenneskelighedsbegrebet til en 
sygepassergeming, hvor alle bag forskellige 
attituder går rundt og bekymrer sig om  
hinandens velbefindende. For det er -  ikke 
mindst varetagelsen af kærlighedssorgerne, 
særlig slemt i »Spræng Speedometeret,« 
men også temmelig ulideligt i »Hatari« — 
hvad personerne hos Hawks bruger en mas
se tid på. En anden er heltens skabelon. Ek
sempelvis Harry Morgan i »A t have og ikke 
have,« der er så omhyggelig med at forklare 
pigen, at når han hjælper, er det ikke for
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hendes, men for sin egen skyld, at vi for al
vor bliver opmærksomme på, hvor beske
dent opofrende han er. Typen er i sig selv 
en af de trivielleste af alle filmstereotyper, 
men i modsætning til W ood, der hævder, 
at » there is nothing sentimental or glib 
ab out Hawks’s treat ment of his character s,« 
vil jeg fastholde, at netop the treatment, 
måden — eller stilen, om man vil — under
streger den sentimentalitet, der i forvejen 
er indbygget i klicheen »barsk mandfolk 
med følsomt indre«:

Morgan sætter megen pris på sin mak
ker Eddie, »he used to be good,«  men der 
er meget besvær med den gamle halvinva
lid, først og fremmest fordi han absolut vil 
være med, hvor det foregår. Han vil stadig 
være god. Harry nænner dog ikke at for
tælle ham, at han er nytteløs, men bliver i 
stedet kort for hovedet og langer til sidst ud 
efter den gamle, der går bort -  såret over 
så ringe trofasthed. Han ved jo ikke bedre. 
M en det gør til gengæld vi, publikum, for 
vi ser det kærlige blik, Harry sender efter 
den, han i virkeligheden har beskyttet, og 
således får vi både i pose og sæk. Først den 
frydefulde beundring for den utilnærmelige, 
der kan stå alene, og derpå den smægtende 
rørelse over så megen følsomhed bag uføl
somhedens maske. Scenen varieres senere 
i filmen: »D u  var bange for, at der skulle

ske mig noget,« gnækker Eddie, »det var 
derfor, du ikke ville have mig m ed.« M en  
Morgan er atter den lukkede østers, der blot 
peger på bådens ror og svarer: »W atch your 
course.« Hvor pragtfuld er ikke mandfolket, 
der dækker sin næsten kvindelige omsorg 
bag maskulin blufærdighed. Robin W ood  
nævner begejstret en tilsvarende passage fra 
»K un Engle har Vinger,« hvor pigen Bon
nie Lee ser flyveren Jeff gå løs på den af
tensmad, hans netop nedstyrtede og dræbte 
kammerat skule have haft. »D et var Joes,« 
siger hun fortabt og mener underforstået: 
Hvordan kan du dog spise hans mad, som 
om intet var hændt? Appetitten, hvormed 
han gafler i sig, og det kyniske svar: »H vem  
er Joe,« kunne unægtelig tyde på stor af- 
stumpethed, og Robin W ood mener da 
også, at tilskueren må dele Bonnie Lees 
bestyrtelse, samtidig med at han dog til
føjer, at vi ved mere end hun. Slet ikke så 
lidt mere. V i ved nemlig, at afstumpethe- 
den blot er forstillelse, for vi har lige været 
vidne til de kolossale anstrengelser, Jeff har 
gjort sig for at frelse Joe, og forstår derfor 
også, at han i virkeligheden bruger kynisme 
som skjold mod fortvivlelsen -  igen et ud
slag af klædelig blufærdighed og altså ikke 
det modsatte, uklædelig ligegyldighed.

Her må det være rimeligt at henvise til 
K . E. Løgstrups — i cineastiske kredse meget

foragtede -  betragtninger over filmens væ
sen, trykt i bogen »Kunst og Etik.« Selv 
om mange af dem unægtelig virker udpint 
teoretiske, kan det bedste i dem -  det afsnit, 
der sat på kort formel kunne kaldes ’Den  
flatterende Skæbne og Det vekslende Per
spektiv’ -  dog nok tjene til at uddybe for
ståelsen af blandt andet den sentimentalitet, 
der præger Hawks’ film.

Løgstrup skriver om den måde, hvorpå 
et menneske kan forholde sig til ulykken. 
Den kan mærke for livet, den kan overvin
des, eller den kan dyrkes som en last. I 
sidstnævnte tilfælde bruges ulykken som en 
pryd, der gør den, der bærer den, ekstra
ordinær i andres øjne. Ved at pynte sig med 
ulykken — eller spejle sig i den -  undgår 
man at tage stilling til den. Konsekvenserne 
bagatelliseres, eller sentimentaliseres, bort.

Også kunsten kan gøre sig skyld i en så
dan sentimentalisering. Nemlig der, hvor et 
bestemt tragisk motiv ikke tages mere al
vorligt, end at det bruges til at kaste glans 
over en bestemt person. Løgstrup mener, 
at denne form for sentimentalitet i særlig 
grad lurer på filmen, fordi det ligger i dette 
mediums væsen at benytte vekslende syns
vinkler. Sorgen -  eller omsorgen -  hos 
Hawks eksemplificerer træffende tankegan
gen: Fordi perspektivet eller synsvinklen 
veksler fra gamle Eddie, der skuffet vandrer 
bort, til et nærbillede af Harry Morgan, der 
kærligt ser efter ham, bliver scenens cen
trale virkning ikke så meget forståelse for 
Morgans holdning som beundring for den, 
hvilket igen reducerer gamle Eddie til staf
fage for Morgans fortræffelighed. Ligesom  
scenen med Jeff ved den dræbte kammerats 
tallerken i »K un Engle har Vinger« afsætter 
nydelse i publikum over Jeffs mandighed 
i stedet for at befordre smerte ovær den 
døde. Smerten skrives ned til en pryd for 
den, der nærer den.

Da karakteristikken af helten hos Howard 
Hawks i så høj grad bygger på publikums 
bedreviden — forståelsen hos publikum af 
en ædelmodighed, filmens personer først 
efterhånden indser -  etableret ved hjælp af 
kameravinklernes og krydsklippenes veks
lende perspektiver, bliver sentimentaliteten 
et fundamentalt og gennemgribende træk 
ved denne instruktørs film. En del af selve 
strukturen i modsætning til den sentimenta
litet, vi træffer hos en anden ærkeamerika- 
ner: John Ford.

Den Fordske sentimentalitet forekommer, 
hvor instruktøren mister kontrollen ovær fø
lelsespresset. Thorkild Bjørn vig taler i 
»Kains Alter« om de fortællinger eller pas
sager i fortællinger, »man får vand i næsen 
af,« og mener, at den betydelige kunst kun 
forekommer, »når en tone vibrerer længere 
i sindet end i fortællingen.« Hvor det mod
satte er tilfældet, bliver historien stikkende 
i det rørstrømske: vand i næsen hos Bjørn
vig, snotsentimentalitet i almindelighed. 
Ford kan være netop sådan: overtydelig og 
persende. Eksemplerne er utallige og kan 
hentes i såvel det visuelle som i spil og dia
log. Fords styrke kommer blandt andet af, 
at han evner og vover at rendyrke en følel
se, men hvor inspirationen og intuitionen 
udebliver, bliver han i katastrofal grad hæn
gende ved de ydre tegn. Således udtrykkes 
moderkærlighed og modersmerte for de
monstrativt, når vi i »Fire Sønner« ser den 
gamle kvinde sidde ene ved bordet og tæn-
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ke på sine drenge i krigen, hvorefter de 
dukker frem i overblænding som en visuali
sering af hendes længsel. Ligesom straten
røveren Hightowers forpligtelse over for 
løftet om at føre et barn frelst ud af ørkenen 
bliver til en vammel opbyggelighed, når vi 
i »T re Liv for ét« ser de døde kammerater 
tone frem og anspore den udmattede til 
ikke at give op. Også de plastiske opstil
linger er undertiden unødigt teatralske. Fa
miliesammenholdet kan f. eks. understreges 
så kraftigt igennem figurernes placering, at 
arrangementet forråder motivet. Den meget 
kalkulerede opstilling (formen) gør scenens 
umiddelbarhed (indholdet) til et postulat. 
Det kan også ske, at instruktøren tvinger 
spillet ud i markeringer, der vander from
heden ud til himmelvendte blikke og lader 
ængstelsen blive til hældende hoveder, og i 
visse situationer kan der falde replikker, 
som udsiger følelser, hvis oplevelseskvalitet 
for publikum netop har bestået i, at de var 
uudtalte. I »Kavaleriets gule Bånd« ser en 
ung pige langt efter den gamle kaptajn, der 
står foran sit sidste togt. V i aner hendes 
følelser og bevæges, lige indtil hun udbry
der: »D er går en m and.« Understregningen 
fordærver bevægelsen, eftertrykket gør det 
rørende rørstrømsk. På samme måde i 
»Vredens Druer,« hvor damen i en drug
store bemærker den venlighed, nogle last
bilchauffører udviser over for et par børn. 
En venlighed, der også gør indtryk på pub
likum, så længe det selv får lov at bemærke 
den, men som ikke er tjent med at blive 
kommenteret fra lærredet, hvad den til sidst 
bliver. Så gribende er den heller ikke!

Hvor pågående den end kan være, er der 
imidlertid det forsonende ved Fords senti
mentalitet, at den hører op igen. Den er

momentan og præger ikke som den Hawk- 
ske selve fortællingens struktur og sigte. 
Ford spiller nemlig aldrig på publikums 
bedreviden. V i møder menneskene i hans 
film igennem deres handlinger og de reak
tioner, handlingerne afsætter i omgivelser
ne, og der er intet vellystigt spil mellem for
stillelse og realitet. Eller sagt på en anden 
måde: Der er intet svælg mellem lærredets 
personers og publikums oplevelse af hoved
figuren. Ethan Edwards, den korrumperede 
veteran og neurotiske racist i »Forfølgeren,« 
er såvel dette som det meget andet, filmen 
efterhånden lader os opleve, og på intet 
tidspunkt forsynes tilskueren med en bero
ligende forsikring om , at han er bedre end 
han ser ud til. Edwards er ikke som Hawks’ 
helte en slags forklædt humanist, men der
imod en sum af ofte modstridende egen
skaber og tilbøjeligheder. O g  det er vel den 
egentlige visdom i Fords film, at han med 
stor selvfølgelighed kan skildre mennesker, 
så vi på én gang sanser deres personligheds 
kerne, den, de egentlig er, og samtidig op
lever alt det, de også er, som nu Ethan 
Edwards. I seks år drager han over prærien 
med én eneste tanke i hovedet: A t få gjort 
op med den indianer, der har røvet hans 
niece, og få hende, den blodbesmittede, til- 
intetgjort. O g så har han hende da endelig. 
Trængt op i en slugt snubler hun under 
hans hest, men i stedet for at støde kniven 
i brystet på pigen, løfter han hende op og 
siger: »L et’s go home, D ebbie.«

I en bog om filmkunst har jeg hævdet -  
og opfattelsen er sikkert den gængse — at 
denne scene, og dermed filmens portræt af 
sin hovedperson, er uacceptabel, fordi der 
ikke er psykologisk dækning for omvælt
ningen i manden. M en ved et gensyn med

John Wayne som den hævngerrige Ethan 
Edwards i John Fords »Forfølgeren«.

filmen forekommer betragtningen smålig, 
hjemmehørende i en eller anden teoribog 
for udviklingsromaner. »Forfølgeren« be
skriver nemlig hverken udvikling eller om 
vendelse, og Ethan er ikke et nyt og bedre 
menneske, da han går ud af filmens sidste 
billede. Historien om ham er, med instruk
tørens egne ord, »en tragedie.« Det sidste 
billede er komponeret som det første, og det 
er lige netop sagen: Ethan Edwards er låst 
fast. Ford karakteriserer ham som »a Ioner 
-  he was just a plain Ioner. C  ould never 
really be part of the family.« M en hvorfor 
fuldførte han da ikke sit forehavende, da 
han efter seks års monoman forfølgelse stod 
over for sit offer? Hvorfor løftede han pi
gen op i stedet for at dræbe hende? Det 
gjorde han, fordi ét var hans forestillinger, 
ét hans idé, noget andet virkeligheden. D a  
Ethan var så tæt på pigen, at han kunne se 
de vilde i hendes øjne, slog øjeblikkets styr
ke — livet selv — alle hans planer omkuld og 
ramte den plagede mand med et slag så 
hårdt, at han rækker hånden ud i stedet for 
at trække kniven; -  jeg kan godt forstå, at 
Godard kalder scenen for en af filmkun
stens meget bevægede. M en den nåde, at nå 
et andet menneske, er kun Ethan forundt 
en kort tid. Isolationen lukker sig atter om  
ham, og vi forlader ham ikke som en æn
dret, men måske som en foruroliget mand.

I et essay om »Francois Mauriac og Fri
heden« skriver Jean-Paul Sartre, at en for
fatter, hvis han ønsker, at hans personer 
skal leve, må sørge for, at de er frie. »Det 
drejer sig ikke om at definere, endnu min-
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dre om at forklare, men blot at præsentere 
lidenskaber og uforudsete handlinger.« Hvis 
man til ovenstående vil indvende, at kato
likken John Ford og eksistentialisten Sartre 
næppe lader sig samstille, så er dette natur
ligvis heller ikke tanken. Citatet udtrykker 
blot så præcist, hvad man kan finde i Fords 
film. Hvor han er god, lever personerne frit. 
Deres lidenskaber og det uforudsete virker 
ind på deres liv, som de kan beherske eller 
ligge under for alt efter indre styrke. Ford 
er realist, hvor Hawks er idealist. Ford er 
ikke så optaget af, hvad folk burde gøre, 
som af hvad de faktisk gør.

Howard Hawks har ikke brug for verden, 
han har brug for enkelte, der er verden 
værdige, og som kan realisere professiona
lismens og integritetens ideal. Derfor er 
hans miljø også næsten abstrakt, forenklet 
til en scene for spillet. Andre mennesker 
end hovedpersonerne ser vi kun, når de er 
nødvendige for fortællingen, og hvis der på 
gaden står køretøjer eller ligger varestabler, 
er de der kun for at fungere som dække ved 
den revolverkamp, som snart skal udspilles. 
»T h e social background is kept to the 
barest minimum below which we would be 
aware of stylisation,«  skriver Robin W ood  
og karakteriserer sceneriet i »R io Bravo« 
som »hard and bare, with nothing to distract 
the individual from working out his essen- 
tial relationship to life.«

I modsætning til Howard Hawks’ verden 
er der hos Ford plads for alle. Tykke og 
tynde, dygtige og fummelfingrede, beslut
somme og frygtsomme, dristige og forsig
tige, gøglere og borgere, kvinder og mænd. 
Fords piger behøver ikke som Hawks’ at 
yde bevis på mod og mandshjerte for at 
blive accepterede. Fords kvinder skal nem
lig ikke optages i en kreds, ikke godkendes 
af det gode selskabs udvalgte få, men ero- 
bres som et stykke natur, man gør til sit og 
bliver bestemt af. Hos Ford findes der nem
lig ingen udvalgte, hans verden er familiens, 
og det er karakteristisk, at Ethans tragedie 
for instruktøren består i, at han aldrig rigtig 
kan blive member of the family.

Forbundet med en udtalt familiefølelse 
følger ofte, det gør det i alt fald for Ford, 
en stærk traditionsfornemmelse og en ritu- 
aliseret livsrytme. Hos Hawks finder vi in
gen oversanselige instanser, og han er, selv 
om hans heroiske eliteforestillinger ikke li
gefrem er tidens, med sin sans for prestige
kravet inden for en gruppe og sin ’ angst for 
ikke at slå til-tema’ , et mere nutidigt gemyt 
end Ford, der da også i sine bedste film 
skildrer svindende miljøer: Nybyggersam
fundet, okie-lejren, den irske landsby, mili
tærforlægningen. Steder hvor kirkelige og 
verdslige ritualer har magt over sindene. 
Mens Rio Bravos Dude slår proppen i og 
bereder sig på slagsmål for at vinde aner
kendelse og selvrespekt, gør Den tavse 
M and det for at honorere en piges -  og i 
sidste instans en samfundsordens -  krav om  
ritualernes opfyldelse. Kun den, der er dem  
lydige, kan blive en kvindes mand, familie
far, borger i landsbyen. Ford forener på 
sælsom vis en inderlig mistro til dogmer og 
autoriteter med sin udtalte traditionsbe
vidsthed, en liberal-konservativ livshold
ning, der måske træder tydeligst frem i hans 
kavaleri-westerns.

Det er også her, man særlig kan studere 
instruktørens forhold til naturen. Hvor 
Hawks’ miljøtegning er knap og markeret,

er Fords bred og detaljerig. Ford drager 
omsorg for fortiden, fordi han -  i modsæt
ning til Hawks -  længes tilbage til den, og 
det er så endnu en side af den Fordske 
sentimentalitet: nostalgien. Der er imidler
tid andet end fortidslængsel i billederne, og 
scenerierne er ikke kun præget af den deko
rative æstetik, man temmelig diffust har 
prist som »smuk poesi«, men rummer noget 
så sjældent for filmkunsten som et defineret 
natursyn. »Naturen for kunstarterne rum
mer altid en etnologisk og historisk sub
stans,« skriver Martin A . Hansen i »Dansk 
V ejr« og tilføjer, at kunsten derfor har 
svært ved at erobre nyopdagede dele af 
verden.

Ford har ikke desto mindre erobret et 
vildnis, et uopdaget land, og gjort det sy
nonymt med sin virkelighedsoplevelse. 
»Kunsten må have rødder i det, den skil
drer, så gamle, så stærke, at den kan virke 
skabende i og på naturbilledet og dermed i 
grunden på naturen selv,« siger Martin A . 
Hansen, og netop sådan har Ford virket på 
sin verden, Monument Valley. Dette sirene
land, der kalder pioneren frem og lokker 
instruktøren tilbage til den magiske møde
plads, hvor kunsten bliver til som billeder 
af folk og skæbner i en given tid og et givet 
rum, formuleret med uomtvistelig person
lighed og alment sigte. Monument Valley 
er forjættelsen og farerne i den amerikanske 
tradition. En vision bestemmer naturen.

I et interview i Film Quarterly, winter 
68/69 , mener forfatteren Alex Jacobs 
(»Point Blank«), at Ford, som han beun
drer » enormously,«  ligefrem har valgt sig 
westernfilmens verden og antaget sit util
nærmelige væsen af gammel hugaf (klap
pen for øjet, de absurde interviewsvar etc.) 
for at beskytte sig, -  » the absolutely mar- 
vellous decision he made about Hollywood. 
It allowed him to work in complete harmo- 
ny and peace within his chosen world. H e  
saw the dangers of Hollyw ood and decided 
to protect himself;  the problem is that he 
may have overprotected himself.« Karakte
ristikken er både rammende og ved siden 
af. A t Ford har beskyttet sin personlige sky
hed og sin kunstneriske integritet bag hen
holdsvis utilnærmelighed og genreskabelo
ner er givet, ligesom Jacobs funderinger 
over den eventuelle overbeskyttelse er to the 
point. Ville hans kunstneriske evner være 
kommet ganske anderledes til udfoldelse i 
mindre kommercialiseret arbejdsklima? Er 
turen tilbage til the West trods alt, hvad 
der kan siges af godt om den, a noble re- 
treat? Eller har netop Holywoods vilkår 
kaldt på kunstneren i Ford, animeret hans 
selvstændighedstrang og på den måde holdt 
talentet varmt de mange år? Ville han 
uden filmbyens provokation være blevet en 
mindre kunstner? Noget kunne tyde på, at 
sidstnævnte mulighed er den mest nærlig
gende. De film, Ford har skabt i størst fri
hed, er ikke nødvendigvis hans bedste.

