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Denne gang
Som tidligere lovet begynder vi i det
te nummer af Kosmorama på en kom
plet registrering af samtlige spille
film-premierer i biografer og TV. En
kelte tidsskrifter har gjort det, nogle 
gør det stadig, men næppe nogen 
gør det så dækkende, som Kosmo
rama vil gøre det.

Det er vores indtryk, at en sådan 
løbende registrering er længe savnet 
og stærkt påkrævet. Adskillige breve 
og flere telefonopringninger har styr
ket troen -  de fleste vil gerne have 
mulighed for at »slå op« på en film. 
Hvad år er filmen fra? hvornår havde 
den premiere? hvem skrev musikken? 
hvem spillede hvilken rolle? Og hvad 
der ellers måtte melde sig af spørgs
mål. De fleste af dem vil blive be
svaret, når De slår op på rubrikken 
»Premiererne«.

Men ud over dette umiddelbare 
sigte med rubrikken, der i hvert num
mer vil bringe en efter dansk tite l ord
net alfabetisk oversigt over et kvar
tals premierer, vil premiere-listen og
så give et indtryk af film landet Dan
mark. Som informationerne akkumu
leres, tegnes der et billede af, hvilke 
film vi får til landet -  og hvor hurtigt. 
Også: hvilken genre tilhører filmen -  
i credits nævnes filmens genre-for
hold, når da ikke den pågældende 
film er anmeldt, i så tilfæ lde er der 
henvisning til i hvilket nummer an
meldelsen står at læse.

Oplysningerne om den enkelte 
film vil i vid udstrækning være kom
plette. I nogle tilfæ lde er det ikke 
muligt -  pornofilm er det oftest umu
ligt at opspore mere end nødtørftige 
credits til, og for østeuropæiske film. 
eller diverse karatefilm, er det ligele
des svært, for ikke at sige umuligt. 
Men i den udstrækning det er muligt, 
vil vi bringe alle relevante oplysnin
ger om hvem og hvad. Som f. eks. 
hvilken musik en film bruger uden at 
nævne det på forteksterne, eller hvil
ken roman (novelle), der har dannet 
forlæg for filmen og om den findes 
i dansk udgave fra hvornår. Disse og 
lignende oplysninger, nogle kun ku
riositeter, andre -  og det er de fleste 
— af blivende værdi for den seriøst 
filminteresserede finder De ved op
slag på »Premiererne«.

Errata
Et par rettelser til sidste nummer er 
nødvendige. John Ernst gør opmærk
som på, at teksten til forsidebilledet 
er skrupforkert. Det er ikke Joe Dal- 
lesandro, der er Frankenstein-mon- 
stret i Paul Morrisseys film-version af 
den for længst klassiske gyser-histo
rie (Joe Dallesandro er tjeneren). 
Yderligere gør John Ernst opmærk
som på en forstyrrende trykfejl. Med 
rette beklager brevskriveren sig over, 
at der på side 54 (i nr. 125), spalte 2, 
tredie afsnit står følgende: »Og er 
det forståeligt i »Bride of Franken- 
stein«, er det straks mere sandsyn
ligt i Andy Warhol’s Frankenstein«. 
Der skulle faktisk have stået: usand
synligt.

Kosmo’s
kommentar
En ofte forekommende replik i efter
dønningens diskussioner omkring 
Filminstituttets bestyrelses retsindige 
administration af Filmlovens bogstav 
og ånd går i retning af, at det var 
»forbandet at det skulle ske på en 
sag med den PR-liderlige cement
pande til Thorsen«.

Dermed vil vi sige, at bestyrelsens 
handling var en bedre person værdig. 
Sagens værdighed kan vi naturligvis 
ikke tage stilling til. Det kan kun be
styrelsen og konsulenterne og så dis
se fantastiske personer, der har d i
rekte kontakt til den ypperste meta
fysik, og som måske derfor føler sig 
hævet over almindelig saglighed og 
anstændighed. Vor sympati er ikke 
hos taktikeren Jens Møller, hos ven- 
stres Svend Erik Hovgaard eller hos 
den snart unævnelige Kristen Pouls- 
gaard. Vor sympati er såmænd heller 
ikke hos kulturminister Niels Mathia- 
sen, der oftere end sympatien kan 
bære bevæger sig i marginen af den 
socialdemokratiske kulturpolitik, dér 
hvor fortolkningernes tåger udvisker 
den politiske profil.

Vor sympati er hos konsulenterne 
og den afgåede bestyrelse, og den er 
hos kirkeminister Jørgen Peder Han
sen, der til »Information« d. 31. maj 
bl. a. udtalte: »Det vil være meget 
farligt, hvis statsmagten begynder at 
udøve forhåndscensur på den kultu
relle aktivitet, der modtager stats
støtte ...«, og som trak profilen end
nu skarpere op for alt fo lket med 
en sammenligning med folkekirkens 
præsters forkyndelsesfrihed.

De seneste års mange politiske 
skandaler omkring kulturelle aktivite
ter må efterhånden forundre. Frygten 
for at miste vælgerne gennem en fast 
og anstændig kulturpolitik er et al
drende øg, der ikke længere bør hi
ves frem fra stalden. Der må være 
andre og mere relevante motiver. Kan 
det ligefrem være sådan, at man er 
nået frem til en erkendelse af, at kul
turlivet er et af de få områder i vort 
samfund, hvor en politisk styring sta
dig er mulig, og hvor det derfor er 
et anvendeligt alibi over for en væl
gerskare, der i stigende grad tvivler 
på folkestyrets værdi i vor tid? p
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Hvem er død 
og hvem er i live?
Kosmoramas quiz-master, andetsteds 
identificeret som Poul Malmkjær, er et 
fredsommeligt menneske, der ikke ville 
krumme et hår på Yul Brynners hoved 
og mindst af alt give sig til at myrde 
tiltalende japanske skuespillere. Ikke 
desto mindre har han i sidste nummer 
af Kosmorama taget livet af Eiji Okada 
(ovenikøbet så langt tilbage som i 1970, 
skønt det altså først kommer for en dag 
nu).

Vi kan nu glæde vore læsere med, at 
rygterne om Okadas død viser sig at 
være stærkt overdrevne. Efter at han i 
nogle år ikke har vist sig på vore hjem
lige filmlærreder (sidst vi så ham var 
vistnok i »Kvinden i sandet«) dukker 
han nu op om kort tid i en film af Syd- 
ney Pollack, betitlet »The Yakuza«. Fil
men indvarsler muligvis en ny bølge af 
eksotiske gangsterfilm i hælene på Kung 
Fu-filmene. Yakuza er betegnelsen på 
en japansk gangster, og yakuza-film har 
i årevis været en fast genre i Japan. Nu 
kommer genren altså hertil i vestlig ind
pakning og med Robert Mitchum i ho
vedrollen. Vi kan da godt afsløre, at 
Eiji Okada spiller overskurk i filmen og 
derfor må han selvfølgelig lade livet. 
Men det er altså kun i filmen. I virke
ligheden lever han i Tokyo og har det 
efter sigende godt.

Imidlertid er Fredric March, der også 
figurerer (som levende endnu) i sidste 
nummers quiz, død i mellemtiden. March, 
der som nævnt var født i 1897, var må
ske i første række teater-skuespiller, og 
hans livs berømteste filmrolle blev da 
også i en skuespil-filmatisering, nemlig 
»En sælgers død« fra 1952. Fra hans 
unge år husker man ham især fra Ma- 
moulians »Dr. Jekyll og Mr. Hyde«, hvor 
han gav den hidtil bedste fremstilling 
af dobbeltmennesket. Som komedie
skuespiller -  det var ikke ligefrem hans 
stærkeste side -  sås han i Lubitch-fil- 
men »Design for Living«, der fornylig 
blev sendt på TV. Hans sidste filmrolle 
blev også en teater-filmatisering, nemlig 
Frankenheimers udgave af O’Neills »The 
Iceman Cometh«, hvor han spillede over
for Lee Marvin og Robert Ryan. Den 
har vi endnu til gode. I.L.

International
affairs
Niels-Jørgen Kaiser har udtalt til 
pressen, at Montreux-festivalen er 
ved at blive ham en tand for 
kommerciel. Men denne interna
tionale konkurrence for under
holdningsprogrammer har heller 
aldrig sat pris på hans udsendel
ser. Ikke engang et diplom.

George Stevens 
1904-1975
For kort tid siden kunne man på TV 
se Fred Astaire-Ginger Rogers-filmen 
»Swing Time«. Nogle uger i forvejen 
havde Filmmuseet vist »Shane«. For 
nogle år siden spillede Max von Sydow 
Jesus i »The Greatest Story Ever Told«.