Hvad der er ved siden af i Jacobs karak
teristik, er bestemmelsen af Ford som et 
gemyt, der takket være sine bolværk er i 
harmoni med sin kunst. Sandt nok har 
Ford skabt film fra pionertiden, hvor landet 
ligger badet i et lys, der overfører sin klar
hed også til menneskene, som lever -  det 
ser vi -  i den bedste af alle verdener, men 
det er også sandt, at netop denne inspira
tion i stigende grad har haft svært ved at 
bære igennem, hvad enten instruktøren

har ønsket det eller ej. Ford deler givetvis 
sin yndlingsskikkelse Abraham Lincolns fo
restilling om , at Gud har en særlig mening 
med Amerika, men han er tydeligvis i sti
gende grad kommet i tvivl om planens for
valtning. Allerede i »Vredens Druer« fra 
1940 overskygges pioneridealismen af krise
bevidsthed, og i »Fort Apache« fra 1948 
rystes myten om, at den hvide mand vandt 
det nye land fra rødhuderne, fordi han var 
den retfærdige. I sine filmæstetiske betragt
ninger »Signs and Meaning in the Cinema« 
påviser Peter Wollen, hvorledes Ford stadig 
stærkere betvivler den civilisatoriske, altså 
retssyns-bestemte, kvalitet i de hvides kul
tur. Mens indianerne i filmene fra trediver
ne, »Flammer over M ohawk,« »Diligen
cen,« er grusomme vilde, savages, så er godt 
og ondt ligeligt fordelt i fyrrernes og halv
tredsernes westerns, og endelig er det i 
»Indianerne« fra 1963 cheyenne-stammen, 
der repræsenterer statsdannelse og civilisa
tion, mens barbariet udøves af det engang 
så chevalereske kavaleri.

Selv siger Ford om indianerkrigene — 
Bogdanovich: »John Ford«: — l t ’s a blot on 
our shield; we've cheated and robbed, kil- 
led, murdered, massacred and everything 
else, but they kill one man and, G od, out 
com e the troops.« Udtalelsen kan sammen
holdes med redaktørens ofte citerede replik 
i »M anden der skød Liberty Valance,« hvor 
det hævdes, at myten bør bevares også på 
sandhedens bekostning, og så kan man spør
ge, hvad Ford egentlig selv mener. Han  
mener naturligvis som redaktøren, men kan 
dog ikke løbe fra, hvad han ved, og også 
i hans tilfælde viser ambivalensen sig at 
være en lykkelig tilstand for kunstneren, der 
kan spænde sit værk ud mellem så bære
dygtige led som idé og erfaring.

Det modsætningsfyldte og påvirkelige i 
Fords inspiration, der er nævnt som et 
stærkt træk i filmene fra »Flammer over 
M ohawk« (1939) til »Indianerne« (19 6 3), 
mærkes også i formen og er endnu en for
skel fra Howard Hawks, der årene igennem 
stædigt og sikkert har fastholdt en upræ
tentiøs og fremaddrivende stil, der ikke har 
været uden eksperimenter, men som med 
sin prunkløshed giver endnu en beslægtning 
med Hemingway. »T o  put down what I  see 
and feel in the best and simplest way I  can 
tell it« var ifølge et interview fra tyverne 
Hemingways ideal. Hawks siger det i »M o - 
vie« -  5, således: » I  just use the simplest 
camera in the world.«

Ford derimod har været berørt af mang
foldige retninger. Tysk kammerspil (»For
ræ der«), ekspressionisme (»M agten og 
Æ re n «), amerikansk barok (»D en lange 
rejse h jem «), naturalisme (»Vredens Dru
er«), lyrisk rekonstruktion (Kavaleri-trilo
gien) og Hollywood-funktionalisme (senest 
i »Syv K vinder«). Modtageligheden har 
gjort ham særdeles anvendelig i industrien, 
men røber samtidig, at han langtfra er den 
» hard-nosed director,«  den upåvirkelige 
håndværker, han ynder at fremstille sig 
som. Hans ambitioner har været store — en 
sidste og afgørende forskel fra Hawks, der 
jo deler sine heltes forkærlighed for fåmælt 
professionalisme — og det er langtfra sådan, 
at de største gav de fornemste resultater; 
men de har altså drevet ham frem til skif
tende positioner. Ikke harmoni og urokke
lighed, men uro og anfægtelse har gjort 
John Ford til den, han er.
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CLOSE/UP

Philip 
Lauritz en TO DEBUTANTER
D e mange debutanter i det 
forløbne år ser ikke ud til at 
blive et isoleret fænomen. Den  
kommende vinter vil i hvert 
fald byde på fem  andre debu
tanter og måske et par stykker 
til. Både Thom as W inding og 
Christian Braad Thomsen er 
færdige med optagelserne til 
henholdsvis »Stranden« og  
»K æ re Irene«, og Henning  
Ørnbak er i gang med »Alting  
og et posthus«, Thom as Kragh  
med »Desertøren«, Lise Roos 
med en børnefilm. »Kosm ora- 
m a« har snakket med to af de
butanterne og vil vende tilbage 
til de resterende i kommende 
numre.

Både Thom as Kragh og 
Christian Braad Thomsen har 
fået støtte fra Filmfonden til 
deres film, der produceres af 
henholdsvis A S A  og Kollektiv 
Film. »Desertøren «s budget er 
på 750.000 kr. A S A  søgte en 
filmfondsgaranti på 550.000  
kr., og fik 450 .000 kr., hvoraf 
de 150.000 var debutantstøtte. 
Christian Braad Thomsens 
Kollektiv Film fik en garanti 
på 400 .000 kr., deraf 150.000  
som debutantstøtte, med et 
budget på 450.000. Begge in
struktører havde hver fået m a
nuskriptstøtte på 10.000 kr.

C H R . BR AAD  T H O M S E N : 
K Æ R E  IR EN E. Chr. Braad 
Thomsen har skrevet manu
skriptet i samarbejde med 
M ette Knudsen, der spiller 
den kære Irene. Filmen pro
duceres af et kollektiv, hvis 
kapital er de medvirkendes 
overskydende løn, når en uge
løn på 900 kr. er udbetalt. 
M an  regner m ed premiere i

november. Filmen er optaget i 
sort/hvid og med Dirk Briiel 
bag kameraet.

— Hvad handler »Kære Irene« 
om?

— Det er en kærlighedsfilm om 
nogle mennesker, der ikke kan få 
realiseret deres drøm og derfor 
kommer ud for meget frustreren
de konfrontationer. Irene prøver 
bl. a. gennem forskellige erotiske 
eksperimenter, om der er en ud
vej, men finder ud af — faktisk er 
filmens konklusion meget gam
meldags — at erotik uden følelser 
ikke er noget.

Filmens konklusion kommer der
med lidt i modsætningsforhold til 
bl. a. et interview, Steen Kaalø, 
Irenes ene elsker, foretager med 
en pornofabrikant. Han er helt 
sikker på, at pornografien har 
løst mange ægteskabelige konflik
ter, fordi den giver folk mulighed 
for at få afløb for deres frustratio
ner.

— Filmen produceres kollektivt. 
Er den også blevet lavet kollek
tivt?

— Der har givetvis været større 
demokrati end på mange andre 
film, men kollektiv i den forstand, 
at der ingen instruktør har været, 
er den ikke. V i har snakket me
get om alle de forskellige scener, 
og selve udformningen af replik
kerne har skuespillerne haft meget 
stor indflydelse på, men der har 
flere gange måttet skæres igennem 
og det har jeg altså gjort.

— Er manuskriptet blevet nøje 
fulgt?

— V i har improviseret meget og 
f. eks. er slutningen lavæt helt om.

— Bliver man ikke let fanget i 
sine improvisationer?

— Jo, og det har nok været mit 
største problem: at bibeholde det 
store overblik, så stemningen i de 
forskellige scener bliver rigtig. På 
den anden side er fordelene meget 
store, f. eks. får man en langt 
større umiddelbarhed.

— Når man improviserer meget, 
bliver man så ikke ved klipningen 
meget afhængig af enkelte med- 
virkendes præstation? Og filmen 
er vel ikke lige til at klippe sam
men?

— Jeg har optaget ca. 18 timer, 
hvad der ikke er frygtelig meget i 
forhold til de øvrige danske film, 
der er blevet lavæt på lignende 
måde. M en jeg tror ikke, jeg bli
ver urimeligt afhængig af enkelte 
præstationers vellykkethed. Jeg val 
have en bestemt linie frem og er 
indstillet på at følge den — også 
selv om det indebærer, at jeg må 
medtage scener, hvor en eller an
den er mindre god.

Christian Braad Thomsen er 
uddannet journalist og har i en 
årrække virket som kritiker, ikke 
mindst her i Kosmor ama. I  1967- 
69 gik han på instruktørlinien på 
filmskolen, hvor han lavede en 
række kortfilm, bl. a. »Revolu
tion«.

T H O M A S  K R A G H : D ESER 
T Ø R E N . Thom as Kragh har 
selv skrevet manuskript. Jesper 
H øm  fotograferer i farver. 
A S A  producerer og man reg
ner med premiere omkring 
nytår.

— Du bruger udelukkende ama
tører. Hvorfor?

— Det er ikke rigtigt. Der er 
flere amatører, men også en ræk
ke unge skuespillere. Når der ikke 
er nogen af de mere kendte med, 
skyldes det simpelthen, at ingen af 
dem har den alder, jeg skal bruge, 
mennesker omkring 20 år. Des
uden var der ingen af »berømt
hederne«, der faldt i min smag, 
og jeg har stort set valgt mine 
medvirkende efter deres udseende, 
hvor megen udstråling de har.

— Hvad handler »Desertøren« 
om?

— Den starter med, at vi ser

ham stikke af fra militæret iført 
fuld kampuniform. Dernæst følger 
vi ham i forskellige miljøer. Først 
tager han hen til sin ven, en fyr, 
der tager alting, som det kommer, 
og han opdager, at vennen har 
taget hans pige. Egentlig handler 
filmen om, hvordan desertøren 
klarer flugten og hvordan han har 
svært væd at komme i kontakt 
med sit gamle miljø, sine vænner 
o. s. v.

— Hvorfor flygter han?
— Han synes, at han spilder sin 

tid, at han kunne bruge den til 
noget bedre, at militæret er noget 
pjat. Men han er ikke nogen sær
lig politisk bevidst person. Så ville 
han vel være blevet militærnægter. 
I det hele taget er det ikke nogen 
politisk film. Ingen af personerne 
diskuterer politik. Det politiske 
budskab kommer til udtryk impli
cit i den måde, personerne gererer 
sig på. At lave en decideret poli
tisk film har jeg ikke lyst til. Et 
konkret politisk budskab kan jo  
skrives ned til en kronik.

— Hvad gør militæret?
— Næsten ingenting. De tager 

det faktisk meget afslappet. Besø
ger hans bopæl, hans forældre og 
slår sig ellers til tåls med, at de 
nok fanger ham — om ikke andet 
så væd et tilfælde eller ved græn
sen. De har tid nok.

— Hvad sker der med desertø
ren?

— Han kommer længere og læn
gere ud i isolationen og til sidst 
ender han med en kugle i maven 
— en pointe, jeg nødig vil afsløre 
allerede.

Thomas Kragh har gået den så
kaldt »hårde vej« gennem film
branchen. Han har arbejdet med 
film i otte år, hovedhagelig med 
kortfilm på Laterna og Ib Dam  
Film, og har bl. a. instrueret kort
filmene »Cassimir og Isabelle« og 
»Et ganske almindeligt eventyr«. 
Desuden » skrevet en helvedes 
masse manuskripter, som ikke har 
fundet nåde for de høje herrer«.
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ANDYW ARHOL
■  ET PORTRÆT
Andy Warhol, 42 år gammel i 
dag, har mere end nogen anden 
været undergrundsfilmens »star«.
I dag tjener han millioner på sine 
film, der i hastigt tempo forlader 
hans »fabrik«, stedet, hvor han 
sammen med en klan af venner 
skaber sin personlige upersonlige 
kunst, der af de fleste æsteter og 
kritikere er blevet betegnet som alt 
andet end kunst. Fabrikken er i 
øvrigt lige blevet forladt til fordel 
for nogle lokaler i Bowery.

1952 betød et vendepunkt i 
Warhols arbejde. Efter at have 
forladt universitetet, var han ble
vet en af New Yorks førende re
klamedesignere, en branche han 
dette år forlod. Egentlig betød det 
ikke et vendepunkt i hans »pro
dukter«, men derimod nok i hans 
bevidsthed over for dem. I stedet 
for at få sine billeder trykt i ma
gasiner lod han dem udstille i 
kunstgallerier. Annoncernes glatte, 
smarte billeder var nutidens kunst. 
Tydeligere end noget andet af
spejlede de samfundet, var på en 
måde identisk med dets glatte 
overfladiskhed. Hans idolbilleder 
af Marilyn Monroe blev Amerikas 
Mona Lisa, som den svenske kri
tiker Carl Henrik Svenstedt ud
trykker det i en artikel om W ar
hol.

I et par år var Warhol maler 
og havde fantastisk succes. Mange 
af hans billeder består kun af 
nærmest fotografiske gengivelser af 
konsumvarers emballage som 
f. eks. konservesdåser og coca-cola- 
flasker. Det er helt mekaniske gen
givelser, og Warhol lægger da 
heller ikke selv skjul på, at han 
masseproducerer:

»Jeg prøver at lave dem med 
hånden, men det forekommer mig 
lettere med silketryk. På den må
de behøver jeg slet ikke arbejde 
med mine billeder selv. En af mi
ne assistenter, eller hvem som helst 
for den sags skyld, kan reprodu
cere tegninger lige så godt som 
jeg«.

Imidlertid skal man nok være 
varsom med ukritisk at tage hans 
udtalelser i interviews for alvor
ligt. O m  at blive interviewet har 
han på et tidspunkt udtalt:

»Intervieweren skal blot give 
mig de ord, han vil have, jeg skal 
sige og jeg vil gentage dem efter 
ham«. O g  en anden gang: »Hvis 
du vil vide alt om Andy Warhol, 
så kig blot på overfladen af mine 
malerier og film og mig, og dér er 
jeg. Der er intet bag den«.

Omkring 1964 holder han op 
med at male til fordel for at op
tage billeder. Han begynder at la
ve film, mange film, i en periode 
én om ugen, ligesom filmfabrikker
ne i filmens barndom gjorde det.

Filmene ligner faktisk også de tid
lige strimler, dem som verdens 
første instruktører, franskmændene 
Lumiére og Méliés optog. Også 
disse var uklippede optagelser med 
et helt ubevægeligt kamera. W ar
hols »Kiss«, »Sleep«, »Empire 
State Building« m. fl. var film på 
op til 24 timer, der blot viste to 
ansigter med forenede læber, en 
mand, der sover, en bygning. In
gen bevægelse, ingen dramatik — i 
gængs filmteoretisk forstand.

Hans film er gjort på tværs af 
alle æstetiske nyskabelser. Selv kal
der han dem for dokumenter: 
»Ville det ikke være fantastisk om 
nogen kunne grave dette materia
le op om nogle tusind år og sige: 
sådan kyssede man i 1960’erne? 
Tænk om vi havde et lignende 
dokument fra renæssancen«, har 
han sagt.

Hvad Warhol vil, må være no
get i retning af at eliminere kunst
neren og blot fremlægge et mate
riale, hvis »kvalitet« kun bestem
mes af den enkelte tilskuers med
leven — og fantasi. Han gør på 
en måde tilskueren til kunstneren; 
oplevelsens styrke, kvalitet eller 
hvad man nu skal sige, afhænger 
således udelukkende af én selv. 
Sagt på en lidt anden måde, så 
bruger han tiden som provokation.

Filmæstetisk kan disse film op
fattes som et politisk opgør. Mod  
alle de klicheer, som filmen efter
hånden er blevet behæftet med. 
Et opgør mod påvirkning og den 
»egocentriske« kunstnertype, der 
overdænger tilskueren med sine 
frustrationer.

Andy Warhol blev (og bliver) 
selvfølgelig kraftig kritiseret. Net
op den manglende behandling af 
stoffet blev et argument mod ham 
som kunstner. Han beviste jo ikke, 
at han kunne noget — andet end 
at sætte en optager i gang! Han 
blev karakteriseret som — foruden 
dilettant og spekulant — kyniker 
og kujon. Han viste kun obskøne 
mennesker og situationer, men 
undlod at tage stilling, at argu
mentere.

M od dette står hans egen ud
talelse om, at bag overfladen er 
der intet. Manglen på »personlig
hed« i filmene kan imidlertid og
så skyldes blufærdighed, resigna
tion, håbløshed og desillusion. 
Warhol kan, som omtalte Sven
stedt gør det, kaldes »den sårede 
idealist, der beskytter sig mod de 
nye angreb fra en umenneskelig 
verden«. En person, der har lært, 
at der virkelig intet findes under 
overfladen, imaget, faconen. En 
idealist må nødvendigvis blive fru
streret ved en sådan erkendelse, 
hvilket rent kunstnerisk meget vel 
kan forhindre en forløsning.

Filmen »Chelsea Giris« i 1966 
vidner om en stigende forløsning 
af kunstneren Warhol. Her har 
han arbejdet med sit stof, et hen
synsløst portræt, i sort/hvid og

farver på to lærreder, af narko
maner, sadister, masochister, ho
moseksuelle m. fl. Et broget por
træt, der alene på overfladen er 
uigennemtrængelig komplekst.

— Hvis du var meget stupid, 
kunne du så stadig gøre, hvad du 
gør?

— Warhol: Ja.
— Hvorfor gør du det så?
— W arhol: Fordi jeg ikke er 

særlig smart.
(Citat fra et interview).

Philip Lauritzen.

■  EN SAMTALE
Følgende interview med Andy 
Warhol er optaget i New York 
marts 1969. Vi har hentet det fra 
det norske filmtidsskrift F A N T  og 
ved båndet sad Lasse H . Glomm.

— Chelsea Giris« blev i mod
sætning til dine andre film en 
mægtig kommerciel succes. Kan 
du sige noget om »Chelsea Giris« 
i modsætning til disse?

— Alle vore film er succeser nu.
— S å . .?
— V i har ti stykker, som vi alle

rede har lavet, i farver: »Bike 
Boy«, »Tub Giri«, »Lonesome 
Cowboys«, »Imitation of Christ«
. . . Det er de gamle film, du tæn
ker på!

— Har alle dine sidste film væ
ret kommercielle succeser?

~  Ja-
— Har den kommercielle succes 

haft nogen indflydelse på din film
produktion? Har filmene foran
dret sig efter » Chelsea Giris«?

— Nej . . .  vi fik ikke så mange 
penge fra »Chelsea Giris«. Den 
spillede en masse ind, men vi fik 
ikke meget.

— Tror du, at » Chelsea Giris« 
har haft nogen betydning for New  
American Cinerna?

— T ja  . . . det er en lang film.
— Føler du, at du når et større 

publikum nu?
— Nej, vi er på en måde bare 

interesseret i underholdning. Jeg 
ved ikke rigtig . . .  vi kan fortsætte 
med at gøre alt på vores egen 
måde . . . det er omtrent alt.

— Kan du fortælle lidt om må
den du arbejder på, hvordan du 
instruerer, hvordan du får ideerne, 
o. s. v.?

— V i får bare folk til at snakke 
en masse.

— Ingen planer på forhånd?
— Nej, bare at få dem til at 

snakke. M en vi er løbet tør for 
mennesker nu. V i har mistet vo
res stjerne, så vi har ikke kunnet 
lave film i over seks måneder.

— Du ser altså det at lave film 
som en form for registrering?

— Ja netop. V i stiller aldrig 
spørgsmål, registrerer bare.

— M ener du, alt omkring dig 
kan være kunst?

— Åh, vi tror ikke på kunst.
— Hvad tror du på?
— Bare underholdning.
— Rauschenberg har sagt at 

»der findes ikke dårlige (poor) 
ting«. Er du enig i, at alt har sin 
egen skønhed?

— Ja. Alle ting er smukke. Der 
eksisterer ikke dårlige ting.

— Godard bruger i sine film se
kvenser, hvor skuespillerne gør no
get galt. . .

— . . .  Hvor skuespillerne gør 
noget galt?

— Ja, han mener, at fejlen kan 
afdække sandheden på en langt 
bedre måde.
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Gerard Malanga (superstar) og Andy W  ar hol.

— Det vidste jeg ikke, han gjor
de . . .

Nå, hvis han ta’ r det ud, som 
skuespillerne gør galt og laver no
get ud af d e t . . . hvis skuespiller
ne gør noget galt, så er det, fordi 
instruktøren registrerer det galt.

— Nogle af dine skuespillere 
bruger »drugs«. Vil du have, de 
skal gøre det for om muligt at nå 
frem til større erkendelse af dem 
selv, på en måde at nedbryde de 
mure, de omgiver sig med, for at 
finde frem til deres virkelige jeg?

— Ingen af vore skuespillere 
bruger »drugs«.

— Da jeg så »Chelsea Giris«, 
tog Ondine »drugs« i en af sce
nerne.

— Nej, han lader bare som om 
foran kameraet. Desuden smyger 
han sig væk i det øjeblik, han skal 
stikke sprøjten ind.

— Betragter du dig selv som en 
voyeur?

— T j a . . . nej. V i forsøger bare 
at være optaget af et eller andet 
hele tiden. Og når vi ikke er det, 
forsøger vi at blive det igen.

— Du ønsker med andre ord, at 
du gennem dine arbejder skal øve 
indflydelse på så mange som mu
ligt?

— Åh . . .  ja . . .
— Kan du sige noget om din 

malergerning i relation til filmar
bejdet?

~  T ja , jeg kan ikke li’ noget på 
væggene mere, så derfor mente 
jeg, at film var noget, som fra 
tid til anden kunne placeres på 
vægge, som ellers skulle være tom
me.

V i forsøger at lave regn, sådan 
at du bare kan knipse med fingre
ne og det vil begynde at regne. 
Lige for tiden forsøger jeg at la
ve en snemaskine. Jeg fik ideen, 
da jeg var i Sverige, og jeg ville 
ønske vi kunne vise den d ér . .  . 
men de ville vel alligevel ikke ha
ve haft sne inde i museet. . . det 
havde nok været bedre at pla
cere den uden for.

— I  dine film fortæller du om 
mennesker, men i dine malerier 
koncentrerer du dig om ting, ob
jekter.

— T j a . . .  du ved, mennesket 
bevæger sig, i maleriet derimod. . .

— Der er altid nogen som bry
der ind i dine film under opta
gelserne. Enten kommer stemmen 
igennem eller også er det personer, 
som kommer ind i billedrammen. 
Er det bevidst for at skabe distan
ce mellem filmen og tilskuerne?

— V i bruger det ikke længere 
. . .  vi arbejder med 3-D film nu. 
V i laver en »beaver-movie« i 3-D. 
Ved du hvad en »beaver-movie« 
er?

— Nej.
— Nå, det er »groovy«-film, 

hvor prostituerede sidder på en 
sofa og klæ’r sig af og . . .  har du 
set nogen i Sverige?

— Nej.

— Har De lavet nogen bedre end 
»Jeg er nysgerrig — Gul« nu?

— »Blå« er kommet.
~  Ja, men jeg har hørt, at den 

ikke er så god som den gule . . .
— Er der nogen filmskaber, som 

du synes specielt godt om, eller 
nogen, som du mener har påvirket 
dine egne arbejder?

— Jeg kan li’ a lle . . .  du ved 
alle Hollywood-filmene, jeg hol
der af dem alle sammen . . .  Ho
ward Hawks, Sam Ful ler . .  .

— Ser du filmen som en kunst
art i tid?

— Jeg opfatter filmen som den 
nye bog, det er alle film. Jeg for
står ikke, at man ikke forstod det 
allerede for længe siden. Jeg tror, 
at forfattere i fremtiden vil kom
me til at lave film i stedet for at 
skrive bøger. En række mennesker 
er allerede begyndt; Susan Sontag 
tror jeg, det var, har lavet en i 
Sverige . . . har du set den?

— Nej.
— Hvad betyder skønhed for 

dig?
— T ja  . . .
— Jeg tænker f. eks. på den 

skønhed, som ligger i Borroughs 
»Naked Lunch«.

— Den blev lavet på en ny må
de, så det var en ny måde at lave 
skønhed på. Jeg tror, at skønhed 
er alt, som man viser på en ny 
måde.

— Er du enig i, at der findes 
voldsomhed i dine film, på det 
mentale plan?

— V i lader bare folk snakke en 
masse. V i har aldrig lavet alvor
lige film. Alt, hvad vi har lavet, 
har været komedier. De kan mu
ligvis se ud som alvorlige film, 
men de er i virkeligheden kome
dier.

— Hvad er det, der fascinerer 
dig ved snakkeri? Er det ordenes 
fonetiske egenskaber eller er det 
den symbolværdi, ordene repræ
senterer?

— Nej, det er blot, at det er 
lettere end at få folk til at genta

ge andres ord, og så synes vi, det 
er mere' underholdende. Du kan 
se filmen mere end en gang . . .  
det er altid mere interessant end 
en skreven dialog. Det biir aldrig 
det samme.

— Du må altså ha? folk som er 
villige og i stand til at snakke en 
masse. Hvis du ikke har det, kan 
du heller ikke lave film?

— Ja. Mennesker, som snakker 
en masse eller knepper en masse.

— Føler du, at du er i færd med 
at blive kommerciel?

— Jeg har altid været kommer
ciel . . .  vi gør, hvad der falder os 
ind. For øvrigt bruger jeg stadig 
en del af de penge, jeg får for 
mine malerier, til at lave film for.

— Kan du sige noget om dit 
forfatterskab? Jeg ved, at du ar
bejder med en form for registre
ring også dér, men kan du uddy
be det?

— Å h . . .  jeg bruger bare en 
båndoptager til at optage alt mu
ligt med. Jeg får bare folk til at 
sige en masse. Arbejdet og opga
ven er derfor blot at finde menne
sker, som kan snakke en masse.

— H vor står N A C  (New Ameri
can Cinema) i dag?

— Jeg ville ønske, at de havde 
flere penge, sådan at gutterne 
kunne lave flere film, for det er 
forfærdelig dyrt at lave film. In
gen synes f. eks. at ville give Jo
nas (Mekas) penge, og han er 
virkelig fantastisk . . .

— Kan du fortælle lidt om » L o - 
nesome Cowboys«. Jeg så lidt af 
den før »Flesh«?

— Åh, vi bestemte os bare for 
at lave noget i forskellige dele af 
landet, og det var det, som skete. 
V i tog de samme mennesker til 
Arizona, og så optog vi en anden 
film, hvor vi tog de samme men
nesker til Californien. V i havde 
tænkt at rejse flere steder, o g . .  . 
nå, det er bare en komedie.

— D er står ikke andre end dit 
navn under »Flesh«, men det er 
Paul Morrisey, som har lavet den. 
Er du villig til at sætte dit navn 
under alle de film, der bliver la
vet på »fabrikken«?

— Nej, men med »Flesh« hav
de vi de samme ideer og vi lavede 
den med de samme mennesker, så 
det spillede ingen rolle. V i ville 
virkelig lave den, vi ville vise, 
hvad der sker, når folk begynder 
at snakke sam m en. . .  og vi vil 
virkelig ha’, at stjerner skal knep
pe på film. V i ville gerne ha’ Bri
gitte Bardot til at spille med i den 
første helaftens »kneppe-film«, og 
. . .  tror du hun vil være villig til 
at gøre det?

— . .  . nej.
— Har du nogen idé om, hvor

Side 95 i Warhols roman »a« (Grove Press, New York). Kapitlet: 
Ondine’s Bath.

Dorothy Gray— Hole cream . . . 
it’s ass hole cream (laughter) 
wha—  it was a very nice day to- 
day Drella wasn’t it— hovv do you 
like that? we didn’t get along 
with Dick after— uhh EXPOSED 
— do you believe it? A terd in 
our midst.

Really?
(O ) That was a terd, why must I 

be faced with these vicious . . . 
it was a full-fledged terd— I saw 
it. I swear to you Drella— I don’t 
lie.

W hy don’t you take a shower?
(O ) Oh because they’re so Janet 

Leigh you know I’m always afraid 
of being stabbed I really am— in 
faet it scares the shit out of me—
I wonder if I can use the razor 
too— oh no, very smart Irving, 
look at this do you want to see 
something funny? What what 
what do you want me to do? Take 
a bath in a coal shute? Little 
rusty ain’t it— I I I wouldn’t 
even wash my mother’s feet in 
that I'm going to let it out— I

(O ) Okay Darling! we don’t need them— now I am taking a bath this is 
an ONdine this is water— that is a sound of water (sound of water) 
that . . . it’s the sound o f music, can you imagine it? Drella— I’m get-

between a wen and a wart Q -J

don’t expect anybody to under
stand— thank god I have some
thing substantial to hold on to 
(laugh).

Take a shower.
(O ) W hat a strange bar o f soap—  

I’m terrified in in this rusty sloth. 
I think Arlene Judge was here 
yesterday.

Oh I’m starved.
(O ) Yeah oh I love fogs or fens 

oh wens oh wen; what's the dif
ference between a wen and a 
wart?

I don’t know.
(O ) A  wen is some some some

thing----------------- that was brush-
stroke— this should be a minor 
— I hate to be like that— I hate 
to say things that upset people.

What?
(O )O h  don’t mind m— I’m mum- 

bling to myself these these are 
my pre-bath prayers then I have 
after-bath prayers which I include 
Sataris Bete— oh—

Talk louder.
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man kan finde stjerner, som er 
villige til at kneppe på film. Jeg 
har også tænkt på Lena Nyman, 
men hun er for fed. Jeg tror, at 
grunden til, at filmen var så lidt 
tiltalende, var hun var så fed.

— Kunne du tænke dig at vise 
»kneppe-filmen« på Broadway?

— Den med Brigitte Bardot? Å 
ja . . . ja. V i har for øvrigt altid 
vist film på Broadway. Sidste år 
havde vi en biograf, som viste film 
regelmæssigt. V i tjente ikke så 
mange penge, selv om vi fik en 
masse ind. Det koster alt for me
get at leje en bio på Broadway, re
klamer o.s.v. . . .  V i traf Brigitte 
Bardot et par gange. Jeg speku
lerer på, om vi kan skrive til hen
de eller lignende. Kender du en 
mandlig stjerne, der vil være god 
til hende? En svensker f. eks. Du  
har jo set en del svenske film, så 
måske?

— Jeg ved ikke . . .
— A h . .  .
— Har der været problemer med 

censuren i Amerika i forbindelse 
med »Flesh«?

— Nej, ikke endnu, men jeg for
moder, at der kan blive det. V i 
rejste til Hollywood i forrige uge 
for at overtale Rita Hayworth til 
at spille i en af vore film, men 
hun var i gang med en film med 
Orson Welles.

— Hvad synes du om New  
York-skolen inden for billedkunst? 
Jeg tænker bl. a. på Noland, Stella 
og Newman?

— Jeg kan li’ alt det, de laver, 
og specielt det nye, de er i gang 
med, »the third art«, kan du li’ 
det?

— Ja, meget. Der er en ten
dens i Europa i dag til at lave 
flere og flere film med en direkte 
politisk målsætning. Tror du, 
N A G  vil gå den vej også?

— Nej, det tror jeg ikke. Film 
kan ikke gøre noget ved de politi
ske problemer i dag, måske T V  
kan. O g nyhedsprogrammerne i 
T V  hellere end . . .  altså, jeg så et

TV-program i går, som hed 
»Faces of W ar«, og det var så 
fantastisk lavet, at krigen kom til 
at se smuk ud. Jeg tror, at man 
bare skal lave nyhedsprogrammer, 
en masse af dem. De er langt 
bedre end en film med et politisk 
synspunkt, bl. a. fordi de kan laves 
så meget hurtigere, samtidig med 
at de også er meget længere. Nog
le af de politiske film, jeg har set, 
har været sat så pragtfuldt sam
men, at de var underholdning me
re end noget andet.

— Ville du gerne lave film for 
T V ?

— Ja, det formoder jeg, vi alle 
gerne Hl.

— Er der nogen speciel grund?
— T ja  . .  . TV-filmene er bed

re. Menneskene, der laver dem, 
ved du, laver dem så hurtigt, de 
har ikke samme problemer. De  
kan lave en hel film på en uge. 
Desuden. . .  nå ja, alle har et 
T V . Du tænder bare for det, og 
du kan se alt, hvad du vil.

— H vor står du i forhold til det 
store amerikanske publikum i dag?

— T ja . . .
— Er du stadig avant-gardist?
— Det tænker vi aldrig på. Ef

ter at jeg holdt op med at male, 
bestemte jeg mig for at lave kom
mercielle film, for eventuelt igen 
senere at forsøge at være mere 
skabende . . .  så vi lavede »Lone- 
some Cowboys«. . .  du ved, vi 
skal vise, at vi kan lave en film 
om året og tjene penge, så vi kan 
eksperimentere.

— Har du i den sidste tid set 
nogle film, som du kunne lide?

— Jeg kan li’ alt, hvad jeg ser. 
På de to-tre sidste dage har jeg  
set »Candy«, »Three in an Attic«, 
en Marlon Brando-film, og jeg 
kunne lide dem alle sammen.

— Er det muligt at lave en dår
lig film?

— Nej, du kan ikke lave en dår
lig film ford i. . . øhh, fotografi er 
fotografi . . .  og det er lavet helt 
mekanisk; der er så meget at se.

Scene fra Paul Morriseys »Flesh«.

Du sidder bare, mens indtrykkene 
strømmer ind. Mediet i sig selv er 
så fantastisk, at alt må blive godt.

( Oversat og forkortet af 
Philip Lauritzen). 

Litteratur på dansk: Litteratur
tidsskriftet »Selvsyn«, sept. 1969.

TRUFFAUT 
OM SIT VILDE BARN
Jeg ventede tre år, før jeg virkelig 
gik i gang med »Det vilde barn«. 
I 1966 læste jeg i »Le Monde« et 
referat af Luden Malsons afhand
ling om »De vilde børn«, d.v.s. de 
børn, der lige fra første færd har 
været berøvet enhver kontakt med 
mennesker, og som af en eller an
den grund er vokset op fuldstæn
dig isoleret fra omverdenen.

Blandt de tooghalvtreds »alvor
lige« tilfælde, Luden Malson næv
ner, og som strækker sig lige fra 
ulvedrengen fra Hessen (1344) til 
den lille Yves Cheneau fra Saint- 
Brévin (19 6 8), er det mest udpræ
gede og anskuelige nok Victor fra 
Aveyron, som er blevet indgående 
og udførligt belyst af dr. Jean 
Itard, som interesserede sig for det 
lige fra det øjeblik, Victor blev 
fanget af jægere dybt inde i sko
ven i sommeren 1798.

Den »vilde« var lådden og løb 
omkring som et dyr — snart på fire 
og snart på to. Han var naturligvis 
fuldstændig nøgen, kroppen var 
fuld af ar, hans negle var som 
kløer, og han ud tryk te sig kun 
med en knurren. Under sin tilvæ
relse i skoven havde han udeluk
kende levet af kastanier, nødder 
og rodfrugter, og man mener, at 
han nok har tilbragt 7—8 år der 
i fuldstændig ensomhed fra den 
dag, han forsvandt, til han blev 
fanget igen. Men det er altsam
men kun en hypotese, for myste
riet med hensyn til den »vilde« fra 
Aveyrons forsvinden er aldrig ble
vet opklaret.

Det vilde barn blev bragt til 
gendarmeriet i Rodez og blev hur
tigt genstand for offentlighedens 
nysgerrighed, så man skrev om ham 
i den tids aviser og tidsskrifter som 
f. eks.. »Le Journal des Debats«, 
hvad der meget snart fik de pa
risiske videnskabsmænd til at for
lange at få lejlighed til at under
søge ham. Fra gendarmeriet i Ro
dez blev han derfor overført til 
døvstummei nstituttet i Paris, en 
stor bygning i Rue Saint-Jacques, 
som ligger der den dag i dag. De 
læger, der undersøgte den »vilde« 
i Paris, mente, at der var tale om 
et svageligt eller åndssvagt barn, 
som forældrene havde efterladt i 
skoven, og at det ville være tids
spilde at beskæftige sig med ham. 
Efter deres opfattelse var der ikke 
andet at gøre end at sende ham 
på en anstalt for uhelbredeligt 
sindssyge. Dette syn på sagen del
tes ikke af en ung forsker, dr.

Jean Itard, der især beskæftigede 
sig med døve og tunghøre. Han 
mente, at den vilde fra Aveyron 
ville være modtagelig for opdragel
se og bad om at få ham hjem til 
sig i sit hus uden for Paris, hvor 
han selv ville tage sig af ham. Her 
opdrog han Victor, idet han selv 
opfandt eller udnyttede alle mu
lige metoder, som den dag i dag 
er i brug ved oplæringen af døv
stumme eller af børn, som på en 
eller anden måde er tilbage.

Det var et filmemne, der lig
nede de temaer, der ellers inter
esserer mig, og det er nu helt klart 
for mig, at »D et vilde barn« er 
beslægtet med både »U ng flugt« 
og »Fahrenheit 451«. I »U ng  
flugt« viste jeg et barn, som sav
nede nogen, der kunne elske det, 
og som er vokset op uden kærlig
hed. I »Fahrenheit 451« er det en 
mand, der savner bøger, dvs. kul
tur. O g hos Victor fra Aveyron 
er »manglen« endnu mere radi
kal, — her er det nemlig sproget, 
det drejer sig om. Filmene bygger 
altså alle tre på frustration i høje
ste potens. Men også i mine an
dre film har jeg gjort, hvad jeg 
kunne, for at skildre mennesker, 
der står uden for samfundet, ikke 
fordi de selv lukker sig af over for 
samfundet, men fordi samfundet 
lukker sig af for dem . . .

»D e vilde barn« er en film med 
to personer. Det vigtiste arbejde 
i forbindelse med denne film så for 
mig ikke ud til at være at tilrette
lægge instruktionen, men at be
skæftige sig med barnet. Derfor 
valgte jeg selv at påtage mig dr. 
Itards rolle, så jeg selv kunne 
tage mig af drengen i stedet for at 
have en mellemmand til hjælp . .  .

Jeg ved ikke, om det var rigtigt 
eller forkert af mig at påtage mig 
denne rolle, og om jeg er en god 
eller en dårlig skuespiller, men jeg 
angrer ikke min beslutning. Jeg 
føler i hvert fald, at hvis jeg 
havde overladt dr. Itards rolle til 
en professionel skuespiller, ville 
det være blevet den af mine film, 
der havde voldt mig mindst til
fredsstillelse, fordi min opgave 
havde været begrænset til det tek
niske. Dagen igennem skulle jeg 
have sagt til en eller anden mands
person: »Tag nu barnet, få det til 
at gøre sådan og sådan og tag det 
med der og derhen«, mens jeg 
selv havde lyst til at gøre det. Jeg 
er glad for, at jeg selv gjorde det. 
Lige siden den dag, jeg selv be
sluttede at spille Itard, har filmen 
for mig fået en fuldkommen og af
gørende eksistensberettigelse.

Oplevelsen har hos mig ikke 
efterladt det indtryk, at jeg har 
spillet en rolle, men at jeg sim
pelt hen har instrueret en film 
foran kameraet i stedet for bag 
ved det, som jeg plejer at gøre.

Frangois Truffaut. 
(Uddrag af et interview i » Télé- 
ciné«, nr. 160.)
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■  ET INTERVIEW
Indtil for nogle år siden arbejdede du som 
lærer for tilpasningsvanskelige børn. Hvorfor 
begyndte du pludselig med »Hugo og Jose
fine« at lave film?

— Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg kan jo 
altid komme med en masse efterrationalise
ringer, men jeg har altid været meget fas
cineret af billeder. Egentlig startede jeg med 
at prøve at skrive, men syntes ganske enkelt 
ikke om det. Jeg opdagede — og får det be
kræftet hver dag — at der findes ingen græn
ser for, hvad man kan sige. Sandheden sæt
ter i hvert fald ingen grænse. Alt kan lade 
sig sige. Derimod synes jeg ikke, at alt lader 
sig filme, uden at man får et skin af falsk
hed i øjnene. Film er for mig en meget 
større udfordring til ægthed. Jeg føler mig 
vel ganske enkelt mere tiltrukket af den kom
plikation, man kan udtrykke i billeder, end 
af den, man kan lave med ord. Sproget er 
meget mere klodset.