De tre film er lavet af samme instruk
tør, George Stevens, og så kan det 
unægtelig være svært at kante sig frem 
til en fællesnævner for ham. Det er hel
ler ikke, fordi jeg har fundet en opskrift 
på Stevens, men uden at kende hverken 
ham eller hans film til bunds har jeg haft 
mange gode oplevelser sammen med 
ham. Stevens begyndte i tyverne som 
fotograf, og han har bl. a. fotograferet 
nogle af mine yndlings-Gøg-og-Gokke- 
film. Senere instruerede han en del kor
te farcer for Hal Roach, hvoriblandt en 
del med »Ungerne«, som man jævnligt 
stødte på i DSB Kino og som forfilm i 
Scala i gamle dage.

Stevens’ karriere var ujævn, og meget 
få ville vel påstå, at han hørte til de 
store, uforglemmelige instruktører. Men 
han skabte med mellemrum gode film 
og fremragende øjeblikke.

Hans to film med Fred Astaire er 
gode, men det er måske ikke helt og 
holdent Stevens’ skyld. Hans bedste 
film faldt i halvtredserne med »En plads 
i solen« og »Shane« og »Giganten«. Der 
er mange frem ragende momenter i S te-
vens’ film, og ét af dem hører til det
bedste, jeg nogensinde har oplevet i en 
biograf: begravelsesscenen i »Shane«, 
en lang, følelsesrig sekvens, af en 
spænding og en ukompliceret og uop- 
styltet sentimentalitet, som John Ford 
havde eneret på indtil da. For de ti 
minutters skyld skriver jeg disse linier.

I.L.

Movies into tv
En films succes på biograferne er ikke 
nogen garanti for, at en TV-serie bygget 
over samme læst vil få succes på TV. 
Det har producenterne måttet sande i 
1974, hvor TV-serier som »Planet of the 
Apes«, »Born Free«, »Paper Moon«, 
»The New Land« og »Nakia« (der lagde 
sig tæt op ad »Billy Jack«, som »Mc- 
Cloud« lægger sig tæt op ad »Coogan’s 
Bluff«), er gået hastigt ned med flaget. 
En undtagelse er serien »M.A.S.H.«, 
som »Variety« har kaldt »a top hit by 
any measurement«, men som vi ikke har 
set noget til herhjemme. Serien »The 
Odd Couple« har overlevet med nød og 
næppe et par sæsoner, og man skal vist 
helt tilbage til »Peyton Place« for at 
finde en »film«-TV-serie med en nogen
lunde anstændig levetid. Resten har 
været flops: »Bob & Carol & Ted &. 
Alice«, »Adam’s Rib«, »Love Story« 
(ikke at forveksle med det engelske 
ITCs antologi af samme navn), »Bare- 
foot in the Park«, »Catch 22« (som 25 
minutters serie!), »The Cowboys«, »The 
Owl and the Pussycat«, »The Last Angry 
Man«, »If I Had a Million«, og »Topper 
Returns«, for blot at nævne de mest 
gloriøse titler.

Det har dog ikke fået selskaberne til 
at give op. »Swiss Family Robinson«, 
»Nevada Smith«, »Supercops«, »The In- 
visible Man«, »The Thin Man«, »Plaza 
Suite« og »Boom Town« er i produk
tion som serier til 1975-76, og det hæv
des, at CBS vil komme med en »Rose- 
mary’s Baby«-serie. Man har vel også 
flere gange spekuleret på, om ikke den 
unge havde en stor fremtid for sig.

P.M.

Interview med
Bernard
Queysanne
Den franske filmpris »Jean-Vigo«, der 
uddeltes første gang for 25 år siden til 
minde om den afdøde instruktør, blev 
sidste år givet til forfatteren Georges 
Perec og instruktøren Bernard Quey
sanne for »Un homme qui dort« (En so
vende mand). Modsat de fleste andre 
filmpriser er denne værd at notere sig, 
da den har andet end blot kommerciel 
betydning. Den tildeles unge filmfolk, 
der søger at betræde nye veje, og hidtil 
har man haft øje for de rette. Således 
har bl. a. Resnais, Godard og Chabrol
tidligere modtaget prisen.

»Un homme qui dort« fortæller i en 
original og modig form -  1 Vi time med 
kun én person, der ikke siger ét ord, 
men hvis færden kommenteres off- 
screen af en anonym kvindestemme i en 
præcis, tæt og lyrisk tekst -  om en ung 
mand, der beslutter at trække sig til
bage fra omverdenen og leve i den to-
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tale indifference. Han synker ned i en 
slags vinterdvale og gennemlever »en 
død tid«. Igennem måneder lever han i 
perfekt harmoni mellem sit værelse og 
byen omkring ham, men til sidst går be
grænsningen i eksperimentet op for 
ham: ligegyldigheden og neutraliteten 
viger for uro og angst, og han indser, 
at man ikke kan leve uden for tid og 
sted. Langsomt søger han at vende til
bage til de andre.

I april besøgte Bernard Queysanne 
Det franske Kulturinstitut i København:

Personen i din film, er han at betragte 
som en syg?

Han er en samfundssyg, d.v.s. at han er 
som alle os andre. Den krise, han gen
nemlever, har alle mennesker gennem
levet på ét eller andet tidspunkt om det 
så har været i ti minutter eller i to år. 
Han er ligesom så mange andre, der 
pludseligt stopper op, fordi de ikke læn
ger finder, at der er nogen mening i det, 
de foretager sig. Min person vil vide, 
hvor langt man kan gå i en sådan stand
sen op.

Man kan måske tale om en vis form for 
kollektiv skizofreni?

Der er mange, der har ment, at det var 
en film om skizofreni, men fra min side 
er det snarere en film om ensomhed og 
om dette brud med sin tilværelse. Men 
da filmen er meget realistisk, sker der 
det, at publikum projicerer sig selv ind 
i filmen og ser sig selv i den. Følelsen 
af en personspaltning er noget, der lig
ger i publikum, og som vækkes gennem 
filmen.

Er filmen en politisk film om Frankrig 
i dag?

På en vis måde. Vi viser en person, som 
er fuldstændig opslugt af et samfunds
system, vi fortæller hvem han er, om 
hans studier, hvordan han er placeret 
socialt, om vanskeligheden ved at kom
munikere. Og gennem denne person stil
ler vi så en række spørgsmål. Faktisk 
har filmen vakt et vist politisk røre. De 
venstreorienterede kan lide den, fordi 
den er samfundskritisk, men de anklager 
mig voldsomt for filmens slutning. De vil 
have, at personen, sammen med andre, 
får løst sine problemer. De højreoriente
rede har taget afstand fra filmen. De 
finder, at den er et råb om revolte, om 
at bygge barrikader og kaste med bro
sten. Det, at filmen har vakt en sådan 
debat, er for mig et bevis på, at der fak
tisk er tale om en politisk film ... Filmen 
er, hvad man kunne kalde en »spejl
film«. Jeg tror, det er Alain Corneau, der 
også fik sin første film ud sidste år, der 
har talt om vindues-film og spejl-film. 
Nogle film, gode og dårlige, er som åbne 
vinduer ud mod verden, andre er lige
som spejle, hvori publikum betragter sig 
selv. »Un homme qui dort« er et klart 
eksempel på en spejl-film. Jeg tror, at

en sådan film kan have større virkning 
end en åbenlyst politisk film, fordi man 
ikke blot ser passivt til, men retter blik
ket mod sig selv.

Du er én blandt mange nye i fransk film.

Ja, sidste år var der adskillige debutan
ter. Det har faktisk været langt nemmere 
at lave en film nr. 1 end en film nr. 2. 
Sagen er den, at næsten ingen af de ny 
instruktører har haft økonomisk succes. 
Dette skyldes for en stor del det franske 
distributionssystem, der ganske enkelt 
er sørgeligt. De film, som har gået godt 
i Paris, en 12-13 uger, kommer også op 
i provinsen, men her kun et par dage. 
Min egen film gik 24 uger i Paris, hvad 
der har klaret udgifterne hjem, men i 
provinsen har den overhovedet ikke fået 
en chance. Den er, som de andre debu
tantfilm, blevet vist, men på provinsbio
graferne er programmerne fastlagt i for
vejen. Om så de fem-seks forestillinger 
har været en succes, kan man ikke fort
sætte, da en ny film skal op på den og 
den ganske bestemte dag.

Til venstre instruktøren 
Bernard Queysanne; herover 
Jacques Spiesser i en scene 
fra Queysannes film »Un 
homme qui dort«.

har netop været at få lettet den høje 
skat på film. Indtil nu er der intet sket, 
og jeg tror personligt, at den økonomi
ske censur vil blive større fremover, 
eftersom distribution og produktion for 
øjeblikket samles på ganske få hænder. 
Alle de mindre distributører er så at 
sige forsvundet, og næsten alt er nu 
samlet hos fire store selskaber.

Man har talt om en amerikansk koloni
sering af fransk film.