» Harry M unter« har en meget interessant 
tilblivelseshistorie. Den er produceret helt 
uden manuskript. Hvordan fik du producen
ten Goran Lindgren fra Sandrews til at gå 
med?

— Det er ikke rigtig, at jeg ikke havde 
noget manuskript. Jeg havde blot ikke no
get læseligt manuskript, ikke læseligt for no
gen anden end mig selv. Hjemme havde jeg 
et kæmpe materiale, hovedsageligt nedskre
vet i noteform. På baggrund af dette mate
riale — og aldrig uden for det — har jeg så 
improviseret. Ikke på stedet; skuespillerne 
vidste altid, hvad de skulle gøre og sige, 
men måske ikke før aftenen før.

Det betød, at Goran Lindgren måtte tage 
stilling til filmen på basis af en mundtlig 
fremstilling af mig. O g det betød, at han 
vidste mere om filmen, end hvis han havde 
fået et manuskript. Når jeg har siddet i seks 
timer og forklaret, så væd han alt.

— Og så fik du carte-blanche?

— Ja, men det hang sikkert også sammen 
med, at »Hugo og Josefine« havde været en 
pæn succes både kunstnerisk og økonomisk.

— M ødte man Harry Alunter flygtigt, så
dan lidt ude fra, vil man nok først og frem
mest kalde ham meget umoden. M en i reali
teten er han jo usædvanligt bevidst af sin 
alder?

— Han har alle den tidlige begavelses 
kendemærker og det er netop at svinge fra 
umodenhed til modenhed. Hans problem er 
at få intentionerne, ønskerne eller drømme
ne om du vil, til at stemme overens med rea
liteterne.

Historien om Harry Munter kan, hvis vi 
holder os til, hvad der kan udtrykkes ver
balt, kortes ned til en enkelt sætning, nem
lig, at den, som taber sit liv, skal vinde det, 
og den, der søger at vinde sit liv skal miste 
det. Når jeg bruger et citat fra Bibelen, er 
det ikke, fordi filmen eller jeg er kristen, 
men fordi det udtrykker en fantastisk be
tydningsfuld livserfarenhed. O g den findes 
i en lang række andre religioner — Senbud- 
dismen f. eks. O g med at tabe sit liv mener 
jeg, at man så at sige sprænger jeg’et, at 
man lever helt enkelt. Og det oplever vi jo  
tit. 15.000 tilskuere, der ophidser sig over, 
at en Pedersen scorer, så Danmark fører 1—0, 
råber ikke ovær sig selv, men på grund af en 
pludselig følelsesudladning. Det er det ba- 
naleste eksempel og selvfølgelig ikke det, 
filmen er gjort ovær, men en type af ekstase. 
Harry Munter nægter at leve et forminsket 
liv, et alt for begrænset liv. Han vil sprænge 
dagligdagen.

— Dermed udsætter han sig også for fare 
for at blive knust af systemet?

— Det er helt klart, men i det øjeblik, hvor 
vi f.eks. har 10.000 Harry Munter’e i Køben
havn eller Stockholm, ville hele vores poli
tiske livr se anderledes ud.

— En del af Harry Alunters umodenhed er 
vel hans idelle krav til samfundet. M en  det 
siger også noget om, hvor meget samfundet 
fastlåser og er umenneskeliggjort. Mener du, 
det udelukkende er samfundet, der er for
kert, eller er Harry også lidt gal?

— Selvfølgelig er han det. På mange måder 
er han fuldstændig en gammeldags helt. Ikke 
fordi han er dygtig til noget, men fordi han 
hele tiden forsøger nye ting. Han demonstre
rer ikke på bestemte klokkeslet, men hele 
tiden. Han vil simpelthen skabe en ny livs
form, som så mange i dag prøver det.

— Bliver han ikke lidt en outsider, for spe
ciel, når han rent intelligensmæssigt er skil
dret som noget af et matematisk geni?

— Det er klart, at hans store begavelse 
givær ham visse fordele, men jeg tror ikke, at 
hans protest har noget med den at gøre. Det 
krævær styrke, men ikke et særligt antal 
hjerneceller.

Harry er ikke før til slut i filmen særlig 
bevidst overfor, hvad han vil. Han væd blot 
helt bestemt, hvad han ikke vil. O g det væd 
mange unge i dag.

— Bergmans »En passion«, der er næsten 
samtidig med »Harry M unte«, har i Anna- 
skikkelsen en parallelfigur til Harry. Også 
hun kæmper for idealerne og mod realiteter
ne eller omverdenen i hvert fald.

— Jeg synes, Bergman er mere pessimistisk. 
Hans film munder ligesom ud i, at det er 
umuligt, mens »Harry Munter« mod slutnin
gen — håber jeg — udtrykker et håb om, at 
noget er muligt. Måske ikke noget særlig 
fantastisk eller storartet, men dog noget, der 
peger fremad mod en forandring.

Jeg tænker på det halvandet minut til 
sidst i filmen mellem drømmen og slutnin
gen. O g det er ingen tilfældighed, at jeg spil
ler »An der schonen blauen Donau« under

drømmen, som er uhørt smuk, uhørt umulig; 
ligesom melodien, der både er smuk og for 
strid. Den bliver lidt en ironisk kommentar 
til sig selv.

Drømmen slutter med, at Harry overlever. 
En drillesyg og lidt sadistisk dreng vækker 
ham med sit syvtal og han brækker vel sove
pillerne op, det får vi aldrig at våde. Men  
han overlever og det, der sker i slutbilleder
ne, er jo, at han forener forældrene og den 
ensomme kvinde. Det er første gang de er 
sammen i virkeligheden. Nu besøger han 
dem ikke isoleret som før, men prøver at 
samle dem, og vi ser ham stå og råbe efter 
Manne. M en han kommer ikke, han er alle
rede for langt ude i sin dødsneurose til at 
han kan reddes. Harry går altså væk fra den 
individualistiske løsning og prøver at få sine 
venner til at være lidt mere sammen. Det er 
heller ikke kun Harry, som råber på Manne, 
de gør det alle. For første gang har Harry 
forstået, hvad det er, han har gået og længtes 
efter. O g det er sket via drømmen, der har 
formuleret idealet — samhørighed — for ham. 
Det ideal, der hele tiden har forhindret ham 
i at følge tilbudet og rejse til Amerika.

— Alan kunne også opfatte det optimistiske 
udtryk i Harrys ansigt efter drømmen ude
lukkende som glæden over en smuk drøm.

— Næ, han har fået en forståelse for sig 
selv', som han ikke før har haft. Takket være 
at han har drevet sit liv til katastrofen — 
hvad jeg tror, man må gøre på et eller andet 
tidspunkt for at få udskilt nogle virkelige 
sandheder.

Mødet mellem dem er et lille håb for dem 
alle. Faderen vil måske komme i et lidt mere 
afklaret forhold til sønnen og sin kone, den 
finske pige kommer lidt ud af sin skizofreni 
ved at møde andre mennesker end Harry og 
hendes fyr. En lille chance for en lille er
kendelse af deres situation.

— Når Harry klarer sig, så er spørgsmålet 
i forteksten: » Hvornår dør Harry M unter?«  
retorisk?

— Det er ikke et spørgsmål om at klare 
sig. Det er der ingen, der gør. Livet er for 
svært, men han klarer sig bedre. O g jeg 
tror ikke, han vil tage sovepiller igen, dertil 
er han allerede berøvet for mange illusioner.

— Opfatter du Harrys forhold til den fin
ske pige som en parallelhandling til Harrys 
usikkerhed om sine idealer? I  begyndelsen 
tror han jo ikke, at den mand, hun hele 
tiden taler om og er bange for, eksisterer, 
indtil han pludselig til Harrys store forbav
selse er der en dag.

— Jeg tror, det er at gøre sammenhængen 
unødig indviklet. Det er svært nok. Jeg op
fatter det blot sådan, at Harry træffer en pi
ge, der tydeligvis er skizofren, og beslutter sig 
for at hjælpe hende, så hun kommer af sted 
på arbejde. Eftersom hun er skizofren be
stemmer han, at der må være tale om for
følgelsesvanvid. Men hun er mere indviklet 
end som så. Undertiden kan forfølgelsesideer 
være sande. Der er simpelthen fra hans side 
tale om en fejlvurdering af virkeligheden, 
der er vanskeligere, end han tror. Det er ikke 
nok med én forklaring

V i forholder os jo ofte til skizofrene, som 
Harry gør det. I det øjeblik, vi har fundet 
en plausibel forklaring, er vi vældig tilfredse, 
men i mange tilfælde er det dobbelt så galt, 
som vi tror.
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Jan Nielsen som Harry i » Harry Munter«..

— Vi får ikke noget at vide om, hvordan 
Harry egentlig får pillerne ud af kroppen. 
Og flere andre steder undlader du at give 
en række oplysninger, hvilket medfører, at 
man simpelthen må acceptere en række for
hold. Til gengæld er stilen meget realistisk, 
næsten dokumentarisk. M å filmen ikke stå 
mere afklaret end Harry?

— Det kan man godt sige. Jeg synes aldrig, 
en film må have en form, der ikke følger 
hovedpersonen. Den må ikke være klogere 
end han. Når han er forvirret, skal filmen 
være det. Formen skal, kan man sige, have 
samme form som hans indre. Jeg prøver at 
skildre følelser og ikke at lave en reportage 
om Harrys dagligdag. Jeg er interesseret i at 
beskrive et følelsesliv, og de realistiske de
taljer rager mig ikke. For min skyld kunne 
jeg fortælle en helt anden historie. Det er 
ikke historien, men følelsesreaktionerne, der 
er vigtige for mig.

— En anden svensk film, som jeg også sy
nes » Harry M unter« er beslægtet med, er 
»Mishandlingen«. Begge film skildrer et 
menneske, der ikke kan finde sig til rette i 
det adfærdsmønster, som samfundet har knæ
sat som  » normalt«. I  »Mishandlingen« er 
Harry imidlertid ikke i tvivl om hvem, der er 
skyld i hans problemer: samfundet.

— »Mishandlingen« fortæller jo om et 
særtilfælde. Filmen handler om et menne
ske, der er halvgal. V i må ikke blive så in
tellektuelle, at vi kun ser ham som et symbol.

O g jeg tror, det er en alt for let forklaring, 
at samfundet har skylden for alt det onde. 
Samfundet er jo til syvende og sidst os, hvis 
man ikke lige tænker på en speciel institu
tion eller lignende. O g samfundet er ikke 
kun os, når vi stemmer; det er hele vort 
følelsesliv, der er det politiske klima. Når vi 
begynder at tage del i det politiske liv, be
gynder det at blive svært, men også at blive 
sandt. Philip Lauritzen.

■  EN ANMELDELSE
I sin debutfilm »Hugo og Josefine« fra 1968 
afslørede Kjell Grede sig som en på en gang 
original og højtbegavet instruktør, som ejede 
en sjælden evne til helt usentimentalt og 
uden falske tonearter at skildre barnets fan
tasiverden. Denne hans første film var en 
betagende blanding af alvor og nænsom hu
mor, poesi og følsomhed, og bag dette havde 
den en religiøs undertone, der som et na
turligt led indgik i denne eventyrlige fortæl
ling om to børn, der leger og går på opda
gelse i den korte svenske sommer.

M ed sin næste film »Harry Munter« har 
Grede nu befæstet sin kunstneriske position 
inden for den yngre generation af filmska
bere i dagens Sverige på linie med Bo Wider- 
berg, Jan Troell og Stellan Olsson.

Efter et første gennemsyn kan man uden 
vanskeligheder gøre rede for filmens hand
ling og umiddelbare problemstilling. Harry 
Munter (er det Kjell Grede selv som ung?) 
er en halvvoksen både følsom og begavet

dreng med såvel hjertet som hjernen på rette 
sted. Han er ikke så lidt af en dagdrømmer 
og en digter, men samtidig har han også stof 
i sig til en forsker eller en videnskabsmand. 
Året før vi møder ham i filmen, har han 
gjort en teknisk opfindelse, som har vakt op
sigt omkring ham. Han er en ener, men sam
tidig føler han trang til både kontakt og 
venskab med andre. Han drømmer om god
hed og interesserer sig ganske uselvisk for 
andre mennesker og deres lod her i livet. O g  
han føler sig usikker og har svært ved at 
finde sig selv, men lader sig på den anden 
side lede af en ufejlbarlig sans for, hvad han 
ikke skal gøre. D a han har valget mellem 
teknikken og livet, vælger han livet. Han 
foretrækker mennesket fremfor maskinen. 
Ved at nægte at rejse til Amerika sætter han 
sig op mod systemet og gør på sin facon 
oprør mod forbrugermentaliteten . . . M en et 
selvmordsforsøg viser trods alt, hvor svært 
han har ved at finde sig et ståsted i de 
voksnes verden, hvor der åbenbart ikke er 
plads for geniale og idealistiske unge som 
Harry Munter.

Filmen er som bekendt ikke så lidt aktuel, 
og den er tydeligt mærket: Sveriges årgang 
1970. M en bare at blive stående ved det Hile 
være utilstrækkeligt. Foruden dette første og 
umiddelbare indhold har værket også en 
anden og mere subtil betydning, som ikke er 
i modstrid med den første, men som tvært
imod underbygger og supplerer den. Lige
som gennem »H ugo og Josefine« går der 
også gennem »Harry Munter« en række 
mere eller mindre skjulte hentydninger til
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evangeliet og kristendommen, som giver den 
en ny både religiøs og poetisk dimension.

Allerede filmens første billeder giver ind
tryk af, at Harry ikke er en dreng som alle 
andre, men at han lever sit liv et sted mel
lem himmel og jord. Han har malet sig blå 
i ansigtet og bevæger sig omkring på stylter. 
Han er simpelt hen manden i månen fra 
Godards »Pierrot le fou«. Hans liv foregår 
i en anden verden, og sine forældre iagttager 
han gennem en kikkert, som om de levede på 
en anden klode. Han ser dem, men han 
hører dem ikke. Tilsyneladende finder der in
gen kommunikation sted mellem omverdenen 
og ham. Hans egen far siger om ham: »Han  
gør intet menneske glad!« Lidt senere lægger 
han sig af trods og vovelyst mellem skinner
ne og lader et tog køre hen over sig. Denne 
oplevelse af døden bliver for ham et vende
punkt, der samtidig bliver begyndelsen til en 
slags omvendelse og en ny fødsel (hvilket 
lydmæssigt kommer til udtryk gennem Han
dels Halleluja, der ledsager den). En be
mærkning fra Manne (»D u leger med dø
den, mens andre kæmper for at leve«) får 
ham til at opgive sin individualistiske livs
indstilling. Fra nu af vil han prøve på at 
leve — ikke længere for sig selv, men for 
andre. Han tager sig af Manne, en ulykkelig 
tidligere fodboldspiller, der lever på sine 
minder, af en gammel kone, der tilbringer 
sin tid med at tegne og spise bolsjer, og til 
sidst af en ensom og neurotisk finsk pige, 
som trænger til ømhed og menneskelig støt
te. D a han skal vælge mellem sin lille ven
inde, der tilsyneladende er forelsket i ham, 
og den finske pige, vælger han den sidste. 
Det erotiske viger for medmenneskeligheden 
— eros for agape. O g da han på hendes væ
relse endelig møder den mystiske mand, der 
forfølger hende, tager han imod klø for 
hendes skyld — man slår ham på højre kind, 
og straks vender han den venstre til.

Hans reaktion på tanken om at rejse til 
Amerika skal forstås ud fra det samme 
ønske om at glemme sig selv. Først nægter 
han overhovedet at tage af sted, men da han 
gerne vil redde sine forældres spændte og 
småborgerlige ægteskab, går han alligevel 
ind på deres rejseplaner, indtil han i Kastrup 
bliver klar over, at han er kommet fra asken 
i ilden. Hans moder er nemlig i mellemtiden 
blevet lidt for glad for den amerikanske 
businessman, der har tilrettelagt turen. Han 
ombestemmer sig og vender tilbage til Sve
rige sammen med forældrene.

Hvad det er, der kort tid efter får ham 
til at prøve på at begå selvmord, er ikke 
helt klart. Men er det overhovedet et rigtigt 
selvmordsforsøg? Kan det, Harry gør, ikke 
lige så godt udlægges enten som en slags 
offerhandling — for forældrenes skyld — eller 
som en sidste protest og en drastisk signatur 
på det budskab, han efterlod dem, da han 
bandt dem til hinanden i sengen: Elsk hver
andre. Hentydningen til Kristi lidelse er i 
hvert fald tydelig nok. Harry bliver stukket 
i siden af en lille dreng med en skistav, der 
ligner et spyd. O g lige før han skal dø, rå
ber han med høj røst på sin fader. I en vid
underlig drømmescene lykkes det desuden 
Kjell Grede at give os et indblik i, hvad der 
kunne være Gudsriget (eller — som der står 
på skiltet: /ØØØ-årsriget). Alt er fryd og livs
glæde, verden ligger badet i lys, og tyngde
kraften er ophævet både for mennesker og 
for ting. Sommeren varer evigt, og alle Har
rys venner er til stede og ler og leger som

børn, for kun de, der har barnesind, kommer 
ind i Himmeriget. Harry har mistet sit liv, 
og nu genfinder han det. Alt, hvad han tid
ligere har oplevet, står for ham i et forkla
relsens skær i en lys og ophøjet verden, der 
minder ikke så lidt om det hjørne af para
diset, vi får et glimt af i Ingmar Bergmans 
»Det syvende segl«.

Men se, Harry vågner op, og en flok hånd
værkere hjælper ham. Det ser ud, som om 
drømmen igen viger for virkeligheden. Men  
er det nu helt sikkert, at den gør det? Er 
Harry død eller levende? Eller er han på 
mystisk vis opstået fra de døde? O g hvor
dan skal vi fortolke de sidste billeder, som 
Kjell Grede ifølge sine egne udtalelser be
vidst har gjort flertydige? Det er nu for så 
vidt lige meget. Ifølge evangeliet befinder vi 
os her midt i en virkelighed, som hverken 
hører jorden eller himlen til, — eller som 
rettere sagt tilhører begge dele. »Guds rige 
kommer ikke således, at man udvortes kan 
iagttage det.« Den nye verden, Harry' har 
fået adgang til, er ikke den hinsidige, men 
en indre verden. »Thi se, Guds rige er inden 
i jer . . .«

Det er sandt at sige ikke uden visse 
betænkeligheder, filmkritikeren sort på hvidt 
gør rede for disse paralleller mellem filmens 
billedsprog og de nytestamentlige tekster. 
Kjell Gredes hemmelighed er netop at an
tyde ude nogen sinde at trænge sig på, at 
vise uden at bevise og bare at fortælle et 
eventyr, der så samtidig fungerer som en 
lignelse. Hans film har sin force i sin umid
delbare følelsesmæssige slagkraft og i sin 
helt igennem selvfølgelige poesi.

Mens en række yngre instruktører her i 
landet (Henrik Stangerup, Jesper Høm, 
Franz Ernst) i disse måneder søger ny in
spiration i en udpræget »realistisk« og halv
dokumentarisk filmstil, søger Kjell Grede
— i lighed med Bo Widerberg og Jan Troell
— i en helt anden æstetisk retning. »Det, jeg
mindst af alt vil,« siger Grede selv, er at 
lave naturalistiske film, film, som afbilder 
den virkelighed, vi kan se« (Chaplin 95 ). 
Resultatet af hans stræben må siges at være 
ikke så lidt overbevisende! Der er måske 
dem, der vil indvende, at han i sine film 
pynter på virkeligheden og tager sin tilflugt 
til en usynlig og dermed irreel verden, og at 
han altså kommer med et illusorisk svar på 
menneskehedens spørgsmål i dag. Men så vidt 
jeg kan se, forsøger han overhovedet ikke at 
give noget svar — han byder os bare inden
for i sit eget univers og lader os tage del 
i sine mest personlige oplevelser. V i bliver 
simpelt hen stillet over for visse indre kends
gerninger. O g for resten: »Havde vi 100.000 
Harry’er ville vort politiske liv se helt ander
ledes ud i dag.« Martin Drouzy.

■ HARRY M UNTER (H ARRY M U N TER), Sve
rige 1969. D ISTRIBU TION /PROD U K TION : San- 
drews. PRODUCER: Goran Lindgren. PRODUK
TIONSLEDER: Jutta Ekman. IN STRU KTØR/ 
MANUSKRIPT: Kjell Grede. A-FOTO: Lars 
Bjome. B-FOTO: Robert Fischer. KLIP: Lars Hag- 
strom. ARKITEKT/INSTRUKTØRASSISTENT: 
Margarete Krantz. TON E: Bengt Kåring og Kjell 
Jansson. M U SIK: Antonini Dvorak (»Fra den nye 
verden«), Johann Strauss (»An der schonen blauen 
Donau«) og Handel (Hallelujah-koret). KO STU 
M ER: Eva-Lise Nelstedt. MEDVIRKENDE: Jan 
Nielsen (H ARRY M U N TER), Carl-Gustaf Lindstedt 
(VALLE M U N TER), Gun Jonsson (GUDRUN 
M U N TER), Georg Adelly (M ANNE), Al Simon 
(AM E RI KAN EREN), El i na Salo (DEN ENSOM
ME K VIN DE), Inga Dahlback (UNG PIGE), 
Britt-Marie. Engstrom (U N G PIGE), Gerda Gallan
der (K R ISTIN A), Mårta Allan-Jonsen (BEDSTE
MODEREN). LÆ NGDE: 101 min., 2765 m. 
CENSUR: Grøn. DANSK UDLEJNING: Athena 
Film. DANSK PREMIERE: Alexandra 16.7.1970.

LASSE
FORSBERGS
OMSTRIDTE
DEBUTFILM

Et af svenskernes — foreløbig, må man vel 
sige (for tilsyneladende er de i stand til 
usvækket at forbedre, hvad de nåede i går) — 
bedste filmbidrag i den meget samfunds- 
orienterede genre er Lasse Forsbergs »M is
handlingen«. En film om Knut Nielsens tur 
gennem svensk retspleje og psykiatri for at 
havne i spændetrøjen med et skud morfin 
el. lign. i kroppen. Årsagen? Han havde 
langet en jaguarkørende borger en på skri
net som et hidsigt punktum på en diskus
sion om, hvem jaguaren egentlig tilhørte. 
Borgermanden mente, som vel de fleste bil
ejere gør, at eftersom han havde betalt den 
(eller i hvert fald underskrevet afbetalings
kontrakten), så var sølvbilen hans. Knut 
Nielsen argumenterede derimod at, eftersom 
bilen var lavet af arbejderklassen, var det 
også dens bil og derfor også hans, fordi han 
tilhørte arbejderklassen. Til trods for at poli
tiet så med stor alvor på sagen — en mand, 
der helt ukontrollabelt overfalder en uskyl
dig svensk statsborger — kunne den alligevel 
nok have været afsluttet med en bøde. Hvis 
ikke Knut Nielsen var begyndt at diskutere 
med politibetjenten og enhver anden, der 
stillede ham spørgsmål. Som han skulle 
svare dem, mente han også, at de skulle 
svare på de spørgsmål, han stillede. Efter
hånden gik det op for myndighederne, at 
den mand måtte være gal. I hvert fald skul
le på sindssygehospital.

»Mishandlingen« er Lasse Forsbergs første 
spillefilm. Normalt er han producer på 
svensk T V , men han skønnede det umuligt, 
at T V  valle producere »Mishandlingen«. 
Derfor gjorde han det selv sammen med 
Knut Pettersen, der spiller den lidet konfor
me Knut Nielsen.

— At Knut Nielsen bliver knust af systemet 
viser »Mishandlingen« tydeligt, men hvorfor 
mangler filmen et oplæg til et alternativ?

— Pettersen: Filmen er en sluttet helhed, 
der beskriver en situation og viser nogle 
konsekvenser. Sådan og sådan reagerer sam
fundet, anvender psykologien og psykiatrien 
som magtmiddel til at nedkæmpe social op
position. Alternativerne er nogle andre film.

— Forsberg: Jeg tror, at filmen kan fungere 
i og med, at slutningen er så definitiv. Den 
er mere anskuelig ved at have en barsk slut
ning — i hvert fald mere nyttig — end hvis 
den sluttede lykkeligt. Filmens slutning er 
den virkelige slutning i dag. En uløst kon
flikt, som stadig er uløst, når man forlader 
biografen. Forhåbentlig vil man derfor ikke 
så let kunne slippe den.

A t publikum vitterlig ikke glemmer pro
blemet samtidig med, at lyset tændes, har vi
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fået flere konkrete eksempler på ved forskel
lige forevisninger rundt om i Sverige. Reak
tionerne ved diskussioner har været meget 
emotionelle: »M en hvad fanden skal vi gøre?« 
Når et sådan spørgsmål bliver stillet, så har 
filmen fungeret.

— Tager filmen udgangspunkt i en auten
tisk episode?

— Forsberg: Den er ikke autentisk på an
den måde, end at forløbet er autentisk. Hver 
episode efter den hændelse, der udløser hele 
processen, er tilrettelagt i samarbejde med 
fagmænd: jurister, læger, psykologer, psy
kiatere, socialrådgivere med flere. Under op
tagelserne har vi hele tiden spurgt dem: 
hvad gør myndighederne nu? Ja, nu bliver 
det en personundersøgelse. Okay, så bad vi 
en, der foretager disse undersøgelser — og som 
er meget rutineret — foretage en, og på basis 
af sin samtale med Knut skriver han en rap
port om sine indtryk. På baggrund af disse 
konkluderer han — som han gør det hver 
gang — hvad han mener, der bør gøres, og 
de bliver i Knuts tilfælde en mentalunder
søgelse. Her kobles så retspsykiateren på, som 
gør, som han plejer osv.

— Pettersen: V i skildrer blot en helt almin
delig og meget fastlagt proces. Det går altid 
efter det skema. Han kommer i retsapparatet, 
hos politiet, for dommeren, i fængsel. Knut 
Nielsen udløser blot disse processer i sam
fundet og vi har simpelt hen blot ladet ham 
følge dem. Han kunne lige så godt have 
endt i fængsel, men også lige så godt, hvor 
han gør, i sindsyghospitalet. Det er jo det 
samme — blot to forskellige afdelinger.

— Forsberg: Knut skal projicere de forskel
lige instanser og han gør det ved hele tiden 
at spørge og ikke — som de fleste naturligt 
nok gør — blive bange og underkaste sig og 
blive smidig. Han indtager ikke et ydmygt 
forhold til autoriteterne, men spørger: hvor
for det? og hvorfor det? Han vil have at 
vide, hvad de gør, og med hvilken kompe
tence.

— Pettersen: Han tror på sine ideer, giver 
sig ikke, men følger sin egen logik. Han ved 
godt, at han har overtrådt nogle love, men 
i princippet er det, siger han, ikke mig, men 
systemet, der er kriminelt: » I  er jurister, men

I bibeholder klassesystemet, selv om det stri
der mod grundlæggende menneskelige prin
cipper.« O g det er ikke kun juristerne, men 
også psykologerne, psykiaterne — alle er de 
kun til for at bibeholde klassesystemet, som 
er kriminelt i sig selv. Det er overklassens 
tyveri fra arbejderklassen. Alle disse menne
sker er kun kapitalismens livgarde.

— Når man spærrer Nielsen inde, er det så 
for at beskytte sig mod ham?

— Pettersen: Ja, et kriminelt samfund be
skytter sig mod en fyr, der har opdaget, at 
det er kriminelt. Han bliver blot ved med at 
spørge f. eks. psykiaterne: Hvad er psykia
triens menneskesyn? Hvad sysler I egentlig 
med? Hvad er videnskab? O g for hvem? Det 
er jo bare teologi for at få folk til at holde 
kæft!

— Har I  diskuteret filmen med psykologer 
og psykiatere?

— Pettersen: V i har haft nogle mægtige 
debatter. De etablerede siger blot, at man 
kan da ikke blande psykiatri og politik sam
men. Løjerligt, for alt er jo politik. De er 
bange for den store sammenhæng. De vil 
hellere blot sidde og diskutere ufarlige emner 
som medicin, forskellige terapier m.m., men 
det har intet med sagen at gøre. Det totale 
billede er 100 %  politisk.

— Er der ikke nogen, der har været enige 
med Jer?

— Pettersen: Nogle stykker, ja. Bl. a. dem, 
der har været med på filmen. O g enkelte 
socialpsykologer er begyndt at komme med.

Freud sagde, at mennesket er et resultat 
af sine omgivelser. Det er rigtigt, men han 
tænkte kun på de allernærmeste — hvis jeg 
har en kold mor, får jeg det kompleks; er 
min far alkoholiker, får jeg et andet. Men 
Marx udvidede perspektivet: Hvorfor er min 
mor ukærlig? Hvorfor er min far alkoholise
ret? Marx så det totale kompleks i menne
skets udvikling, den grundliggende årsags
sammenhæng.

— Og den engelske psykiater Laing har sat 
psykiatrien i forbindelse med M arx?

— Pettersen: Laing har opdaget afvigeren. 
M an kan bruge et billede: Fem flyvere flyver

i en formation. De starter samtidig, men fire 
af dem sidder og ser på hinanden, vinker og 
imiterer hinanden, mens den femte — af
vigeren — ikke ser på andet end kursen. 
Egentlig er det afvigeren, der som den ene
ste konsekvent gør det, han skal: holde kur
sen. Men eftersom de reelle afvigere er i 
flertal, bliver de de »normale«, og den kon
sekvente den »unormale«.

— »Mishandlingen« har andre personer 
end Knut Nielsen.

— Forsberg: Nogen har ikke kunnet forstå, 
hvorfor der var andre end ham med. De har 
ikke rigtig fattet filmens indhold For den 
handler om en lang række mennesker, der 
alle er produkt af deres miljø og kun kan 
handle ud fra deres egne forudsætninger. 
Arbejderpigen Berit er en ubevidst, upoli
tisk uskyld. Hun er altså en repræsentant for 
de fleste mennesker. Bjørn er studenten, som 
i en ganske uformuleret og umoden protest 
holder op med sine studier, men ikke rigtig 
ved, hvad han skal gøre, fordi han ligesom 
mangler et talerør. Knut er hans modsæt
ning med en klar politisk overbevisning, der 
bunder i en analyse af hans situation. Han 
kan derfor handle uden sociale bånd. Han 
ved, hvor han vil hen. Imellem de to står 
den venstreorienterede forfatter, der har 
fundet et talerør, men på den anden side kan 
være tryg, fordi han lever i sikkerhed af 
samfundets repressive tolerance. Samfundet 
accepterer, at en skribent er lidt revolutio
nær, og han, at han kan leve af at være det.

Endelig er der alle dem, som sidder sam
men med Knut i sindssygehospitalet. De er 
alle resultater af processer inden for samfun
det. D a Knut kommer ind, prøver han at 
vække alle disse mennesker: »I sidder jo og 
sover«, siger han. Man han har ikke opda
get, at de er bedøvede af medicin. Nogen 
af dem har sikkert overhovedet ingen politisk 
overbevisning. De kaldes depressive, men 
hvorfor er de depressive? På grund af miljø 
og samfund. Scenerne i dagligstuen på sinds
sygehospitalet er faktisk filmens nøglesekvens. 
Der sidder resultatet af vores samfundssy
stem, hvad enten de hver for sig forstår det 
eller ej. De er blevet reduceret til patienter 
og tror det selv. Når Knut råber og skriger 
for at få dem til at forstå, betragter også de 
ham blot som en patient, der får et anfald. 
En naturlig del af deres dagligdag.

— Psykiatrien er vel ikke i alle tilfælde 
»politi«?

— Pettersen: Nej, der er selvfølgelig sinds
sygdomme, der direkte stammer fra hjerne
skader. Men jeg tror, at langt de fleste skizo
frenitilfælde er resultater af social kontakt- 
løshed. M an kan groft sige, at den overbe- 
gavede i arbejderklassen, fordi samfundet 
ikke giver ham nogen mulighed for at ud
folde sig, ender i spændetrøjen, mens den 
middelbegavede i overklassen bliver psykia
ter. Han bliver båret frem og hans beskedne 
evner udnyttet maksimalt.

— For at pacificere Knut i spændetrøjen 
får han en indsprøjtning. Er det her samfun
det, der bruger narkotika til at skyde pro
blemerne fra sig med  — helt som det altid 
beskylder unge narkomaner for at gøre?

— Forsberg: Det er en direkte parallel.
Narkomanen tager frivilligt narkotika, men 
tvinges til at tage initiativet selv. Knut er 
rask, men så forbandet rask, at samfundet 
må tage sprøjten. Philip Lauritzen.
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FILMENE
MANDEN DE KALDTE HEST
» A  M an Called Horse« er en forvirrende 
film, idet den reklamerer med og i første om
gang fanger vores interesse på det, at den 
(for første gang i filmhistorien?) på viden
skabeligt korrekt basis fortæller om indianer
nes (siouxernes) kultur i begyndelsen af det 
19. århundrede, før den hvide mand for al
vor slog rod.

M en samtidig fortæller den så en historie 
om en forfinet, livstræt engelsk lord, som af 
tilfældet anbringes i dette primitive miljø, 
om hans forviklede vej ind og ud af stam
men. Denne historie er nemlig væd nærmere 
eftertanke mere end blot en romantisk/dra- 
matisk/eventyrlig historie. Den er en myte og 
hele filmens basis.

Forvirrende fordi forbindelsen mellem et
nologi (og man bliver nok skuffet, hvis man 
stiller med forventningerne den vej) og myte 
er uskarp, sløret. M en det er muligt ud af 
virvar’et at udskille det mystiske mønster, 
der gør filmen interessant, og som hvis det 
bevidst havde fået hovedvægten, måske ville 
have gjort den til en stor film.

YD R E  EP IK .
Historien starter in medias res, lord Johns 
fremmedgjorte fugleskydning i det nordvest
lige territorium. Han har i 5  år forgæves 
været på udsigt efter retning i sit liv', erken
der han med et slag. Naturen, indser han 
videre, kan dog måske være helsebringende. 
Han slår om, træt til døden af sin tilstand, 
beslutter sig til at rejse. Nøgen, i floden, 
bader han. Præcis da anfaldes han (og hans 
lille trup af groteske fyldehoder, der lydløst 
dræbes), af siouxerne, fanges, og udses af 
høvdingen Gule Hånd til slave, pakhest for 
stammens fjender. Ydmygende, fejlslagne 
flugtforsøg og hujende spidsrod i stammen 
resulterer i en første fysisk udmattelse og 
psykisk hallucineren.

Den første erkendelse (efter hans og fil
mens startvase »forskrækkede« afsky ved bru
talitetens fremmedhed) vokser næste dag 
frem, da han drevet til en spids i sin heste
rolle skriger det ud: » I ’m a man«. Fra da 
af fører han sig med en vis stolt mandighed, 
der appellerer til Gule Hånds respekt. Johns 
kontrastfigur i lejren, den anden hvide in
dianer, Batise, (der gir den som pauseklovn 
efter 5 år med flugtforsøg og endelig, hundsk 
underdanighed), sætter ham på sporet af en 
vanvittig plan for flugt, som han straks tager 
til sig. Den går ud på at gifte sig ind i stam
men via høvdingens smukke søster, Løbende 
Hjort, og dernæst at blive høvding, få krige
re til disposition, og så stikke af.

Det viser sig forbavsende nok muligt at 
gøre det, pigen »spiller op« og ved et sho- 
shone-overfald ser han sit snit til at optræde 
tappert, tage en skalp. Overmodigt frier han 
da (et tidligere frieri og Batise’s lærervirk
somhed har lært ham teknikken), men tvin
ges til først at gennemgå solløftet, (»Vow  to 
the Sun«), der atter fysisk-psykisk bringer 
ham ud i en yderposition, hvor hallucina
tionerne løber frit.

Hele det store bryllupsritual forløber der
efter ideelt, idyl.

Idyllen varer kun kort, flugtplanen hæm
mes af hans voksende forelskelse og erken
delsen af ansvar overfor pigen og barnet i 
hendes mave. M en tilfældet vil, at hun, hen
des bror høvdingen og Batise dør ved næste 
shoshone-attack, og John udmærker sig atter 
væd klarhjernet kampstrategi, han er helten. 
M en vejen ud spærres endnu engang af an
svarligheden, denne gang i skikkelse af svi
germoderen, den gamle drone, der nu barnløs 
må se døden i øjnene, hvis ikke John accep
terer rollen som søn. Det gør han, men alde
ren tager hende snart, og sluttelig kan han 
rejse mod friheden, som planlagt, med en 
flok krigere, mens stammen iøvrigt begiver 
sig til andre jagtmarker.

Javel, han rejser, men hvorhen afslører fil
men egentlig ikke. Det er vel noget med 
England, men stedet er i virkeligheden ikke 
så vigtigt. Friheden er nemlig mere end én 
ting. John tror meget langt hen, at den er en 
enkel sag, flugt, at en plan er god, hvis den 
er snedig. Og han klør glad løs med den. 
Han er væd at spille sine kort for højt et par 
gange (især da han frier), men hver gang er 
der én, der er skeptisk. Det er medicinman
den.

IN D R E  EP IK .
Ritualet er filmens kardinalpunkt. Op til 
dette punkt har John handlet så temmelig 
ubevidst om sin egen skæbne, i en blanding 
af længsel efter frihed og oprejsning, og for
elskelse. Dog er han i erfaring vokset så 
meget (næret af samtalerne med Batise, hvis 
overfladiskhed provokerer hans egen tænk
somhed, og ikke mindst af, at han har levet 
tæt på »det fremmedartede« og forstået dets 
lovmæssighed), at han erkender alle men
nesker som lige. Han er nu moden til at ven
de blikket indad, anskue hændelserne i sit 
liv som skæbne. Teltet hvori ritualet skal 
finde sted er rundt som solen, og ligeledes er 
indianerne i det placeret rundt langs væg
gene. Under monotont, tungt paukespil føres 
John ind i dette symbolske miljø (efter ind
ledningsvis at have stået nøgen i solens smer
tende lys i 24 timer), der formelig oser af 
skæbnefornemmelse. Som væd de europæi
ske frimurer-ritualer skal kandidaten nu først 
overfor medicinmanden ( seniorvagten), høv
dingen (juniorvagten) og de øvrige krigere 
(officererne) redegøre for grunden til, at 
han ønsker optagelse. Herved tvinges han til 
at fortolke sit eget livsforløb op til nu, og 
situationens fortættede alvor kræver sand
hed. Efter denne optakt begynder den egent
lige prøve, der som oftest (altid?) er således 
indrettet, at den ligegyldigt, hvor forberedt 
på hvadsomhelst aspiranten selv syntes han 
måtte være, vil virke som et chok på ham, 
oftest (altid?) forårsaget af overordentlig 
fysisk smerte. Dette forløb er et udtryk for 
dyb viden om ydre og indres uløselige for
bundethed, og om at det er i yderpositioner
ne, nulpunktsituationeme, hvor mennesket, 
frataget alle materielle støttepunkter, står 
midt mellem liv og død, tvunget til at aner
kende disse to størrelses integritet, at det er

i stand til at fortolke sig selv ind i en frugt
bar universel tilværelsesmodel.

Efter at kameraet anticiperende har regi
streret Gule Hånds (pro) og medicinman
dens (contra) tavse væddemål om Johns 
sjæls styrke og redelighed (»V il han bestå 
prøven eller e j? « ) , går medicinmanden med 
guruens vidende smil frem mod John og 
borer først med grum professionalisme to 
ørnekløer ind i hans brystmuskler. Allerede 
dette er tydeligvis stærkere end noget, John 
har forestillet sig. Derefter stikker medicin
manden på samme langsomt eftertænksomme 
vis to benstykker gennem hans brystmuskler. 
Fra et (sol) rundt hul i teltets tag, hvo ri gen
nem solen vælter ned, nedsænkes nu to løk
ker, og idet paukerne afløses af skingre fløj
ter, hæves John med benstykkerne som kroge 
under umenneskelig smerte op mod hullet, 
op mod solen, op mod Gud, Wakantanka. 
O g hængende således, som om det ikke skulle 
være nok, drejer 3—4 krigere ham rundt i 
luften med deres spyd. I dette punkt sker 
pludselig, eksplosionsagtigt brydningen mel
lem ydre og indre, de smelter sammen i ordet 
»Jesus«, som John skriger ud. Trylleformu
laren er fundet, og kameraet glider nu fra 
registreringen af den ydre symbolske cirkel 
ovær i en registrering af Johns indre cirkel. 
Han har fundet sin Gud og altså sig selv. Det 
er i fuld overensstemmelse med tingenes or
den, at det ikke er Wakantanka, indianernes 
navn for Gud, han anråber, men det navn 
han kender fra sit eget egentlige miljø, Eng
land, den europæiske virkelighed. Wakan
tanka og Jesus er nemlig blot forskellige pro
nominer for samme sag, to former dækkende 
samme indhold.