Jeg tror, at det har forandret sig inden 
for de sidste år. Det drejer sig om fran
ske selskaber nu, men for et par år siden 
var den amerikanske indflydelse ganske 
rigtig meget stærk. Nu er der tale om 
en fransk biografmonopol samlet på ca. 
fem hænder i Paris. Behager man ikke 
disse herrer, har man ingen mulighed 
for at få sin film vist, og konsekvensen 
er naturligvis, at vanskelighederne med 
overhovedet at komme i gang er 
enorme.

På trods af dette har der dog været 
mange nye instruktører. Er det naivt at 
tale om en ny fransk filmkunst?

Det er svært at sige, når man står midt 
i det. Een ting er sikkert: Der har været 
ca. 30 nye instruktører, og blandt dem 
er der vel et dusin, som er helt forskel
lige fra forgængerne. Men hver arbejder 
i sin egen retning, og vi har ikke nogen 
egentlig forbindelse med hinanden. Man 
kan derfor ikke tale om nogen ny skole. 
Jeg tror, at det er alt, hvad man kan 
sige på dette tidspunkt. Hvad der vil 
ske senere er ikke til at vide. Blot det 
ikke går som med »den ny bølge«, det 
ville være sørgeligt.

J.B.C.

Der var en form for økonomisk censur 
under den forrige præsident. Eksisterer 
den stadig?

Ja, i Frankrig beskattes film som et luk
susprodukt, og et af filmbranchens krav

Den er fra »Variety«
Hvad får man, hvis man krydser en skal
det mand med et fotografiapparat?

-  En Kojak instamatic!
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Oscar og Bodil
Den årlige Hollywood-forestilling, uddelingen af diverse 
Academy Awards (bedre kendt under navnet Oscar), blev 
først og fremmest en triumf for Francis Ford Coppola, 
hvis film »The Godfather Part II« ikke blot blev valgt som 
årets bedste film, men også gav Coppola en statuette som 
bedste instruktør og nok en statuette for bedste manu
skript-adaption (sammen med Mario Puzo). Yderligere 
gik der tre Oscars til medarbejdere på filmen: Robert De 
Niro fik belønningen som »Best supporting actor«, Richard 
Sylbert, W. Stewart Campbell og Ruby Levitt fik en Oscar 
fo r bedste dekorationer, og Nino Rota og Carmine Cop
pola fik ord for at have komponeret bedste »original dra
matic score«. Andre statuetter gik til Ellen Burstyn som 
bedste skuespillerinde (»Alice Doesn’t Live Here Any- 
more«) og til Art Carney som bedste skuespiller (»Harry 
and Tonto«). Howard Hawks og Jean Renoir fik hver en 
Oscar for deres mangeårige indsats. Det var lutter idyl.

Idyllen på den hjemlige Bodil-front forstyrredes en 
smule af, at Jens Okking uventet for de fleste sagde pænt 
nej tak til porcelænsdamen (for bedste mandlige birolle), 
mens andre valgte at sige pænt ja tak: Ove Sprogøe (bed
ste hovedrolle -  »Olsen-banden«-filmene), Agneta Ekman- 
ner (bedste birolle -  »Per«) og Nils Malmros (bedste dan
ske film -  »Lars Ole 5 c« -  bedre sent end aldrig). Uden 
mulighed for at sige hverken ja eller nej var Roman Po- 
lanski og Federico Fellini, der tildeltes hver en Bodil for 
filmene »Chinatown« (bedste ikke-europæiske) og »Amar- 
cord« (bedste amerikanske).

Film og musik
Mens det tid ligere var filmindustrien, der skabte »instant 
stars« kendes fænomenet i dag bedst fra musikverdenen. 
Det gælder ikke mindst for sangerinden Janis Joplin, hvis 
kult ikke er blevet mindre efter hendes alt for tid lige død 
(1943-71). En film med titlen »Janis« er på vej, sammen
klippet af dokumentariske optagelser fra koncerter og TV. 
Musikken fra filmen, i hvert fald det meste, er her dog alle
rede på et dobbeltalbum med samme titel som filmen. 
Den ene plade rummer tid lige indspilninger fra midten af 
tresserne. Joplin er her en metallisk kopi af bluessanger
inden Bessie Smith og musikken er først og fremmest illu
strerende for, hvor stor, og hvor hurtig, Janis Joplins mu
sikalske udvikling var. Det høres på albummets anden 
plade (mit favoritnummer er den følsomme »Me and Bobby 
McGee«), hvis indspilninger er foretaget i årene 1968-70. 
Med en stemme præget af for lidt søvn, for meget sprut 
og generel overanstrengelse er Janis Joplins vokale ind
sats nuanceret og vital og stærkt personlig, og med til
strækkelig mange mindelser om karrierens første inspira
tion til at Janis Joplin med rimelighed blev kaldt både 
»The White Queen of Blues« og »The High Priestess of 
Rock«. (CBS PC 33345).

Mindre musikalsk givtig er lydbåndet fra Ken Russells 
filmatisering af The W ho’s rock-opera »Tommy« (filmver
sionen anmeldes i næste nummer af Kosmorama). Som 
rockmusik er »rock-operaen« først og fremmest ambitiøs, 
ved sin tidsmæssige udstrækning, mere end ved musikalsk 
formåen. Mere larm end kvalitet. Venner fortæ ller mig, at 
The W ho’s egen version, udsendt på dobbeltalbum i 1969, 
er mere vellykket. (Polydor 2625 028).

Mere spændende er Herbie Hancocks elektriske musik 
til Charles Bronson-filmen »Death Wish«. Hancock er 
blandt de mere spændende musikalske begavelser, der

for øjeblikket forsøger at sammensmelte elementer fra 
jazzen og beat-musikken, men filmens krav om at musik
ken skal være »atmosfære-skabende« synes på denne 
plade at hæmme Herbie Hancock, der ikke er tilstrækkelig 
nuanceret og ikke nok frig jort i det rytmiske. (CBS 80485).

Rolv Wesenlund, der skabte sig fjernsyns-popularitet 
uden rigtig at kunne følge populariteten op med filmen 
»Den sidste Flexnes«, er også stjerne på LP-pladen »Blod
giveren«. Det er min fornemmelse, at Rolv Wesenlund ge
nerelt er for lille en personlighed til at kunne holde popu
lariteten ved lige. På plade er Flexnes’ kvaliteter hurtigt 
overset, figurens monotoni slår hurtigere igennem, når det 
visuelle indtryk udebliver, og manuskriptet til »Blodgive
ren« (et hørespil i en slags komedieform) er næppe vittig t 
nok til at selve fortællingen kan interessere ret mange. 
(Polydor 2920 110).

NB: I Politikens »hvem-hvad-hvor«-serie er der udsendt 
et bind biografier om rock- og beatmusikere. Med langt 
over 1000 opslag er bogen i Peder Bundgaards redaktion 
(medredaktører er Jan Søttrup og Torben Grønholt Peder
sen) blevet så dækkende, som man med rimelighed kan 
forlange. De enkelte biografier er koncist oplysende uden 
at indeholde alt for mange camouflerede værdidomme. 
Også for filminteresserede har bogen værdi. Adskillige 
beat-musikere har g jort sig gældende i biograferne, hvad 
enten det har været i dokumentarfilm eller som skuespil
lere i fiktionsfilm. P.C.

Løsning på Kos-quiz
De tre skuespillerinder, hvis initialer rigtigt sammensat, 
dannede ordet »Hjerte«, var: Emmanuelle Riva (foto 1), 
Hertha Thiele (foto 2) og Jeanne Eagels (foto 3). Vinder 
af quizzen blev: Ingrid Høybye, Dybensgade 16, 1071 Kø
benhavn K., der får en flaske tilsendt.

Ny Kosmorama-quiz
Ser man bort fra katastrofefilmene -  hvad der kan være 
svært -  er der for tiden en vis tendens til på film at skildre 
spillere. Det er derfor i tidens og filmenes ånd, at vi 
dennegang beder »Kosmorama«s bekendt skarpsindige 
læsere om at kombinere nedenstående, så den rette film 
får det rette spil (som kan være handlingsbærende som 
tennisspillet i »Strangers on a Train« eller perifert som 
skakspillet i »The Killing«):
»Me and My Pal«
»The Hustier«
»The Manchurian Candidate«
»Guys and Doils«
»Les vacances de M. Hulot«
»Bringing Up Baby«
»M.A.S.H.«
»Le roi d ’Yvetot«
»Jules et Jim«
»Sommarnattens leende«
»A Hard Day’s Night«
»Young Frankenstein«
»Born Yesterday«

Billard
American Football 
Gin Rummy 
Roulette 
Golf
Pétanque
Kabale
Tennis
Dice (terning) 
Domino
Russisk roulette 
Puslespil 
Dart (pilespil)

Løsningen sendes til »Kosmorama«, Det danske film 
museum, Store Søndervoldstræde, 1419 København K., 
inden den 20. august, og der vanker som sædvanlig en 
flaske whisky til den heldige vinder.
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Katastrofe
filmkatast

film og
rofer (betragtninger 

over en genre )
Peter Schepelern

What we want is a story that 
starts with an earthquake 
and works its way up 
to a climax ...

Samuel Goldwyn.

Katastrofefilmen -  »the disaster epic« -  er over os. Med 
korte mellemrum har Hollywood-selskaberne i det sidste 
halve års tid udsendt film som »Earthquake« (Jordskælv). 
»The Towering Inferno« (Det tårnhøje helvede), »Airport 
1975« (Airport 75) og den engelske »Juggernaut«, og flere 
katastrofer er på trapperne. En ny genre har tilsynela
dende etableret sig eller har i hvert fald oplevet en plud
selig hausse

GENRE-SYSTEMET

Selve systemet bag ved rubriceringen af fiktionsfilmene 
i genrer har ofte præg af en teoretisk eftertanke. Det kan 
tage sig ud som et kategoriseringssystem af akademisk 
karakter. Men genre-systemet -  eller rettere: opfattelsen 
af fiktionsfilm  som tilhørende forskellige grupper med be
stemte kendetegn -  er overhovedet den traditionelle 
klassifikation af fiktionsværker. Den teoretiske systemati
sering -  kritikerens efterrationalisering og kategorisering 
af det brogede udbud, altså en bestræbelse på at skabe 
orden i et kaos -  er en virksomhed med traditioner i viden
skaben. Men denne teoretiske genre-inddeling modsvares 
af og indgår i en slags vekselvirkning med filmbranchens 
eget forhold til genre-systemet. Genre-systemet eksiste
rer nemlig også som et meget kontant begreb i film pro
duktionen som et sæt af industrielle skabeloner, som film 
producenterne enten skaber, korrigerer eller forkaster,
men under alle omstændigheder forholder sig til. I denne
betydning opfattes genre-systemet ofte som en negativ 
indflydelse på filmkunsten, et konformerende moment.

I det industrielle genre-system er genre-filmen ofte en 
kommercielt betinget reproduktion af et succes-værk. En
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hævdvunden regel foreskriver, at succes-værker skal e fter
lignes og imiteres, Når f. eks. Bogdanovich’ film om unge 
menneskers tilværelse i den nære men alligevel klart af
grænsede fortid, »The Last Picture Show«, fik stor succes 
i USA, blev den »automatisk« fu lgt op af lignende film 
om samme emne (»Summer of ’42«, »American Graffitti«). 
Automatikken er her en kommerciel praksis, som meget 
håndfast fører til udbygningen af et genre-system. Den 
kommercielle succes opfattes af producenten (men næp
pe så ofte af instruktøren) som en tilkendegivelse af, at 
publikum ikke blot vil se denne film, men også at det vil 
se denne slags (i betydningen: denne genre) film. Følgelig 
betød f. eks. »Easy Rider«s enorme og uventede succes, 
at der blev sat penge i »små«, løst komponerede film om 
langhårede motorcyklister på vej gennem staterne, og en 
ny genre blev således skabt.

Men ved siden af dette system af reproducerede suc
ces’er er der i alle kunstarterne en række grundtyper, et 
sæt traditionelle genrer, som sjældent opfattes som 
tvangsmæssige klicheer, men som ’åndsformer’, der appel
lerer til kunstnerisk fantasifuldhed inden for de begræns
ninger, overholdelsen af genrens ’krav’ sætter. De klassiske 
genrer i f. eks. billedkunst (såsom portræt, landskabsbil
lede, stilleben, akt), litteratur (roman, novelle, drama, digt) 
og musik (symfoni, instrumentalkoncert, sang, opera) be
tragtes sjældent som snærende industrielle klicheer, der 
står i vejen for den originale kunstneriske udfoldelse. 
Tværtimod er det en udbredt æstetisk opfattelse, at kunst 
netop bedst udfolder sig inden for en eller anden for
håndsgivet begrænsning.

Filmkunsten har på samme måde en række traditionelle 
genrer -  f. eks. farce, melodrama, western, musical -  som 
er blevet benyttet gennem det meste af filmens historie. 
Men genre-begrebet har også en meget videre og mere 
ueksakt benyttelse end i forbindelse med disse elemen
tære, oprindelige filmgenrer. For det er ikke blot en ud
bredt og anerkendt kritiker-aktivitet at opfatte filmene 
som tilhørende en eller anden genre, det indgår også i 
den almindelige hverdagssproglige virksomhed, at karak
terisere filmene som eksempler på en eller anden mere 
eller mindre nøje defineret gruppe. Således taler man om 
et utal af grupper eller genrer: f. eks. historiske film, no
stalgiske film, voldsfilm, spændingsfilm, gangsterfilm, 
agentfilm, kolossalfilm, ægteskabsfilm, mafiafilm, eventyr
film, propagandafilm, horrorfilm, læderjakkefilm, guldgra
verfilm, cirkusfilm, jazzfilm, mandfolkefilm, damefilm, kvin
defilm og børnefilm. Alle den slags betegnelser har åben
bart til opgave at placere filmen i en bestemt kategori og 
man har med betegnelsen peget på et bestemt element 
i filmen, det man kan kalde det genre-gestaltende ele
ment, og markeret at dette element er karakteristisk for 
filmen. Genre-bestemmelsen af en given film er altså 
resultatet af en eller anden form for filmanalyse, som har 
udskilt nogle elementer i filmen som generelle og andre 
som specielle. Heraf vil det også fremgå, at de forskellige 
genre-gestaltende elementer befinder sig på forskellige 
planer i de forskellige genrer.

En western er f. eks. en western først og fremmest, fordi 
den udspiller sig på en bestemt lokalitet (nemlig The 
American West) på en bestemt tid (ca. 1800-1900). Man 
kan måske nok tænke sig en film som udspiller sig i Vesten 
i forrige århundrede og alligevel ikke rigtig er en western 
(f. eks. Sjostroms »The Wind«), men man kan ikke rubri
cere en film som »western«, hvis den foregår f. eks. i vor 
tids Europa. (Udnævnelsen af »De syv samuraier« til en 
»japansk western« kan man ikke tage for gode varer!).

En film af genren lystspil er derimod uafhængig af bestemt 
lokalitet og tidsalder, men handlingsforløbet skal være af 
humoristisk karakter; en musical er uafhængig af tid, sted, 
humor etc., men skal til gengæld opfylde visse formelle 
krav (angående musik og dans). I film tilhørende genren 
krim inalfilm  er tid, sted, humor og musik underordnet, men 
handlingsforløbet skal være centreret omkring en kriminel 
handling. Genre-gestaltende elementer kan altså bestå i 
specifik tid og sted (western), et specifikt formelement 
(musical), en specifik relation til den historiske virkelighed 
(den historiske og den biografiske film), et specifikt livs
syn (komedie, melodrama, tragedie) og -  som det meget 
ofte er tilfæ ldet -  et specifikt element i handlingen (kri- 
minal-, detektiv-, krigs-, kærlighedsfilm). Dertil kommer, at 
en filmgenre udover de gestaltende elementer sædvanlig
vis etablerer en række relativt faste traditioner i retning 
af dramaturgi, persontyper, livssyn, ideologi, formelle 
elementer etc., der fungerer som sekundære genretræk. 
Westerns har f. eks. ret etablerede traditioner for person
konstellation, livssyn og musik, spændingsfilmen har tra
ditioner for særlig suspense-befordrende klipning og lyd
anvendelse, o.s.v.

Set i denne sammenhæng er katastrofefilmen en genre, 
hvis gestaltende element er et motiv i handlingen. Kata
strofefilmens handlingsgang skal ikke bare indeholde, men 
helt og holdent være centreret omkring en eller anden 
form for katastrofe (i betydningen: pludseligt, kollektivt 
ulykkestilfælde af omfattende dimensioner). Katastrofe
filmen, som ledsaget af energisk PR nu er brudt igennem 
på markedet og øjensynligt også i publikums bevidsthed, 
er blevet betragtet som en ny genre, men faktisk har de 
fleste tænkelige slags katastrofer hjemsøgt det hvide 
lærred gennem det meste af filmhistorien.

FILMHISTORISK FLASH-BACK

Allerede i begyndelsen af århundredet havde man set de 
pittoreske og dramatiske muligheder, der lå i undergangs
visionerne. Méliés viste, hvorledes mere eller mindre umu
lige rejser blev ramt eller truet af katastrofer (»Rejsen 
gennem det umulige«, 1904) og hvordan dristige ingeniør
projekter brød sammen (»Tunnellen under Kanalen«, 
1907). I Italien lavede Luigi Maggi i 1908 en effektfuld film 
om Pompejis sidste dage og grundlagde dermed en spe
cie lt italiensk tradition for historiske spectacles, kolossal
shows med elefanter, gigantiske hedenske templer og 
vulkanudbrud. Caserini lavede i 1913 en ny kæmpe-ud
gave af »Pompejis sidste dage« og året efter kom Pastro
nes berømte »Cabiria«, som heller ikke sparede på kata
strofale motiver (brand, søslag, børneofring!). Fritz Lang 
sluttede sin fremtidsvision, »Metropolis«, med en stort an
lagt undergangskatastrofe, og i den tyske »Atlantic« fra 
1929 gik Titanic under med Fritz Kortner ombord.