I en række arketypiske billeder passerer 
Johns liv nu revy for hans og vore øjne. 
Først ørnen, kraft og styrke, dernæst Ka- 
tanka (»Spirit Buffalo W h ite«), symbolise
rende renselse, frihed for sindets lænker, yd
myghed. O g så ser John sig selv, klædt i jæ- 
gerdress, stående overfor sit alter ego, Gule 
Hånd (iført al sin pragt, hest og fjertøj), 
som tydeligvis er ham suverænt overlegen. 
I det efterfølgende billede ses John stående 
ubevægelig op mod en orkanagtig blæst, der 
rivær al fernissen af ham (den degenererede 
jægerjaket). Således klædt nøgen af til skin
det indtræder den store hvidhed, tomheden, 
sandhedens øjeblik. Og i smuk slow-motion 
er han nu i stand til (i et stærkt symbolsk 
vandløb) at løbe hen mod Løbende Hjort. 
Nøgne og lykkelige omfavner de hinanden, 
alt mens de telepatisk tavse fortæller hinan
den, at de ved, han engang må rejse, at de 
må skilles, men at det ikke skal slå nogen 
skår i glæden, fordi det har rod i nødvendig
heden. John er renset og genfødt og kan be
gynde at leve sit liv.

Medicinmanden, der som vi, har fulgt ud
viklingen, er tilfreds, og John sænkes ned på 
jorden igen. I næste billede ligger han, ind
bundet i bandage, men inderligt tilfreds, for
an det hvide bryllupstelt og snakker med 
Batise. »Rype« hvisker han med et overbæ
rende fjernt blik. Batise kan ikke vide, hvad 
han mener, men det er den samme fugl, han 
trist i filmens indledningssekvens erkender at 
have jaget i 5 år, blot er navnet et andet i 
Amerika. Den står for ham som symbolet på 
hans tidligere passive, afventende forvirring 
m.h.t. hvad tilværelsens bestemmelse med 
ham mon kunne være. M en nu er dette sta
dium definitivt tilbagelagt.
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L IT T L E  F R E E D O M .
Alt er nu klart til brylluppet. Løbende 
Hjort, som på tilsvarende vis har forberedt 
sig til begivenheden (hun har i et par dage 
svedt, bedt og sunget for at rense sig), føres 
af sin bror Gule Hånd til John og det hvide 
bryllupstelt. Vielsen finder sted og efter en 
vidunderlig bryllupsnat, hvor hun hengiver 
sig fuldt og helt til John, lever de i lykkelig, 
harmonisk samdrægtighed.

Nogen tid efter brylluppet fanger vi dem 
i en romantisk situation ved floden. John 
hvisker »Little Freedom, du gør det svært 
for mig«. »Little Freedom?« spørger hun. 
»Ja, du er Little Freedom« svarer John. 
»Inaku« (moder) replicerer hun forvent
ningsfuldt spørgende. »Du er en del af mig 
nu, hvor jeg end går, vil du være med mig, 
altid«. »Ohiniya« (to sjæle i ét) konkluderer 
hun lykkeligt.

A t John just i deres lykkes toppunkt dø
ber Løbende Hjort Little Freedom forekom
mer, holdt på det ydre plan, en beskidt streg. 
Hun defineres derved som et stykke »udbry
de rværktøj«. M en det fremgår tydeligt af 
situationen og filmen iøvrigt, at Johns for
hold til hende betyder mere end som så.

Stedet, som filmen iøvrigt, er sløret og 
fundamentalt tvetydigt. For nok er det umid
delbart forståeligt, at John siger, at hun er 
en del af ham nu og altid (hun er gravid 
med ham ), men set i sammenhæng med hans 
umiddelbart foregående navngivning af hen
de synes det acceptabelt at tolke situationen 
udover det konkrete udtryk for parrets lyk
ke — det er den også — ind i et større myto
logisk mønster. Samtalen afslører nemlig, at 
John nu efter ritualet for alvor har indset, 
hvor stor en rolle Løbende Hjort spiller i 
den frigørelsesproces, han oprindelig troede 
han var så temmelig alene om. Derfor er 
stedet en konsekvent markering af en station 
på Johns frigørelsesvej. Han er blevet sig 
eros’ sande betydning og nødvendighed be
vidst. Eros personificeret i en forløsende 
kvinde er en kendt figur i europæisk digt
ning, således kan Løbende Hjort ses som en 
parallelfigur til Hermine i Hermann Hesse’s 
»Steppeulven«. Som denne må også hun dø 
til sidst, for frigørelse er i sin mystiske kon

sekvens en ensom vej. Umiddelbart forekom
mer hendes død uheldigt tilfældig, men set 
således med et generelt episk mønster for øje 
er det muligt at tolke dette — som andre til
fælde — ind i en meningsfuld helhed. Om  
John forstår Guds plan med sig så vidt, er 
i filmen uklart. M en set fra den »guddom
melige« synsvinkel bliver dødsscenen med 
John konfirmering af kærlighedspagten 
(»Ohiniya«) ægte tragedie. Døden er logisk, 
nødvendig, og Little Freedom er virkelig 
med ham, i ham, da han rejser. At han rejser 
bliver da også rimeligt, han har nu engang 
rod i den europæiske virkelighed. Selv ikke 
Richard Harris’ dårlige spil kan tilsløre, at 
nu er John en mand med en skæbne, og at 
det, der engang var simpel flugtplan, nu er 
blevet guddommelig erkendelsesvej.

Karakteristisk for megen kunst, der hand
ler om frigørelsen og dens dialektiske art, er 
det, at den stopper op, når den basale er
faring er gennemspillet. Sådan er det også 
her.

Men noget kan man da forstå om »frihe
dens rige«, ved at se på indianerne selv, spe
cielt Gule Hånd. I hans skikkelse er de po
sitive kræfter klarest samlet. Han er rolig, 
værdig, stærk, snarrådig, en stolt og smuk 
mand, der er sig frihedens religiøse bundet
hed bevidst. Han handler i et ordnet univers. 
Da hans squaw svigter ham (just i Johns 
bryllupsceremoni) for en tidligere husbond, 
ved han straks, hvad han må: dø den tapre 
død. O g uden at vakle bereder han sig der
på, beder om styrke til at møde den på rette 
måde. I denne »traditionelle« handlemåde 
ligger der som bund en dyb erkendelse af liv 
og døds nære slægtskab: når kærligheden 
dør, dør livet. (Batise forstår intet af dette, 
priser blot John for hans held, nu kan han 
blive høvding. Kort for hovedet svarer John: 
»Har du da intet lært i de 5 år?«). Denne 
cykliske livsopfattelse ser vi også eksemplifi
ceret hos de gamle kvinder, der, når de biir 
barnløse, skrigende men usentimentalt hug
ger en finger af, og venter på døden, som de, 
når vinteren kommer, må møde alene. I 
korte, overtonende billeder rundt om i fil
men anskueliggøres de samme ting i opfattel
sen af dyr og natur; årets rytme og dyrenes

Richard Harris i »Manden, de kaldte hest«.

varslen og foregriben af den grumme og 
smukke død, sætter afspejlende mennesket 
ind i en universel sammenhæng.

M an kan undre sig over interessen for de 
»primitive« indianere lige nu. Dertil er der 
(meget kort) to ting at sige: A t den mere 
visionære del af ungdomsoprøret, i sin søgen 
efter alternative politisk-metafysiske ord
ninger, hos indianerne har fundet dels en 
ideal social organisationsform, stammen, dels 
en jordnær, kosmisk metafysik, der forsøgsvis 
og som symbol kan holdes frem mod den 
vesteuropæiske, dekadent-schizofrene livs
opfattelse, hvorfra bl.a. døden er blevet ud
stødt som en sjofelhed.

Groft sagt er det det samme, indianerne 
i U S A  selv forsøger i deres frigørelseskamp, 
at forbinde politisk bevidsthed og (hensyg- 
nende) religiøsitet.

Noget lignende må have foresvævet Elliot 
Silverstein, da han gik i gang med sin film. 
Men nogen eller noget er kommet imellem, 
for filmen burde jo rettelig efter sit indlæg 
have heddet og været »Vow  to the Sun«. 
M en det blev altså »kun« til det pittoreske 
»A  Man Called Horse«.

Peter Kirkegaard og Oluf Gandrup.

■ A MAN CALLED HORSE (MANDEN DE 
KALDTE H EST), USA 1970. DISTRIBUTION: 
National General. PRODU K TIO N : Cinema Center. 
En Sandy Howard produktion. PRODUCER: Sandy 
Howard. ASSOCIATE PRODUCER: Frank Brill. 
PRODUKTIONSLEDERE: Robert Beche og Gilbert 
Kurland. IN STRU KTØR: Elliott Silverstein. MA
NUSKRIPT : Jack DeWitt efter novelle af Dorothy 
M. Johnson. FOTO : Robert Hauser. FARVESY
STEM: Technicolor. FORM AT: Panavision. KLIP: 
Philip Anderson. PRODUKTIONSTEGNER: Dennis 
Lynton Clark. ARK ITEK T: Phil Barber. DEKORA
T IO N : Raul Serrano. SPECIELLE EFFEKTER: 
Federico Farfan og Tim Smythe. M U SIK: Leonard 
Rosenman. KONSULENT (vedrørende indiansk mu
sik og dans); Lloyd One Star. KONSULENT (vedrø
rende Sioux-sproget): Olive Pretty Bird. KOSTU
M ER: Jack Martell og Edward Marks. TONE: Rafael 
Esparza. INSTRUKTØRASSISTENT: Terry Morse, 
Jr. 2nd UNIT IN STRU KTØR: Yakima Canutt. 
M AKEUP: Richard Cobos og Frank Griffin. MED
VIRKENDE: Richard Harris (JOHN M ORGAN ), 
Dame Judith Anderson (BUFFALO COW HEAD), 
Jean Gascon (BATISE), Manu Topou (YELLOW  
H ÅN D ), Corinna Tsopei (RUNNING DEER), Dub 
Taylor (JOE), William Jordan (BEN T), James Gam- 
mon (E D ), Edward Little Sky (BLACK EAGLE), 
Lina Marin (TH ORN  ROSE), Tamara Garina (ELK 
K VIN DE), Michael Baselion (HE-W OLF), Manuel 
Padilla (LEAPING B U CK), Iron Eyes Cody, Richard 
Fools Buil og Ben Eagleman (M ÉDICIN M Æ N D), 
Terry Leonard (STRIKING BEAR). LÆNGDE: 115 
min. DANSK UDLEJNING: Athena. DANSK PRE
MIERE: Palladium 22. 6. 1970.

JAGTEN PÅ Wl LU EBOY
Syd-Califomien, 1907. I M  o ron go- r ese rva- 
tet lever de sørgelige rester af Paiute-india- 
neme, engang et stort og frit folk, nu af
sondret og underkuet af de omkringboende 
hvide, forsømt af myndighederne og skrupel
løst udnyttet af whiskykræmmere. Indianer
ne tåles, så længe de kender deres plads un
derst og holder sig for sig selv dér. Men en 
af dem, Willie Boy, vil være sin egen herre. 
Det kan hverken hans egne eller de hvide 
finde sig i, og han må gå under.

Willie Boy har i selvforsvar dræbt sin 
pige Lolas far, og han er nu sammen med 
Lola på flugt fra sheriffen Cooper og hans 
brogede skare af hjælpere. Cooper selv er en 
indesluttet natur, en sær blanding af selv
sikkerhed og ubeslutsomhed, af moden kløgt 
og indolent toughness. Han forlader truppen 
for at være sammen med reservatets kvin
delige læge, en fin dame østfra, der ideali
stisk og let patroniserende har taget india
nernes parti.
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Uforudset lykkes det Willie Boy at holde 
forfølgerne stangen, og en af dem bliver 
dræbt. Cooper tager atter af sted, han ind
henter alene Willie Boy (der har dræbt 
Lola, for at hun ikke skal falde i fjendens 
hænder — måske har hun selv gjort det) og 
gør det af med ham i en duel mellem de 
øde klipper. Lige lader han de andre india
nere brænde på gammel Paiute-manér i ste
det for at udstille det for nyfigne journa
lister og byfolk.

»Jagten på Willie Boy« er et velkomment 
come-back for instruktøren Abraham Polon- 
sky, udstødt under Hollywood-processen i 
McCarthyismens værste dage omkring 1950. 
Der er ikke noget at sige til, at Polonsky 
valgte et emne og en historie med klare 
paralleller til, hvad han har måttet føle på 
sin egen krop. Endda er filmen ikke tynget 
af trættende, overtydelige allusioner til nu
tidige forhold; den er i det hele taget be
hersket og i balance; men samtidig savner 
man den præcise sammenhæng i beretnin
gen, der kunne have gjort filmen helt frem
ragende.

Willie Boy optræder i filmens optakt som 
en udfordrende hedspore. »W hat do you 
want trouble for?«, er Lolas første ord ved 
gensynet. »Trouble goes with you«, svarer 
han; men det varer lidt, før vi tør tro, at 
hans valg af Lola ikke tildels hænger sam
men med »trouble«, som han synes at kun
ne lide. Men under flugten sniger der sig en 
vis reflekterende patos ind på figuren, som 
den næppe har dækning for.

Mere spændende er sheriffen. Hvad er 
det, der til slut driver ham til at ville have 
ram på Willie Boy? Han respekterer ham 
jo, og foragter den primitive blodtørst. Er 
det lægens hånende »— du kan ikke engang 
jage indianere som din far«, der har bidt sig 
fast, eller hans vrede på sig selv over ikke 
at kunne gøre sit job ordentligt. Der kan 
dog næppe være tale om det klassiske »a  
man’s got to do what he’s got to do?« A l
lerede fra det første ordløse møde mellem 
de to mænd er der spænding hos Cooper — 
har der været et eller andet mellem ham og 
Lola, har han et ubevidst kompleks overfor 
Willie Boy? V i kan ikke vide det med sik
kerhed; men Cooper fængsler os — også for
di han spilles så glimrende af Robert Red- 
ford.

M an kan fristes til at mene, at filmen 
burde have været centreret om Cooper og 
have anskuet også Willie Boy gennem ham. 
Det går ud over klarheden, at man hele ti
den skal skifte side og synsvinkel. Scenerne 
omkring præsidentbesøget komplicerer yder
ligere — og når dog ikke at blive andet end 
en svag rumlen i baggrunden.

M en der er meget godt at sige om filmen. 
Den er klart og logisk fortalt, betjener sig 
bl. a. af veldisponeret »gammeldags« kon
trast- og associationsklipning, f. eks. jævnfø
rende indianerparrets helhjertede kærlig
hedsmøde med Coopers forvredne forhold 
til læge-elskerinden, eller ladende Conrad 
Halls smukke, meget mørke nattebilleder bli
ve brat afløst af blændende hårdt sollys over 
et afsvedet landskab.

Endelig dialogen, der ofte rammer den 
rette fortættede tone. D a en mand klynken
de beretter, at Willie Boy har forsøgt at 
slå ham ihjel, svarer Cooper: » I f  he’d tried 
you’d be dead«. — Fra et baghold har Willie 
Boy skudt hestene væk under den lille hal

ve snes forfølgere, og to -har søgt ly under 
klipperne; den ene sender rystende af skræk 
kammeraten af sted for at telegrafere: 
»Tell’em we’re surrounded by indians and 
that we’re the only two left alive«. -  Da  
dommeren i den lille by vil til at komman
dere med Cooper, kommer det bidende fra 
denne: »You are not mayor yet, judge -  
you are just running, like Willie«.

»Jagten på Willie Boy« er en god film 
uden at være et mesterværk. Det er muligt 
— vel endda sandsynligt — at den har over
toner, som er svære at opfange på denne 
side Atlanten. I hvert fald står det fast, at 
den er blevet en betydelig succes i U SA , 
både hos publikum og kritikere, og dermed 
skulle der være klar bane for flere film af 
Polonsky. I mellemtiden ville det være kær
komment, om vi herhjemme kunne få lej
lighed til at se hans — hævdes det — meget 
spændende »Ondskabens magt« fra 1948. 
Den har siden premieren kun været vist i 
T V , og det er syv år siden.

Poul Einer Hansen.

■ TELL THEM WILLIE BOY IS HERE (TAG
TEN PA WILLIE BOY). USA 1969. DISTRIBU- 
TIO N /PR O D U K TIO N : Universal. En Jennings Lang 
præsentation. PRODUCER: Philip A. Waxman. 
PRODUKTIONSLEDER: Hal Polaire. INSTRUK- 
TØ R /M AN U SK RIPT: Abraham Polonsky efter 
Harry Lawtons roman »Willie Boy«. FO TO : Con
rad Hall. KLIP: Melvin Shapiro. ARK ITEK TER: 
Alexander Golitzen og Henry Bumstead. DEKORA
TIO N : John McCarthy og Ruby Levitt. M U SIK: 
Dave Grusin. TONE: Waldon O. Watson og David 
H. Moriarty. M AKEUP: Bud Westmore. KOSTU 
MER: Edith Head. MEDVIRKENDE: Robert Red- 
ford (CHRISTOPHER COOPER), Katharine Ross 
(LOLA BONIFACE), Robert Blake (W ILLIE 
B OY), Susan Clark (ELIZABETH ARN OLD ), 
Barry Sullivan (RAY CALVERT), Charles McGraw 
(FRANK W ILSON), Charles Aidman (BENDY), 
John Vemon (H ACK ER), Shelly Novack (FIN- 
NEY), Ned Romero (T O M ), John Day (SAM 
W O O D ), Lee De Broux (M EATH EAD), George 
Tyne (LE M ARIE), Robert Lipton (CHARLIE 
NEW COM B), LI oyd Gough (D E XTE R ), Steve She- 
mayne (JOHNNY H YDE), John Hudkins (TREDIE 
M AN D), Jerry Velasco (C H IN O ), Gary Walberg 
(DR. M ILLS), Lou Frizzell (AGENT), John 
Wheeler (NEW M AN), Eric Holland (DIGGER), 
Wayne Sutherlin (H A RR Y), Mikel Angel (GAMLE 
M IK E ), Jerome Raphael (SÆ LGER), Everett 
Creach (FALSK INDIANER), Johnny Coons, 
Stanley Torres, Kenneth Holzman, Spencer Lyons, 
Joseph C. Mandel, Robert Du Laine. LÆ NGDE: 
98 min., 2685 m. CENSUR: Grøn. DANSK UD
LEJNING: ASA. DANSK PREMIERE: Imperial.

REBECCA
Man kan vist godt komme til at overfortolke 
Hitchcock uden af den grund at overvur
dere ham. Den begavede Robin W ood  har 
undertiden en tilbøjelighed til at se en kunst
nerisk intention i noget, der for mine øjne 
slet og ret virker mislykket. Således synes jeg 
ikke det kan nytte noge at undskylde Hitch- 
cocks momentvise brug af dårlige bagprojek
tioner som et »bevidst artistisk middel« til at 
opnå en følelse af noget forkert. M en Wood  
er jo ikke alene i denne dyrkelse af det mis
lykkedes særlige æstetik. Går vi til under
grundsfilmene er det ved at være en pointe, 
at man ikke kan se noget på billederne og 
ikke høre noget på lydbåndet. Det er blevet 
lettere at være kunstner.