Siden da er skibe jævnligt gået under (»Titanics sidste 
timer«, »SOS -  Claridon synker«), fly er styrtet (»Jet-22 
styrter, »Vi styrter ned«) eller nødlandet (»Nødlandet i 
Kalaharis ørken«, »Nødlandet i junglen«, »Nødlandet i 
bjergene«), brande har hærget (»Når ilden fænger«, »Bor
te med blæsten«, Disneys »Bambi«), epidemier har raset 
(Wylers »Jezebel«, Russells »Djævlene«), jorden har skæl
vet (»San Francisco«), vulkaner lavet udbrud (»Krakatoa«, 
»Intet håb for de dømte«), flodbølger har skyllet ind over 
land (Fords »Orkanen«) og vandene er steget (»Og reg
nen kom«, »Floden stiger«, Shiro Moritanis »Submersion 
of Japan« -  for slet ikke at tale om verdenshistoriens be
rømteste oversvømmelse, jf. Hustons »Bibelen« og Cur-
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Et tidligt eksempel 
på katastrofefilm
genren er »King 
Kong« (1933), hvor 
en kæmpegorilla 
truer med at øde
lægge storbyen 
-  kærligheden er 
den drivende kraft.

I den et par år 
senere »San Fran- 
cisco« (1936) er 
det jordskælvet i 
dette århundredes 
begyndelse, der 
skaber frygt hos 
tilskueren -  med 
bevidstheden om 
at Clark Gable er 
uovervindelig.

I Hitchcocks 
»Fuglene« (1963) 
er katastrofens 
budbringere, deres 
lidenhed til 
trods, nok så 
skræmmende som 
fortidsuhyrer og 
naturkatastrofer.

Filmen »S.O.S. 
Poseidon kalder« 
(1973), hvori et 
stort passager
skib uforklarligt 
rammes af en 
kæmpebølge og 
synker, var den 
direkte anledning 
til den bølge af 
katastrofefilm , 
der nu hærger.

tiz ’ »Noahs ark« fra 1929). Mennesker på opdagelse i det 
fremmede er gået til grunde (»Med Scott til Sydpolen«, 
Kalatozovs »Brevet der aldrig blev afsendt« og »Det røde 
telt«), der har været arbejdsulykker i miner (Pabsts »Ka- 
meradschaft«, »Guld«) eller i verdensrummet (»Strandet 
i rummet«); man har kæmpet mod tørke og misvækst (Vi- 
dors »Vort daglige brød«, Renoirs »De ukuelige«), mod 
græshoppesværme (»Den gode jord«), ondsindede fugle 
(Hitchcocks »Fuglene«) og hærmyrer (»Den nøgne jung
le«), mens jorden som helhed har været truet af radio
aktivitet og atomkrig (»På stranden«, »Da storbyen døde«, 
»Den dag, da fiskene ...«), af m iljøforgiftning (Cornel W il- 
des »En verden i undergang«), af science-fiction monstre 
fra denne eller andre kloder (»King Kong«, »Den nat triffi- 
derne kom«, »Klodernes kamp«) eller simpelthen af un
dergang (»Da storbyen døde«, »Flugten på abernes pla
net«, »Verdens undergang«).

De eskatologiske fantasier -  som allerede var på mode 
i litteraturen, da filmmediet blev opfundet, jf. Jules Verne,
H. G. Wells og især Camille Flammarion, hvis »Verdens 
undergang« Abel Gance filmatiserede -  har altid været 
populære emner gennem hele filmhistorien.

Genrens nyeste opsving kan sættes i direkte relation 
til den enorme succes, som George Seatons »Airport« 
(om bomber i et passagerfly), 1969, og især Ronald Nea- 
mes »SOS Poseidon kalder« (om en havareret ocean
damper med bunden i vejret), 1973, fik i USA. Den sidst
nævnte indspillede 160 millioner dollars (men blev en 
fiasko i Danmark, hvor publikum uventet men ærefuldt 
viste kvalitetssans). Poseidon-filmens producent, Irwin 
Allen, satsede 14 m illioner dollars på en større og endnu 
mere spektakulær katastrofe, »The Towering Inferno«, 
instrueret af Irwin Allen og John Guillermin, hvor intet min
dre end verdens største skyskraber brænder. Samtidig er 
»Airport« blevet ajourført med Jack Smights remake »Air
port 1975«, hvor problemet denne gang er, at et lille fly 
slår hul på den store jet-maskine og dræber eller sårer 
piloterne, så der kun er en stakkels værgeløs kvinde 
(Karen Black) til at styre flyet. I Mark Robsons »Earth- 
quake« har man taget den vistnok altid aktuelle jo rd 
skælvstrussel i San Francisco-Los Angeles området op og 
kombineret det med præsentationen af et ny lydteknisk 
fif, kaldet sensurround, som -  i overensstemmelse med 
filmteknikkens udviklingsretning gennem hele filmhistorien 
-  sigter på at skabe større realisme. Og der er vist heller 
ikke tvivl om, at den nye teknik betyder et væsentligt 
skridt fremad for den realistiske gengivelse af jordskælvs
rumlen på film. Den fjerde af de nye film, Lesters »Jugger- 
naut« (om en bombetruet Atlanterhavsdamper), adskiller 
sig fra de øvrige ved tydeligvis at markere en ironisk d i
stance til genren, hvilket ikke er svært at identificere som 
et typisk Lester-træk.

HELTE OG OVERMENNESKER

De katastrofer, som hærger i de fire film, er nok af fo r
skellig karakter -  naturkatastrofe i »Earthquake«, utilsigtet 
menneskeskabt katastrofe i »The Towering Inferno« og 
»Airport 75«, og tils ig te t menneskeskabt katastrofe(trus- 
sel) i »Juggernaut« -  men i alle tilfæ lde har katastrofen 
den samme dramaturgiske funktion. Katastrofen fungerer 
som katalysator for den menneskelige psykes forskellig
artede reaktionsformer i krisesituationer. Filmene bruger 
katastrofen som en prøve for personernes moralske sta
tus, uden at katastrofens egen spektakularitet og effekt- 
fuldhed just bliver underdrevet. Jordskælv og brand sorte-
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Skræmte flypassagerer i »Airport 1975« klamrer sig til sæderne, mens andre katastroferamte - i »Jordskælv« -  vælger et spring ud i det uvisse,

rer personerne i forhold til nogle moralske værdinormer: 
helte bliver rigtigt heltemodige, og kujonerne endnu mere 
kujonagtige end de ellers er. Konfronteret med dødstruslen 
tvinges personerne til at bekende kulør i moralsk hen
seende.

For at fremstille katastrofens katalysator-funktion med 
dramatisk effekt, har katastrofefilmen -  som sekundært 
genre-træk -  annekteret gestaltende træk fra den såkald
te Grand Hotel-genre. Edmund Gouldings berømte all-star 
hotelfilm fra 1932 etablerede en genre, hvor en begrænset 
lokalitet (hotel, skib, tog, fly, diligence etc.), befolket af 
en tilstræ bt heterogen persongruppe med repræsentanter 
for forskelligartede mennesketyper, kom til at fremstå som 
et verdens-billede (i bogstavelig forstand). I katastrofe
filmene bliver menneskelige dyder og laster placeret på 
forskellige medlemmer af persongruppen, således at en 
hel række reaktionsformer bliver demonstreret af de (hver 
for sig) meget endimensionale personer. Samtidig er der 
jo oplagte underholdningsmæssige effekter i den brogede 
personkonstellation: heltemodig ingeniør, yndig elsker
inde, uudholdelig hustru, psykopatisk kommis, gæv politi
mand, døddrukken bargæst, klarsynet seismolog o.s.v. 
(»Earthquake«) -  eller: syngende nonne, sludrevorn film 
statist, nyresyg teenagepige, beruset »dame«, ekcentrisk 
stumfilmstjerne o.s.v. (»Airport 1975«),

Den prøvelse, personerne skal stå igennem, er sædvan
ligvis truslen om død og udslettelse. Filmen formulerer en 
moralkodeks med døden som yderste straf og yderste be
lønning. Det er døden, der markerer den højeste helte
status. Når Charlton Heston rives bort af vandmasserne 
i »Earthquake«, er døden en moralsk kvalificering, en op

ofrelse, fordi det er pligten der adlydes og ikke tilbø je lig 
heden der følges. Heston søger at redde sin hustru, som 
han helst vil være fri for, og modstår fristelsen til at kravle 
op i sikkerhed til sin attraktive elskerinde. Offerdøden kan 
også udmærke de mere ydmyge helte og heltinder som 
steward’en, der bliver dræbt af bomben, da han uegen
nyttigt beskytter den tåbelige lille dreng (i »Juggernaut«) 
eller den midaldrende kvinde, som ikke overlever efter
virkningerne af sin heroiske undervandssvømning (i »SOS 
Poseidon kalder«).

Andre helte-dødsfald -  af lavere helte-status -  findes 
i »Airport 1975« (piloten som bliver hejset ned til flyet, 
men falder) og »Juggernaut« (bombeekspertens medhjæl
per som sprænges i luften). Deres død skyldes ikke et 
ophøjet moralsk valg, men snarere at de kludrer lid t i det. 
De arbejder heltemodigt i den gode sags tjeneste, men 
er ikke dygtige nok til at overleve. Men der er også 
skurkens død, straffedøden, den retfærdige destruktion 
af umoralske personer: den egoistiske, uansvarlige og (det 
er næsten det værste) kæphøje svigersøn i »The Towering 
Inferno« får lov at tage hovedspringet ud fra 138. etage 
ned i asfalten. I »Earthquake« må den psykopatiske bu
tiksmand, som vil voldtage en pige, skydes af den stabile 
politimand, da forsynet åbenbart ikke vil tage skridt til 
at udslette ham. I »Airport 1975« dræbes de to yngre pilo
ter, som i de forudgående scener klart har dokumenteret 
deres moralske mindreværd ved deres slibrige bemærk
ninger til den -  ganske vist ikke uinteresserede -  blonde 
stewardesse. Den heltemodige stewardesse (Karen Black), 
som trofast har holdt sig til Charlton Heston og som så 
gerne vil giftes med ham, er naturligvis uimodtagelig, lige-
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Richard Harris som bombeekspert i »Juggernaut«.

som den -  lid t ældre -  pilot der kun bliver hårdt såret 
fremstilles som moralsk anstændig.

Seksualiteten er i filmene ofte den moralske kvalifi
kationsprøve. De åbenlyst og umådeholdent sex-lystne 
personer fremstilles som uanvendelige eller direkte ska
delige i katastrofe-situationen. Det illegitime elskerpar 
(chefen og sekretæren) i »The Towering Inferno« lider 
døden, fordi de har for travlt med erotikken til at ænse 
ilden før det er for sent. Modsat arkitekten og hans elsker
inde (Newman og Dunaway), som har overstået samlejet 
inden ilden bryder ud, og som til sidst, under indtryk af 
katastrofen, opgiver deres tid ligere plan om at skilles for 
at hellige sig hver sin karriere. Katastrofen maner helt og 
heltinde til seksuel stabilitet og respektabel pardannelse!
I »Earthquake« indleder Heston -  som trodsreaktion over 
for hustruens (endnu) ubegrundede anklager -  et forhold 
til veninden, men soner under katastrofen dette ved at dø 
med hustruen frem for at leve med elskerinden. Heston 
opgiver seksualiteten i krisesituationen, modsat den psy
kopatiske butiksmand, som netop benytter sig af kata
strofe-situationen til at forfølge sit seksuelle mål, en pige 
som han tid ligere -  under normale forhold -  kun har set 
længselsfuldt på i supermarkedet. I »Juggernaut« er sek
sualitet kun et relevant anliggende for kaptajnen (Sharif), 
som har et halvhjertet forhold til en passager (Shirley 
Knight); men kaptajnen fremstilles da også som en i krise
situationen stort set magtesløs (impotent!) person. Hans 
seksuelle praktik deklasserer ham som helt.

Kompositionsmæssigt er filmene ensartet og simpelt 
opbygget: en ekspositionel indledning præsenterer det 
store persongalleri og med dramatisk ironi vises, hvor

ledes de fleste personer lader hånt om de varsler der 
går forud for katastrofen (som publikum jo aldrig er i tvivl 
om vil indtræffe). Efter denne indledning kommer kata
strofen og dermed sammenknyttes de mange handlings
tråde, som blev præsenteret adskilt i indledningen. Ho
vedparten af filmene redegør derefter for katastrofens 
forløb frem til en kulmination, efterfu lgt af en uundgåelig 
antiklimaks. Den forsimplede dramaturgi formidles effek
tiv t af filmenes unuancerede personkarakteristikker (som 
er betinget af Grand Hotel-strukturen) og de primitive 
effekter, som gør filmene til en opvisning i special effects, 
modeller og matting-teknik. Der er noget helt méliés-agtigt 
over filmenes naive tryllekunster, som fremmaner foruroli
gende visioner fo r måbende tilskuere. Samtidig har f i l
mene et præg af anstrengt seriøsitet. De stiller sig des
værre ikke tilfredse med at være kulørte rabalder-film 
(hvad de er rigtig godt), men fremfører deres dybsindige 
banaliteter med floromvunden og dræbende omstænde
lig selvhøjtidelighed, når lejlighed gives.

Den eneste af filmene, som rummer raffinement, er 
Lesters, og »Juggernaut« er også i langt mindre grad end 
de andre film baseret på tricks og special effects, og den 
ironiserer over de genre-konventioner, som de øvrige film 
er med til at etablere. Den får også formuleret en meget 
subtil og original kommentar til de gængse helte/skurke- 
roller. Det kommer frem i den suspense-mæssigt og tema
tisk meget effektive slutning. Bombedemontøren Fallon 
(helten) konfronteres via radio med 'Juggernaut’ (skur
ken), som kan sprænge skibet i luften med sine fjernsty
rede bomber. De viser sig at være gamle venner: ’Jugger- 
naut’ har reddet Fallons liv under Blitz’en, da de begge
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virkede som demonterer. I denne konfrontation reagerer 
både helt og skurk irrationelt.

’Juggernaut’s irrationalitet består i, at han -  selv om 
han er fanget af politiet og det hele er tabt -  alligevel 
prøver at sprænge skibet i luften ved at give forkert 
besked til Fallon. Denne irrationalitet kan forklares ud 
fra hans ønske om at fremstå som hersker over liv og 
død, et overmenneske, og svarer meget godt til den kon
ventionelle trivialfilms skurke-rolle (jf. James Bond-filme- 
ne). Fallons irrationalitet er mere spidsfindige og må ses 
i forbindelse med slutsituationens forløb. Fallon og hans 
hjælpere sidder ved de fem bomber, der er tilbage efter 
at to tid ligere er sprængt. Hver mand er isoleret med en 
bombe i hver sin aflukkede del af lasten, men er i radio
kontakt med de øvrige. Hvis én bombe eksploderer, vil 
skibet ikke være i fare; men hvis alle bomberne eksplode
rer, vil skibet gå ned med 1200 passagerer. Fallon er 
kommet så langt i analysen af bomben, at det eneste -  
men afgørende -  spørgsmål er, om det er den røde eller 
den blå ledning, der skal klippes over for at mekanismen 
sættes i stå. Det er Fallons plan at tage chancen og klippe 
den blå over. Hvis hans bombe eksploderer, vil de andre 
følgelig klippe den røde ledning over på deres bomber 
(der ses -  ikke helt logisk -  bort fra den mulighed, at 
bomberne kunne være forskellig t indrettet på dette punkt 
af den snedige ’Juggernaut’). Der skulle således ikke 
mere være egentlig fare for skibet og passagerernes liv, 
kun for Fallons eget liv. For ud fra hans negative eller 
positive eksempel vil jo i hvert fald alle de andre bom
ber kunne demonteres. Im idlertid taler Fallon i disse sid
ste nervepirrende minutter inden bomberne af sig selv 
vil eksplodere, som sagt, over radioen med ’Juggernaut’, 
som er fanget af politiet i London, og denne samtale hører 
de øvrige bombedemontører også. Fallon fortæ ller ’Jug
gernaut’, at han agter at klippe den blå ledning over og 
han indrømmer, at han -  Fallon -  er besejret, at han ikke 
kan klare sagen, hvis ikke den anden røber, om det er 
den rigtige ledning han har valgt. Efter nogen tøven siger 
’Juggernaut’ så, at Fallon skal klippe den blå ledning over. 
Fallon skal lige til at gøre det, da han pludselig skifter 
mening og uden at sige noget klipper den røde ledning 
over. Hvorefter bomben faktisk bliver død. Derpå råber 
han til sine medarbejdere, at de skal klippe den røde

Tilsyneladende optræder Fallon som en rigtig, konven
tionel helt: han risikerer at dø for at alle de andre kan 
leve -  netop den optræden, man venter sig af en helt. 
Men ved nærmere analyse holder dette ikke. For faktisk 
arrangerer han det sådan, at hvis det skulle vise sig, at 
han har taget fejl, at han ikke er den bedste (og han taler 
meget om at være »the champion«), så skal ikke blot han 
selv, men alle dø. For hvis det virkelig var den blå led
ning, han skulle have klippet over, ville hans bombe jo 
være eksploderet, da han klippede den røde over. Men 
eftersom hans medhjælpere troede, han klippede den blå 
over, ville de også have klippet de røde ledninger over, 
hvorefter alle bomber ville være eksploderet! Man kan 
tyde denne scene således, at Fallon åbenbart alene vil 
have æren af at gennemskue ’Juggernaut’s sidste løgn, 
og han vil ikke dele denne ære med andre. Hans hoved
motiv er nemlig ikke at redde passagererne, men at kva
lificere sig selv i den overmenneskelige helte-klasse. Helt 
og skurk har således lignende bevæggrunde til at ud
føre deres henholdsvis gode og onde handlinger, og 
»helten« fremstår faktisk som endnu mere afsindig end 
den gale ’Juggernaut’, som blot vil tage hævn over tils ide
sættelse og pauver pension.