Hvis der er een, der ikke overfortolker 
Hitchcocks film så er det Hitchcock selv. 
Går man efter »Rebecca« hjem med hovedet 
fuldt af snedige fortolkninger og giver sig 
til at læse, hvad Hitchcock siger til Truffaut, 
får man en kold spand vand over sig. Det er 
Hitchcocks første amerikanske film og han 
bryder sig ikke videre meget om den, den 
savner humor, synes han, og er i meget af sit 
plot ukarakteristisk, en bestillingsopgave, så 
tæt på romanen af Daphne du Maurier som 
muligt. Truffaut stiller et afgørende spørgs
mål og får et afgørende svar. Rebecca døde 
ved et ulykkestilfælde, hun led under alle 
omstændigheder af uhelbredelig cancer, alli
gevel optræder hendes mand, M ax de W in
ter (Laurence Olivier), efter hendes død 
som om han havde myrdet hende. Føler han 
sig skyldig? spørger Truffaut. Nej, svarer 
Hitchcock. Her underfortolker Hitchcock ef
ter min mening sig selv og berøver sin film 
et af dens væsentligste momenter.

Historien om Rebeccas død, således som 
M ax de Winther i filmens centrale scene 
genfortæller den til sin nye hustru (hvis 
navn ironisk nok aldrig oplyses, i den grad 
er filmen gennemsyret af den ikke tilstede
værende Rebecca) er ikke videre troværdig.

Joan Fontaine som heltinden og Judith Anderson som den nedrige i Hitchcocks » Rebecca«.
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Under et skænderi faldt hun og brak halsen. 
Skal vi virkelig tro det? For det første har 
vi fået at vide, at de Winter er meget hid
sig. For det andet har Rebecca lige bildt 
ham ind, at hun er gravid med en anden 
mand. For det tredje optræder de Winther 
efter »ulykkestilfældet« præcis som en ud
spekuleret og koldblodig morder. Han får 
det til at se ud som om Rebecca omkom ved 
en drukneulykke.

Hvis jeg må have lov at være uenig med 
Hitchcock, så føler de Winter sig i aller
højeste grad skyldig. O g ikke blot fordi han 
har handlet kriminelt ved at fingere drukne
ulykken, men fordi han simpelthen har slået 
Rebecca ihjel. O g det er først til sidst, da 
han af lægen får at vide, at Rebecca under 
alle omstændigheder skulle dø, han befries 
for en lille smule af skyldfølelsen. I en roman 
af Daphne du Maurier kan en morder ikke 
gå fri. I en Hollywood film fra 1940  kan en 
morder ikke gå fri. I en Hitchcock film kan 
hovedpersonen kun undtagelsesvis være mor
der (derfor ændrede Hitchcock blandt andet 
totalt handlingen i »Strangers on a Train«). 
M en Hitchcock siger selv til Truffaut, at 
»Rebecca« ikke er nogen Hitchcock film. 
Lad os derfor prøve at betragte den som på 
et afgørende punkt atypisk og se hvad den 
så fortæller om den typiske Flitchcock. Lad 
os vælge den bedste, mest spændende 
tolkning af historien og påstå, at M ax de 
Winter lyver for sin nye kone. For så op
træder der straks et motiv der er meget 
typisk, det man har kaldt »skyldsoverførel
sen.« Indtil beretningen om hvordan Re
becca virkelig (? )  døde har den nye kone 
følt sig overflødig i de Winters liv, som hun 
med rette, men dog elementært misforstået, 
følte var domineret af mindet om Rebecca. 
Til sin lettelse erfarer hun nu, at denne do
minans var en ond dominans, de Winter 
hadede sin kone. O g ikke nok med det. Han 
slog hende ihjel og nu er de pludselig fælles 
om denne viden. Ved ikke at røbe sandhe
den for andre påtager den navnløse sig sin 
del af skylden. O g for første gang bliver der 
brug for et personligt initiativ fra hendes 
side. Meget snedigt besvimer hun for eksem
pel i retssalen, da de Winter er ved at hidse 
sig mere op end godt er for hans sag.

Den navnløse accepterer de Winters for
klaring om Rebeccas død som et ulykkestil
fælde. Men væd hun ikke inderst inde, at det 
er en morder, hun har knyttet sig til? Og  
øger det ikke hendes kærlighed til ham, 
giver det hende ikke for første gang en 
chance for at bevise, at hun elsker ham og 
til og med kan hjælpe ham? Den lange 
scene med de Winters forklaring koncen
trerer sig i virkeligheden helt og holdent om 
hendes lykke. Og jeg tror ikke bare det er 
lykken ved at erfare, at de Winter hadede 
Rebecca. Jeg tror også det er lykken væd at 
dele en hemmelig skyld med det menneske 
man elsker, men som man hidtil intet har 
delt med.

Måske er »Rebecca« først og fremmest en 
kærlighedsfilm, en film om hvorledes delt 
skyld fører to mennesker sammen. M an slip
per sjældent gennem det Hitchcockske uni
vers uden at pådrage sig skyld, og når Hitch
cock selv ikke bryder sig om filmen kan det 
skyldes at selve skyldproblemet er uklart. Af 
konventionelle hensyn må helten ikke være 
morder og derfor slipper han for let fra, hvad 
han har gjort. Moralsk og derfor spændings
mæssigt ville det have været mere tilfreds

stillende, om hans skyld havde været mere 
åbenlys. Det er fristende at sammenligne 
med James Stewarts rolle i »Rebet«. Stewart 
står som den moralsk ansvarlige for de to 
unge nihilisters drab, og skønt han fralægger 
sig sit ansvar er det givet, at han må leve 
med det resten af livet. Hvad M ax de W in
ter må leve med resten af sit liv, er mindre 
klart. Men filmen er efter min mening bedst 
hvis man vedtager med sig selv, at han må 
leve med et mord på samvittigheden, omend 
der var en række formildende omstændig
heder. Men er det en formildende omstæn
dighed, at den myrdede allerede var døds
dømt af sin læge? Jeg mener nej.

I øvrigt: Filmen er lavet med mesterskab. 
Tidens tand har været mild væd den, som de 
fleste Hitchcockfilm, og der er meget at be
undre. Laurence Olivier er fremragende som 
den plagede greve, og hele filmens optakt 
ved Rivieraen er et glimrende eksempel på 
hvorledes Hitchcock langsomt fører os ned 
i sine rædslers underverden. Georges Sanders 
som Rebeccas tidligere ven, der dukker op, 
og Judith Andersons husbestyrerinde (disse 
fugleagtigt truende kvinder hos Hitchcock) 
bidrager til filmens høje niveau. Det svage 
punkt er Joan Fontaine, der nok er faldet et 
nummer for skvattet ud til rollen. Men  
Hitchcock har forstået fra starten at udstyre 
hende med »karakterbrist« der rimeliggør, 
at hun i det afgørende øjeblik helt er på sin 
mands side og ikke et øjeblik prøver at få 
ham til at fortælle sandheden.

En besynderlig film. Sandheden kommer 
aldrig for en dag. O g kan man leve med det? 
Kan man leve med en hemmelig viden, når 
man kun er to der deler den? Hvis man el
sker hinanden, måske. Anders Bodelsen.

■ REBECCA (REBECCA), USA 1940. DISTRI
BUTION: United Artists RKO Radio Pictures. 
P R O D U K TIO N : Selznick International Pictures, 
Inc. PRODUCER: David O. Selznick. INSTRUK
T Ø R : Alfred Hitchcock. MANUSKRIPT: Robert 
E. Sherwood og Joan Harrison efter Philip Mac- 
Donald og Michael Hogans adaption af Daphne Du 
Mauriers roman »Rebecca«. FO TO : George Barnes. 
KLIP: Hal C. Kern (superviser) og James E. New- 
com. A RK ITEK T: Lyle Wheeler. DEKORATION : 
Joseph B. Platt og Howard Bristol. M USIK: 
Franz Waxman og Lou Forbes. TON E: Jack Noyes. 
SPECIELLE EFFEKTER: Jack Cosgrove. MED
VIRKENDE: Laurence Olivier (M A XIM  de W IN
T E R ), Joan Fontaine (MRS. de W INTER), George 
Sanders (JACK FAVELL), Judith Andersson (MRS. 
DANVERS), Nigel Bruce (GILES LACY), C. 
Aubrey Smith (JULYAN), Reginald Denny 
(FRANK CRAW LEY), Gladvs Cooper (BEATRICE 
LACY), Philip W'inter (ROBERT), Edward Fielding 
(FR ITH ), Florence Bates (MRS. VAN HOPPER), 
Leo G. Carroll (DR. BAKER), Forrester Harvey 
(CH ALCRO FT), Lumsden Hare (TABBS), Leonard 
Carev (BEN), Alfred Hitchcock (MAND UDEN 
FOR TELEFONBOKS). LÆ NGDE: 115 min. O R I
GINALLÆ NGDE: 131 min. DANSK UDLEJNING: 
ASA. DANSK REPREMIERE: Carlton 4.5.1970 
(tidligere udlejet af Eagle-Lion Film og Gloria Film 
med premiere og repremiere i henholdsvis World 
Cinema 26.1.1951 og Triangel, Rialto og Casino 
22.4.1957).

PASSION
En enkelt scene kan i en Bergmanfilm 

være så mageløs, så indlysende genial, at 
man føler sig tvunget til at efterprøve de 
indvendinger, man i øvrigt har imod den 
film, hvori scenen forekommer. Ofte må man 
tilmed finde, at genialiteten har betænkeligt 
meget at gøre med netop det hos Bergman, 
man ikke bryder sig om.

Bibi Anderssons orgie-monolog i »Perso
na«, Tryllefløjtescenen i »Ulvetimen« og 
antikvitetshandlerscenen i »Skammen« — vid
underlige, uforglemmelige scener. Også me

get bergmanske scener! Men var da alt det i 
Bergmans film, som lod en kold eller fik en 
til at ryste på hovedet, blot the necessary de
je c ts of a quality?

Det kunne man vælge at mene — indtil 
den sidste ø-film, »En passion«, kom frem. I 
den findes også den bergmanske quality, men 
— næsten — uden dens dejects. I grunden be
høver man vel kun at undskylde disse »mel
lemspil«, hvori instruktøren underholder sig 
med skuespillerne; skadelige er disse scener 
måske ikke, men de er i hvert fald heller ikke 
til nogen nytte. De kunne klippes ud, hvis 
Bergman ville gå med til det. Ligemeget: 
hellere krukkeri end grubleri, når det gælder 
Bergman.

Ikke en enkelt scene, altså, men en hel 
film. Bergman har ikke denne gang udtrykt 
sig i »vendinger, der på en næsten vellystig 
måde unddrager sig intellektets kontrol«. In
gen billeder med påtvungen mystik, ingen 
villet dybsindighed. En Bergman-film prak
tisk talt uden digressioner — til glæde for 
kunstelskere, til ærgrelse for dybdepsykologer 
og teologiserende analytikere.

Hvad Bergman i sine nye variationer over 
de fra de foregående film kendte temaer har 
vundet ved ikke at give afkald på »intellek
tets kontrol«, er først og fremmest større 
kunstnerisk konsekvens. Det er ikke denne 
gang tilfældigt, hvad der er kommet med i 
filmen. Hvis det havde drejet sig om en min
dre betydelig instruktør, ville man have sagt, 
at han i højere grad end tidligere beherskede 
det valgte materiale.

Der er andre gevinster. Filmens fire hoved
personer spilles af udprægede Bergman-skue- 
spillere, kunstnere, hvis personlighed i hvert 
fald i nogen udstrækning er formet af Berg
man, og som er fuldstændig fortrolige med 
det bergmanske univers. Nødvendige forud
sætninger, utvivlsomt. Men de fire er ikke 
bare mere eller mindre interessante og ty
piske Bergman-figurer, de er mennesker. Pa
tologiske mennesker måske, men deres tanker 
og handlinger er dog ikke så usædvanlige at 
identifikation, medleven, er umulig.

Selvfølgelig er det begrænsende, lidt for 
eksklusivt og måske søgt, at alle fire ikke 
blot med så stor energi søger den selvrealisa
tion, som kun er mulig gennem kontakt med 
et medmenneske, men også må konstatere, at 
de søgte forgæves. Hvert menneske er en 0, 
Bergmans ene hovedtema. Det er så vanske
ligt at komme i kontakt med omverdenen, at 
man, når man vil fortælle om denne vanske
lighed i kunstnerisk form, må sætte sagen på 
spidsen og våse, at kontakt er umulig. I 
hvert fald, hvis man er Bergman.

Det går an. Man når frem til en forestil
ling om det sande gennem det falske, sagde 
Degas. Bergmans personer får i det mindste 
ikke lov til at være i tvivl om, at ethvert for
søg på kontakt er forgæves. Og det gør ondt, 
hver gang en af dem må se sandheden i 
øjnene.

Bergman har denne gang antydet, hvad 
der er grunden til denne forgæveshed. Hans 
andet hovedtema, volden, menneskers reak
tion på vold, bliver i så høj grad en del af 
det første, at de to bliver til et og det samme 
tema.

Hans fire personer er alle ofre for vold — 
væd at blive udsat for den eller ved at udøve 
den. I begge tilfælde er resultatet ufrihed og 
isolation. Ethvert forsøg på kontakt fører til 
vold — er voldeligt i det hele taget, fordi den 
kontaktsøgende har vold i sit sind, er infice-
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ret af vold. Bergman hører ikke til dem, der 
betragter vold som katharsis. Volden er for 
ham den vigtigste -  i filmen den eneste -  
hindring for menneskelig lykke.

Overalt i filmen henvises der til vold: 
dyremishandlinger, den behandling, bonden 
Johan udsættes for, Annas drøm, billedet af 
den berygtede Saigon-scene, Andreas’ fortid, 
i brevet fra Annas mand osv.

M en det væsentlige i filmen er skildringen 
af, på hvilken måde og i hvor høj grad vol
den får betydning for de fire hovedpersoner.

I brevet, som Andreas finder i Annas 
taske, skriver Annas mand, at samliv med 
hende vil føre til fysiske og psykiske volds
handlinger. Manden omkom ved en bilulyk
ke, og Andreas skal siden anklage Anna for 
at have forårsaget ulykken.

Under alle omstændigheder har Anna vold 
i sindet. Hun er en pendant til Elis Vergé- 
rus, der elsker sin Eva på en sådan måde, at 
hun mister al selvrespekt, sin personlighed 
næsten. Selv er Elis hul — hans lidenskab er, 
karakteristisk nok, at samle på billeder af 
mennesker.

Anna er voldelig med sine absolutte krav, 
sin selvretfærdighed. »Jeg vidste ikke, at livet 
er en daglig lidelse«, siger hun. En selvfor
skyldt lidelse. Samliv med hende vil føre til 
fysiske og psykiske voldshandlinger. Det er
farer også Andreas, som begår fysisk vold 
imod hende. Han bliver den af de fire, der 
er helt hjælpeløs til sidst. Måske fordi han 
hedder Winkelman og kunne hedde Bergman 
eller Jedermann.

Der spilles fremragende i de fire hovedrol
ler. Jeg har læst et sted, at man kunne op
fatte »mellemspillene« som en hyldest til de 
skuespillere, Bergman skylder så meget. Det 
er en smuk opfattelse, og det kan jo meget 
vel have været Bergmans idé med dem. Men 
i så fald burde han også have givet plads for 
et interview med Sven Nykvist, for han skyl
der sin fotograf lige så meget som sine skue
spillere. Albert Wiinblad.

■  EN PASSION (PASSION) Sverige 1969. PRO
DUKTION,,/DISTRIBUTION: Svensk Filmindustri. 
PRODUCER: Lars-Owe Carlberg. PRODUKTIONS
LEDER: Brian Wikstrom. INSTRU KTION /M AN U 
SKRIPT: Ingmar Bergman. CHEFFOTOGRAF: 
Sven Nykvist. KAM ERA: Roland Lun din. FARVE
SYSTEM: Eastmancolor. A RK ITEK T: P. A. Lund
gren. TON E: Lennart Engholm og Olle Jacobsen. 
KOSTU M ER: Mago. SPECIELLE EFFEKTER: 
U lf Nordholm. MEDVIRKENDE: Liv Ullmann 
(ANNA FR O M M ), Bibi Andersson (EVA VER- 
GERUS), Max von Sydow (ANDREAS W INKEL
M AN ), Erland Josephson (ELIS VERGERUS), 
Erik Hell (JORDAN ANDERSSON), Sigge Furst 
(VERNER), Svea Holst (VERNERS KO NE), An
nika Kronberg (K A TARIN A), Hjordis Petterson 
(JOHANS SØSTER), Lars-Owe Carlberg (POLITI
BETJENT), Brian Wikstrom (POLITIBETJENT). 
LÆ NGDE: 99 min., 2755 m. CENSUR: Gul. 
DANSK UDLEJNING: United Artists. DANSK 
PREMIERE: Cariton 25.5.1970.

STILLE DAGE I CLICHY
Selvfølgelig er »Stille dage i Clichy« en kor
rupt film. Den er skabt i et korrupt film
miljø, blandt korupte filmfolk i og udenfor 
institutionerne, og den er blevet anmeldt af 
korrupte kitikere. Denne anmeldelse er også 
korrupt, så med minde De selv er korrupt, 
vil De næppe få noget ud af filmen endsige 
anmeldelsen. Det har nok ingen fare.

Hele denne korruption kom frem på pres
semødet med Jens Jørgen Thorsen ved film
festivalen i Cannes i maj. It was a period 
when film was in the air, og nogle af de 
korrupte kritikere kunne lide filmen, skrev 
hjem om den og ikke mindst om dens kom
mercielle fremgang. Over for verdenspressen 
afslørede Jens Jørgen Thorsen den danske 
filmverden med en lammende erklæring: Den 
er korrupt! Det var noget, der satte gang i 
kuglepennene, og glad var instruktøren.

Imidlertid spændtes forventningerne hjem
me i Danmark i en sådan grad, at da filmen 
endelig fik premiere, glemte man alt om 
korruption og skældte den ud for et fucked- 
out piece of cheese og ting, der var værre. 
Det var måske en reaktion. O g endnu en 
gang var der svenske kritikere, der prøvede 
at få det til at se ud som om der foregik 
noget i Danmark. De er nu venlige.

En filmatisering af »Stille dage i Clichy« 
er et ambitiøst og hasarderet projekt. Henry 
M illen bog beskriver en temmelig litterær 
tilstand i 3 0 ’ernes Paris; ordstrømmen, det 
kraftige, direkte sprog og de tilsvarende ak
tioner, det beskriver, samles i bogen til en 
erindring om en desperat tid, hvor . . . » there 
was only one real problem, and that was 
food . . .« , som det også fremgår af filmens 
fortekst. Ind imellem kommer så en række 
småpsykologiske afsnit, som næppe får nogen 
til at glemme resten af bogen, men som til 
gengæld forhindrer den trofaste filmatisering 
a la »A  Walk in the Sun,« som må være den 
mest trofaste romanfilmatisering, der findes.

Der lægges ikke skjul på, at »Stille dage 
i Clichy« er en filmatisering. Fra starten ses 
og høres skrivemaskinen, mens tekstskilte 
giver et velvalgt uddrag af Joeys funderinger 
(i bogen anbragt efter Colettes ankomst), og 
der kan ikke være tvivl om, at litteraturen 
får sin plads i denne film. Det sker da også 
i mange former, som hver for sig skal skjule 
manglende replikker eller manglende lyst til 
at finde dækkende filmiske udtryk. Tekst
boblerne står i stedet for indre monolog, 
teksten tegnes ind på turistpostkort i en grov 
og grotesk fantasi over to nøgleord, cunt og 
gray, og Country Joes sange rummer adskil
lige sætninger og karakteriserende vendinger 
fra det litterære forlæg. Altsammen sjovt, i 
modsætning til en mislykket omskrivning af 
litteratur som Joeys halvvågne drøm efter 
badekarscenen, hvor bl. a. dobbeltkopierin
ger og billedet af en mand, der ruller i van
det, ikke fortæller andet end hvad billederne 
reelt indeholder. I bogen er afsnittet den 
fulde Joeys fornemmelser af ord og ordbille
der, der skal indgå i en historie, han skriver 
på. I filmen bliver det ikke engang mystisk, 
blot ligegyldigt. Det fortsætter i øvrigt med 
scenen, hvor Joey er stået op og har åbnet 
vinduet. Her er drømmen om fjerne steder 
klippet sammen af fisk, skibe, havnebilleder 
og eksotiske prospekter, men bogens heftige, 
korte glimt af længsel efter hjemlige steder, 
kommer ikke frem. Strange, how one can 
stew in the dregs and think it’s home. Igen 
viser det sig, at den trofaste overføring af en 
litterær, symbolsk montage er forgæves.