APOKALYPTISK UNDERHOLDNING

Katastrofefilmene har i løbet af filmhistorien haft veks
lende tematik. De har jævnligt været lovsyngelser over 
menneskeligt mod og udholdenhed (»Med Scott til Syd
polen«) eller -  med næsten religiøs symbolik -  manende 
peget på menneskers underlegenhed over for naturens 
kræfter (»Orkanen«, »Fuglene«). Men filmene har især 
formuleret det tyvende århundredes voksende mistillid til 
den moderne teknologiske civilisation. Den erfaring, at 
verden ikke helt har været den samme siden »Titanic« i 
1912 stødte på et isbjerg og gik til bunds med en betyde
lig del af det nittende århundredes videnskabelige opti
misme, teknik-begejstring og fremskridts-tro, er indirekte 
kommet til udtryk i filmmediet, som selv var et produkt 
af Jules Verne-tidsalderens teknik-beruselse. Filmene har 
b illed ligg jort civilisationens fa llit over for destruktive na
turkræfter (derunder mennesket selv); de har fremmanet 
deres (billed)skrift på væggen (d.v.s. lærredet) som me
mento til civilisationen.

Man kan måske se de nye katastrofefilm som sympto
matiske fænomener, apokalyptisk underholdning i krise- 
og undergangstider, fiktive undergangsvisioner til mental
hygiejnisk nytte i tider, hvor vesterlandets økonomiske 
undergang er knap så fiktiv som man kunne ønske. Kata
strofefilmene skulle således kunne ses som symptomer 
på tidens vulkan-dansende, aprés-nous-le-déluge-ho\d- 
ning, og man noterer sig, at verden åbenbart ikke har til 
hensigt at gå under hverken med et brag eller en klynken 
(som T. S. Eliot profeterede), men med underholdnings
industriens dødedans som akkompagnement.

Social d irector Mr. Curain (Roy Kinnear), den trivelige 
mand i »Juggernaut« med det lidet misundelsesværdige 
job at holde humøret oppe på den katastrofe-dømte 
oceandamper, kan ligefrem ses som et billede på under
holdningsindustriens funktion ombord på den vestlige c i
vilisations dødssejler. Mr. Curain, som med ukuelig jovia li
te t spørger »Are we down-hearted?«, netop da passage
rerne har fået de dystre fremtidsudsigter oprullet, og som 
kan tilbyde underholdning ved en Ship Wreck-spillema- 
skine og forsikre, at aftenen vil blive »a night to remem- 
ber« (titlen på Walter Lords berømte bog om Titanic!), 
er Lesters selvironiske portræt af kunstneren, entertaine
ren. Gøglerne må hjælpe med at holde modet oppe, mens 
specialisterne prøver at uskadeliggøre de bomber -  af 
ukendt konstruktion -  som truer »Britannic«s(!) lille sam
fund med undergang. Det engelske samfunds krise har 
fundet sit adækvate symbolske udtryk.

Katastrofefilmene kan ses som mere eller mindre åben
bare metaforer for den vestlige verdens aktuelle krise, 
og man kan notere sig det symptomatiske i, at de kata
strofer, som rammer katastrofefilmenes verdener, skyldes 
næsten metafysiske, destruktive kræfter. Katastrofen er 
noget uundgåeligt. Der lægges ikke op til en egentlig 
analyse af katastrofens årsager, hverken på handlingspla
net eller et overordnet tematisk plan. Det rent brandtek
niske i »The Towering Inferno« er f. eks. så ulogisk og 
urimeligt fremstillet, at det ikke giver megen mening at 
opfatte filmen som et stykke brandsikkerhedspædagogik. 
Men samtidig har katastrofefilmen nu etableret sig som 
en genre, hvor underholdning i den opulente stil kom
bineres med en vag, ureflekteret undergangsfrygt. Filme
nes funktion kan være at uskadeliggøre frygten ved at 
gøre den til en fiktion. Det er sjovt, når biografstolene 
ryster under jordskælvet, men det er kun sjovt, hvis det 
holder op, når filmen er forbi.
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Robert
Bressons
noter
Jens Bruun Christensen

Indenfor de sidste 25 år har Robert Bresson nedskrevet 
de betragtninger, som hans arbejde som instruktør har 
givet ham. Disse reflektioner har han nu samlet i en lille 
bog, »Notes sur le cinématographe« *, der i kortfattede 
aforismer og paradokser af en nærmest klassicistisk ele
gance giver kvintessensen af hans kunst. Bogen er det 
væsentligste skrift fra en fransk filmkunstners side i man
ge år og en uvurderlig nøgle til Bressons svært tilgænge
lige univers.

For Bresson findes der to slags film : dem, der benytter 
sig af teatrets metoder, og som gengiver et skuespil, og 
dem, der benytter sig af en særlig »skrift« af billeder og 
lyd, og som derigennem former en visuel og auditiv tekst, 
der er specifik for filmkunsten. Den første slags film kal
der Bresson for »cinéma«, og det er alle de film, som 
indtil nu er lavet af alle de andre, den anden slags kalder 
han for »cinématographe«, og det er de ca. 15 film, som 
han selv har skabt indenfor de sidste små 30 år i en stæ
dig og ensom kamp.

CINEMA /  CINEMATOGRAF

Alt, hvad vi normalt betegner som filmkunst, har for Bres
son intet at gøre med en selvstændig kunstart overhove
det. Når en instruktør lader nogle skuespillere opføre et 
spil, som han så filmer og derefter sammenklipper, bliver 
resultatet et filmatiseret skuespil, men en film kan ikke 
være et skuespil, fordi et sådant kræver en tilstedeværelse 
i kød og blod. En fotografisk gengivelse af et skuespil er 
som en fotografisk gengivelse af et maleri eller en skulp
tur, men gengivelsen ejer hverken originalens styrke eller 
værdi. Der er intet skabt eller genskabt, og en film, der 
blot gengiver et skuespil, er højst en teknisk øvelse eller 
et historisk dokument, som viser, hvordan hr. X og frk. Y 
spillede komedie i året 19... Der er intet at hente i en 
filmkunst forankret i teatret, og det er kun fordi, den 
sande filmkunst er så sjælden, at publikum græder over 
Falconettis ekspressionistiske øjekast mod himlen i Drey
ers film.

Cinématograf-filmen arbejder med en skrift af levende 
billeder og lyd. Her er tale om en helt ny skrivemåde, og 
dermed om en helt ny måde at føle på. Gennem ciné- 
matografen støder man på en helt ny verden, som ingen 
af de andre kunstarter lod ane eksisterede. Cinématogra- 
fens sandhed kan ikke også være teatrets eller romanens.

* Robert Bresson: Notes syr ie cinématographe, Editions Gallfmard, Paris 1975.



Gestus og ord kan ikke udgøre substansen i en film, men 
substansen af en film kan være dette ukendte, som gestus 
og ord fremkalder, og som fremstår på en dunkel måde 
hos personerne. Dette ukendte fanger kamera og bånd
optager og registrerer det. Cinématografen fremviser in
dre bevægelser og er et middel til opdagelse, siger Bres- 
son. Dette fordi en mekanik lader os se det ukendte, og 
ikke fordi man i forvejen havde fundet dette ukendte og 
nu ønskede at fremvise det. Hvor cinéma-filmen øser af 
kendte kilder, foretager cinématografen en opdagelses
rejse til en fremmed planet. Guddommelige er de, disse 
to sublime maskiner, som jeg betjener mig af, udbryder 
Bresson.