Mange andre ting lykkes. Fra starten 
overraskes man med Jeannes gale entre og 
hendes vanvittige replik: »W hat time is it?«, 
der efterfølges af et frosset billede af toilet
døren, der har lukket sig efter hende. Måske 
er det frosset af mangel på film. Det er lige
gyldigt. Som det fremstår, er det en original 
beskrivelse af en absurd situation. Bogens 
åbningshistorie med Nys, der i filmen er an
bragt lidt tungt som et stort flashback i ef
tersøgningen af Colette, er i sig selv kønt af
rundet og med en indre monolog, der netop 
i kraft af flashback-karakteren er berettiget 
og oven i købet smuk. Monologens karakte
ristik af Nys kommer over et vue af Paris, 
og den banale sammenstilling af Nys’ livs
holdning og Millers kærlighed til byen er for 
mig at se et højdepunkt i filmatisering af bo
gens ånd.

M en hvad skal man til gengæld stille op 
med en replik som Carls, hvor han omtaler 
Colette som »a combination of Cinderella, 
concubine and cook.« Den findes i bogen 
som en beskrivelse, ikke som en replik, og 
dens bogstavrim er da også så litterært, at 
det som replik virker anmassende kunstlet i 
den uhøjtidelige film. Beskrivelsen fortsætter 
i øvrigt med at fortælle om undervisningen
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i tandbørstning, og netop disse episodiske be
skrivelser af helt elementære forhold er over
ført til filmen med held.

Jeg benytter bevidst ordet »held,« for ikke 
meget tyder på, at filmatiseringen er gen
nemtænkt i detaljer endsige i helhed. Dens 
ustandselige spring i stil og rytme tyder på 
en instruktion, der i høj grad har støttet sig 
til intuition (og en god fotograf), og rå
materialet må have været så righoldigt, at en 
ikke ringe del af instruktionen har kunnet 
foregå i klipperummet. Afsnittet med Jeanne 
er hurtigt klippet, korte scener, korte replik
ker og det eneste afsnit med direkte porno
grafiske scener. Modsat dette afsnit er skil
dringen af mødet med Nys holdt i langsom
me, rolige scener, der får en poetisk uddyb
ning i den ledsagende guitar-kompositions 
tilbagevendende tema af dybe toner. Men de 
enkelte afsnit holdes ikke stilrene, som i Lu- 
xembourg-afsnittet, hvor postkortskildringen 
afbrydes af et stift Café Judenfrei-stykke i 
studie og med Olaf Ussing, som man netop 
har set som juridisk rådgiver for Colettes 
mor (en scene, som er helt uden den farlig
hed og desperation, den har i bogen). New 
Orleans-musikken under scenen virker for 
mig at se stik imod meningen med afsnittet. 
De to rejsende oplever et lille, selvtilfreds 
samfund, der lever on the fat of the land, og 
kontrasten til Paris får dem til at ledes og 
længes efter Clichys udskejelser. Musikken 
er påtrængende lystig — måske skal den give 
de døde billeder liv. Det lykkes, men det er 
blot ikke nok, ikke tilfredsstillende. Helt an
derledes relevant ligger Ben Websters musik 
over billederne fra natklubben og de efter
følgende scener, ligesom Menilmontant-mon- 
tagen sætter ind som en rytmisk og sjov leg 
med lyd og billede, det trykte ord og det 
talte ord — Menilmontant. Så meget mere 
som vi er forberedt på det ved instruktørens 
anvendelse af skilte af alle slags, hvor han 
har villet stedfæste handlingen (Clichy, Pla- 
ce des Vosges, Pigalle etc.). I øvrigt er mu- 
sette-valsen anvendt med ironi i skildringen 
af Paris ved dagslys, især i en række smukke 
panoreringer over byen efter Joeys vågne 
drøm om Hom e. Home is if home lasts.

»Stille dage i Clichy« er for så vidt klar 
nok, al den stund den kun giver sig ud for at 
være en filmatisering af et stykke litteratur. 
Den rummer ingen overtoner og næsten in
gen tilløb til tolkninger endsige psykologiske 
udredninger. Karakteristisk er sådan set hi
storien om Mara, der i bogen står som en 
selvstændig, lang novelle om Joeys møde med 
den masochistiske prostituerede, som hverken 
han (Miller) eller filmen rigtig ved, hvad de 
skal stille op med. Den trofaste overføring af 
bogens tekst giver den udmærkede Avi Sagild 
lejlighed til at gennemspille en række glim
rende monologer. Det er alt. Jeg brugte or
det næsten ovenfor, for det eneste, som vir
kelig har forundret mig også efter fornyet 
gennemsyn af filmen, er slutningens nyfor
tolkning af bogens Christine. Den grove lat
ter, der følger på hendes oplysning om den 
døde ægtemand, findes ikke i bogen. I fil
men virker det hårdt, og det hjælper i hvert 
fald ikke til en forklaring på, hvorfor Christi
ne senere springer i lede fra deres partouze, 
(der i øvrigt i bogen afsluttes med et grine- 
orgie). Er det i filmen en udleværing af den 
type, der bag frisindet slæber rundt på »La  
pudeur,«  som den anden pige, Corinne, siger 
det? I så fald er den lovlig umotiveret.

En afgørende svaghed er for mig at se

BØGER
L A U R E L  & H A R D Y

»In  1797 Coleridge spilt some scalding water 
over his leg, and therefore could not join his 
friends in a series of country walks. The 
result was the poem »This Lime-Tree Bower 
my Prison.« In 1926 Hardy spilt some 
scalding fat over his arm, and therefore had 
to cry off a Roach film, »G et ’em young«, 
in which he had been cast as a butler. The 
result was no less important: the Laurel and 
Hardy partnership«. Citatet er fra Charles 
Barr’s »Laurel & Hardy«, af Ib Lindberg i 
forordet til Filmmuseets nye bog om L & H  
med rette fremhævet som »langt det bedste, 
der nogensinde er skrevet om parret«. Den 
der i året 3 efter Barr skal skrive om L & H , 
må føle sig anbragt mellem to ikke videre 
tillokkende alternativer: enten se i øjnene, at 
Barr har sagt det meste af, hvad der er væ
sentligt og rigtigt, og resigneret lægge sig 
temmelig tæt op ad ham — eller partout ville 
være »original«, med overhængende fare for 
at ende i det søgte, det ubetydelige eller det 
rent ud forkerte. Lindberg har valgt den 
første udvej, og det er i mine øjne også det 
klogeste.

Bogen indledes med en kort oversigt, der 
samler de tre tråde: Mr. Laurel, M r. Hardy 
og den amerikanske stumfilmfarce, og en 
udmærket karakterisering af L& H s stumfilm 
i forhold til den senere produktion. En over-

Carls figur, der rent fysisk ikke ligner bogens 
Carl meget (Millers Joey er jo næsten en 
kopi), ligesom hans stemme er helt karakter
løs. Han bliver aldrig den bøffel, der skal 
stille Joeys af-og-til-menneskelighed i relief, 
og som i hvert fald skal have fast arbejde og 
løn. Svag er også det meget postulerede bul- 
keri med fnis, suk, støn og grin, der meget 
hurtigt er blevet klichéer i stil med forne 
tiders susende trætoppe, brusende brænding 
eller hamrende stempler i prustende maski
ner. O g så er de kinematografiske vittigheder 
ikke så gode anden gang, men hvilke vittig
heder er det -  og når blot SBA griner endnu. 
Hovedsagen er, at filmen trods alt ikke left 
the taste of ashes. Poul Malmkjær.

m QU IET DAYS IN CLICHY (STILLE DAGE I 
CLICH Y), Danmark 1970. PRODU KTION : SBA
(Scandinavian Booking Agency)-Merry Film. D I
STRIBU TION : Dansk Svensk Film. PRODUCER: 
Klaus Pagh. PRODUKTIONSASSISTENTER: Bent 
Nvkjær (i Danmark) og Roger de Monenstral (i 
Frankrig). IN STRU KTØR/M AN U SKRIPT: Jens Jør
gen Thorsen efter Henry Millers roman af samme 
navn. FO TO : Jesper Høm og Teit Jørgensen. KLIP: 
Anker Sørensen. A R K IT E K T : Elith Nykjær Jørgen
sen. M U SIK: Country Joe McDonald, Ben Webster, 
Young Flowers, Andy Sundstrøm, Papa Bues Viking 
Jazz Band. TON E: Peter Stamer. IN STRU KTØR
ASSISTENT: Ivar Søe. M EDVIRKENDE: Paul Val- 
jean (JOEY),W ayne John Rodda (C AR L), Ulla Lem- 
vigh-Miiller (N YS), Avi Sagild (M A R A), Susanne 
Krage (CH RISTINE), Louise White (SURREALIST
PIGEN), Petronella (ADRIENNE), Elsebeth Rein- 
gaard (CO LETTE), Lisbeth Lundquist (JEANNE), 
Olaf Ussing (FADEREN),Noem i Roos (M ODEREN), 
Anne Kehlet (CORIN N E), Herman Woldsgaard-Iver^ 
sen, Britten Jensen, Elsa Jackson, Mette Aarre Thor
sen, Marianne Bergh, Mai Vechselman, Ben Webster, 
Maria Stentz, »Bamse« Kragh-Jacobsen, Marie France 
Hamou, Roger de Monenstral, Marcel Doumerg, Ja
cques Spezia, Frangoise Hesselman, Jens Jørgen Thor
sen. LÆ NGDE: 95 min. (stopur). CENSUR: ingen. 
DANSK PREMIERE: Dagmar 1. 6. 1970.

sigt ovær plot- og gags-gentagelser bruges som 
argument for, at »iderigdommen i stumfilm
tiden synes større.« Det er klogt at formulere 
det så forsigtigt. Netop gentagelserne — i ste
det for en evig halsen rundt efter nye effek
ter — er med til at gøre de to figurer spæn
dende og sammenhængende, og film som 
»The Music box« og »Sons of the Desert« 
bliver bestemt ikke ringere af, at deres plot 
var brugt tidligere For resten skal stumfil
mene nok på deres side have lånt fra ældre 
film (som vi ikke kender); de betjener sig 
af stock comedy-e ffekter (kagekastning,
mudderslagsmål, vilde bilkørsler), og et gag 
som jernhandsken i »Any old port« (ganske 
vist en lydfilm) er lånt fra Chaplin.

I afsnittet om tonefilm er Lindberg ved 
at komme lovlig tæt på Barr. Han citerer 
som denne to lange dialogafsnit (fra hhv. 
»M en o’war« og »Their first mistake«), og 
portrætterne af Stan og Ollie bringer tilsva
rende kapitler i englænderens bog i kraftig 
erindring.

Men Lindberg tager revanche i anden 
halvdel af sin tekst. Han foretager her en 
overbevisende gruppering af filmene efter 
(især) handlingstype. De korte film opdeles 
i destruktionskomedier, »on the job«-kome- 
dier, gyserkomedier, »ægtemænd på udflug
ter«, »hjemlige sysler«, »contra landlord«, 
»contra loven« og »Laurel contra Hardy«. 
M an kunne blot foreslå tilføjet en »W ar  
Department« for film, hvor hæren, flåden 
eller fremmedlegionen nyder godt af duoens 
forsvarsvilje. — Mere oplagt er inddelingen 
af spillefilmene i episodefilm, operettefilm, 
Laurel Productions og den bedste gruppe: 
de »gammeldags« film »Sons of the Desert« 
(der rimeligt nok er Lindbergs favorit-fea
ture), »Blockheads« og »A  Chump at O x
ford«. For sig selv står filmene efter 19 4 0 ; 
de er vel ikke alle så elendige, som man ple
jer at hævde; men deres bedste scener er, 
som Lindberg bemærker, næsten altid repe
titioner af ting, der var gjort sjovære i de 
gamle film.

Efter kort at have omtalt filmenes tre-trins 
opbygning og variationerne herfra slutter 
Lindberg med at gennemgå de vigtigste ty
per af gags samt at præsentere nogle af 
L& H s medarbejdere gennem årene. De korte 
karakteriseringer er rammende og behageligt 
fri for utidig, summarisk karaktergivning.

Sammenfattende vil jeg mene, at Lind
berg -  præmisserne taget i betragtning — er 
sluppet godt fra sit job. Ved i udpræget grad 
at analysere L& H s samlede værk opdelt ’på 
langs’ , d.v.s. efter temaer og stilelementer, 
får han lagt en vis afstand til Barr, der nær
mest benytter en mellemting mellem denne 
metode og den der opdeler ’på tværs’ , d.v.s. 
efter de enkelte værker (som f.eks. Everson 
gør i sin bog om L & H ). — Vigtigere er det 
dog, at Lindberg kan skrive. Hans tekst er 
både læselig og læseværdig, og den forholder 
sig indforstået (som man siger) til sit emne 
uden at dyrke det besidde-lystent.

En enkelt stilistisk indvending: jeg er træt 
af ordet ’smuk’ , der bruges i tide og utide. 
Alene på side 37 tre gange.

Bogens sidste tredjedel (og iflg. den be
skedne Lindberg dens »rygrad«) er Bjørn 
Rasmussens og Janus Barfoeds L& H -film o- 
grafi, mig bekendt langt den fuldstændigste, 
der eksisterer. Den kan kort karakteriseres 
som værende på normalt Bjørn R.-niveau, 
d.v.s. så godt som fejlfri. Det kan blive en
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hel besættelse at ville gribe Bj. R.&Barfoed 
i fejl; men selv mange timers anstrengelser i 
denne ædle idræt fører kun til et kummer
ligt udbytte: nogle få minutters spilletids
afvigelse hist, et galt bogstav i et navn her. 
Uden større overbevisning prøver jeg at 
hævde, at Ollie vistnok var middagsgæst 
(ikke butler) i »Love ’em and weep«, og at 
Thelma Todd vistnok var med i »The Bo- 
hemian Giri« (jeg husker hende ikke selv fra 
repremieren i DSB-kino; men det kan skyl
des, at filmen var skåret ned fra 71 minutter 
til at kunne spille hver fulde time).

M an kunne have medtaget 1926-medley’- 
en »45 minutes from Hollywood«, da Lind- 
berg indirekte referer til den (s. 34 øverst). 
Kavalkade filmene kunne have haft selv
stændigt opslag, da de nu engang er mange 
menneskers adgang til L& H s gamle farcer. 
Altsammen småtterier i forhold til den be
drift, filmografien er.

Til slut lidt om det rent bogmæssige. Det 
er sagt af andre, men skal siges igen: hvor

skylden end ligger, så er det noget griseri, at 
først Jungersens Disney-bog og nu L & H - 
bogen udkommer lang tid efter, at de til
svarende filmserier på museet er spillet. Bort
set herfra synes jeg, Filmmuseet har fundet 
en god form for sine bøger. Det er rart, man 
nu binder rigtigt ind (min Disney-bog hæn
ger i laser). Billederne er velvalgte og vel
anbragte, lay-out og udstyr nydeligt til pri
sen. En lidt større skrifttype ville lette læs
ningen, men vel også fordyre bogen. I filmo
grafien synes jeg, at originaltitlerne burde 
være sat med fed type, eller der burde være 
større mellemrum mellem filmene, således at 
opdelingen blev tydelig (den udviskes af de 
danske titler). Poul Einar Hansen.

Ib Lindberg: Laurel &  Hardy. M ed  filmo- 
grafi af Bjørn Rasmussen og Janus Barfoed. 
D et danske Filmmuseum. København 1970. 
79 s. III. Kr. 21,00.

blå bog
PO U L EIN ER  H AN SEN , født 1939, ansat 
på Landbohøjskolen i København som lektor i 
matematik, medarbejder ved »Film 70« (tid
ligere »Kirke og film «) siden 1967. 
M O G E N S V E M M E R , født 1935, program
chef (børne-og ungdomsafdelingen) ved Dan
marks Radio. Mogens Vemmer er lærerud
dannet og kom i 1961 til Radio-TV huset. I 
1963 instruerede han den Bodil-præmierede 
»Gade uden ende«.
O L U F  G A N D R U P , født 1947. Stud. mag. i 
dansk og filmkundskab ved Københavns uni
versitet.
PETER K IR K E G A A R D , født 1942. Stud. 
mag. i dansk og filmkundskab ved Køben
havns universitet. Har tidligere skrevet til 
Kosmorama og Die Asta samt en række pro
vinsaviser.
JAN A G H E D , født 1934, svensk journalist 
og filmkritiker. Har tidligere publiceret in
terview med Glauber Rocha i Kosmorama.

★ ★ ★ ★  =  M E S T E R V Æ R K  

★ ★ ★  =  S K A L  A B S O L U T  S E S  
k k  =  S E V Æ R D IG
*  =  K A N  T IL  N Ø D  S E S
•  =  L IG E G Y L D IG

F l e m m i n g  A n d e r s  
B e h r e n d t  B o d e l s e n  

( B e r l i n g s k e  ( P o l i t i k e n )  
A f t e n a v i s )

P e r
C a l u m

( J y l l a n d s 
p o s t e n )

M a r t i n
D r o u z y

N i e l s
J e n s e n

F r e d e r i k  G .  H e n n i n g  
J u n g e r s e n  J ø r g e n s e n  

( B e r l i n g s k e  ( I n f o r -  
T i d e n d e )  m a t i o n )

P h i l i p  
L a u  r i t z e n

P o u l
M a l m k j a e r

I b
M o n t y

( J y l l a n d s 
p o s t e n )

M o r t e n
P i i l

( I n f o r 
m a t i o n )

C h r .  B r a a d  
T h o m s e n  

( P o l i t i s k  
R e v y )

Cable Hogue (Peckinpah) ★ ★ ★ ★ ★ k k k k  irk k k k k k k k k k k  krirk k k k k k k k k k k  k k

Passion (Bergman) ★ ★ ★ ★  irk k k k k  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ k k k k  k k k k k k k k k k  k k k •

* Henrik den femte (O liv ie r) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ k k k k k k

* Robin Hood (K e igh ley  +  C urtiz) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ k k

Harry Munter (Grede) k k k ★ * ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ k k k k k k k  k k

Ang.: Lone (Ernst) * ★ ★ ★ ★ * ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ k k k ★ ★ ★ k k k k k k k k  k k k

Jagten på W illie Boy (Polonsky) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ k k k ★ ★ k k k k ★

* Telefonen ringer kl. 23 (H itchcock) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ k k k k ★

Pierre og Paul (A llio ) ★ k k k k ★ ★

Manden de kaldte hest (S ilverste in) ★ ★ ★ ★ irk k k k k

Hvad siger De til en nøgen dame? (Funt) ★ k k irk k k k

The Boys in the Band (F riedkin) ★ ★ irk k k • k k k

Nattens mysterium (Furie) k irk

Boghandleren som holdt op med at bade (K u lle) ★ ★ ★ k k k • k k k k k

Mickey Mouse Film Festival (D isney m. fl.) k k k ★ k k k

Pigen Pookie (Pakula) ★ ★ ★ ★ k

Frække Marie (Kaplan) ★ k ★ ★ • ★ ★ k k k • k k ★

O.K. (Verhoeven) ★ • • ★ ★ ★ ★ ★ k ★ ★ k • k k k

Luftens vovehalse (Frankenheimer) k ★ ★ • • ★ k k k k

M. A. S. H. (A ltm an) • ★ ★ ★ • ★ ★ ★ ★ ★ • • k ★ k k •

Postanvisningen (Sembene) ★ ★ • ★ • k ★

Stille dage i Clichy (Thorsen) ★ • • ★ k • • ★ ★ k k ★ k k •

Med knyttede næver (Parks) • + ★ ★ •

Ordnede forhold (Kazan) ★ • k • • ★ • ★ ★ •

Drengekrigen (Fabri) k • • • k

Amour (Axel) ★ • • •

En mand jeg kan l i ’ (Lelouch) ★ • k • • • • • •

Reprem ierer
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