SKUESPILLER /  MODEL

En skuespiller fremstår på teatret i form af en anden. Han 
låner sin krop, sit ansigt, sin stemme til en fiktiv person, 
og gennemtrænger denne med følelser og lidenskaber, 
som ikke er hans egne. Skuespilleren er en illusionist, og 
det er blandingen af ham og en anden, som publikum er 
vænnet til at begejstres over. Dette »jeg«, som ikke er 
skuespillerens eget »jeg«, er uforeneligt med filmkunsten, 
hvor intet er mere falsk end en naturlig tone, der kopierer 
livet, og som er bygget op over nøje indstuderede fø le l
ser. Skuespillerens løgn har sin berettigelse i teatret, 
men på film undertrykker den menneskets kompleksitet 
og det virkelig »jeg«s modsætninger og dunkelheder. At 
lægge følelser på en skuespillers ansigt og i hans gestus 
er teaterarbejde, siger Bresson, og en skuespiller brugt 
på film som på de skrå brædder eksisterer overhovedet 
ikke -  hans billede er tomt.

I cinématografen er skuespilleren som i et fremmed 
land, hvis sprog han ikke taler. Her kan kun bruges en 
»model«, som ikke forestiller at være, men som er. Og 
som ikke spiller, heller ikke engang sig selv. Tænk ikke 
på, hvad I siger eller gør, opfordrer Bresson sine mo
deller. Det drejer sig ikke om at spille, men derimod om 
ikke at spille, og det er udelukkende modellens måde at 
være indre på, som har værdi i cinématograf-filmen. 9/10 
af vore bevægelser adlyder vane og automatik, og det er 
mod naturen at underordne dem viljen og tanken. Vi be
faler ikke håret at rejse sig på vort hoved eller vor hud 
at skælve af frygt eller lyst, og modellerne må derfor gen
nem stadige repetitioner i tale og bevægelse blive auto
matiske som robotter. Hvis dette lykkes, og hvis de sæt
ninger og gestus, som instruktøren har krævet af model
lerne, er blevet ét med disse, med instruktøren og med 
filmen, så kan cinématografens guddommelige maskineri 
fange menneskets irrationelle og ulogiske »jeg«. Så er 
miraklet indtruffet, siger Bresson.

OPTAGELSE /  MONTAGE

Man skal ikke optage en film for at illustrere en tese eller 
for at vise menneskers ydre fremtoning, men for at op
dage det stof, hvoraf mennesker er skabt. For at nå frem 
til »hjertets hjerte«, som hverken lader sig fange af blyant 
eller pensel, men som kun kan fanges gennem kameraets
skrupelløse maskinelle ligegyldighed. Under optagelserne 
bør instruktøren holde sig udelukkende til sine indtryk og 
sine følelser og bør holde intellektuelt hjernespind uden
for. Han er lige så uvidende om, hvad han vil fange, som 
fiskeren med sin fiskestang.

At optage er ikke noget definitivt, men er kun forbere
delser. Det er samspillet mellem billede og billede, mel

lem lyd og lyd og mellem billede og lyd, som giver per
soner og ting det filmiske liv. Bresson taler om to døds
fald og tre fødsler, idet hans film fødes en første gang 
i hans hoved, for derefter at dø når den kommer ned på 
papiret. Den vækkes til live igen gennem de levende per
soner og de virkelige ting, som han bruger under opta
gelserne, men den dør, når den kommer på filmstrimlen. 
Men placeret i en bestemt orden og fremvist på lærredet 
fødes den atter som blomster i vand. Et billede må fo r
andres gennem kontakten med andre billeder på samme 
måde, som en farve forandrer sig gennem kontakten med 
andre farver. En blå er ikke den samme blå ved siden af 
en grøn, en gul eller en rød, og det er det intime samspil 
mellem billederne, der fylder disse med indhold. Hvis et 
billede i sig selv udtrykker ét eller andet, vil det ikke for
andres gennem kontakten med de andre billeder. Disse 
vil ikke have nogen magt over det, og omvendt. Der er 
hverken aktion eller reaktion. Et sådant billede er defini
tivt og er ubrugeligt i en cinématograf-film. Man bør ikke 
bevæge med bevægende billeder, tværtimod bør det en
kelte billede blive så betydningsløst som muligt. Gennem 
montagen sker opblomstringen fra døde til levende bil
leder.

MUSIK /  LYD

Musik fjerner filmen fra livet og er en magtfuld forandrer 
og endog ødelægger af det virkelige. Musik som akkom
pagnement må forkastes, det er som alkohol eller narko
tika. Hvor mange film har man ikke set forheksede af 
musik, og hvor mange film har man ikke set druknede i 
musik. Man søger at dække over, at der ikke er noget i 
billederne. Men lyden bør blive til musik. Lyden af en dør, 
der åbnes eller lukkes, lyden af skridt, o. s. v., er nødven
dige for en films rytme, og en sidste stavelse eller en 
sidste støj er som en tone, der holdes.

Tonefilmen har opfundet stilheden, og filmkunstneren 
må skabe et slægtskab mellem billede, lyd og stilhed, der 
er som folk, der mødes på en rejse og siden ikke kan 
skilles. Det, der er for øjet, må ikke også være for øret. 
Hvis øjet er fuldstændigt erobret, må der næsten intet 
gives til øret. Man kan ikke på én gang være både øje 
og øre. Hvis en lyd er et nødvendigt komplement til et 
billede, må filmkunstneren lægge vægten enten på billede 
eller lyd. Hvis begge betones lige stærkt, vil de dræbe 
hinanden som visse farver i et maleri. Kan en lyd erstatte 
et billede, bør b illedet udskiftes eller neutraliseres, thi 
øret går mod det indre, mens øjet går mod det ydre. Øjet 
er almindeligvis overfladisk, mens øret er dybtgående og 
opfindsomt. En persons stemme forklarer mere om hans 
indre end personens fysiske aspekt, og en fløjten fra et 
lokomotiv fremkalder en hel banegård i os.

INSTRUKTØREN

Man må være mange om at lave en film, siger Bresson, 
men der er kun én, som bestandigt skaber, nedbryder og
genskaber, og som for hvert sekund vender tilbage til
den første følelse, som satte det hele i gang, og som er 
uforståelig for de andre. Der er kun én, som kan bringe 
det til live, som uden ham måske aldrig var blevet set. 
Instruktør eller director, det drejer sig ikke om at sætte 
én eller anden i scene, men om at iscenesætte sig selv. 
Når jeg kun lytter til mig selv, skaber jeg undere, siger 
Bresson.
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Kosmorama

De dramaturgiske problemer i fo rb in
delse med den lange, pornografiske  
film  synes uløselige: hvordan får man 
synkroniseret det dramatiske og det 
erotiske klimax?

Det begyndte med et kys/Poul Malmkjær

Det begyndte med et kys -  og en 
forargelse. Da den trivelige May Er
win og den bedstefaderlige John C. 
Rice i 1896 kyssede hinanden i al ær
barhed på en Edison-filmstrimmel, 
blev der almindelig forargelse, og de 
gik derved over i den kuriøse del af 
filmhistorien. Og da man senere f il
mede mavedanserinden Fatima, sen
sationen fra verdensudstillingen i Chi- 
cago 1903, greb censorerne for før
ste gang ind og lod præge fede hvide 
streger på selve filmstrimmelen over 
de mest konvulsiviske dele af damen. 
Virkningen har naturligvis været den,

May Erwin og John C. Rice 
i filmhistoriens første kys 
(»The Kiss«, 1896), herunder 
danserinden Fatima med 
og uden censurstriber.

at dansen blev endnu mere pirrende, 
endnu mere erotisk, fordi man nu kun 
anede erotikken og derfor måtte ak
tivere fantasien. It’s all in the mind.

Allerede fotografiet var genstand 
for nidkær opmærksomhed fra folk, 
der bekymrede sig om andres sjæle
sundhed uden hensyn til de farer, de 
dermed udsatte deres egen for, så 
det var kun naturligt for dem straks at 
få kontrolleret og censureret filmen 
uanset eventuelle grundlove. Filmen 
blev -  ligesom vaudevillen og revyen 
-  den brede befolknings foretrukne 
fornøjelse, og den forekom jo endda 
så frygtelig meget mere »realistisk«. 
Den måtte kunne forføre og forlede 
og fø lgeligt måtte den styres1). Tør 
man ikke formode, at en del af myten 
om kunsten som våben og filmen som 
gevær er podet og næret gennem 
dette vanvittige formynderi?

Men det bedrageriske skin af den
ne realisme har hængt på filmen som 
en fodlænke lige siden Lumiéres ar
bejdere forlod fabrikken og toget så 
naturtro brusede ind på stationen. 
Méliés og hans fantasi fik i virkelig
heden aldrig et ben til jorden endsige 
luft under vingerne i det tyvende år
hundredes kollektive filmbevidsthed. 
Skulle nogen være i tvivl, så kast et 
blik på den erotiske film i dag, hvor 
illusionen af realisme synes at være 
det ypperste mål, det optimale ud
tryk for sensualisme. En parallel: tag 
Franjus »Le sang des bétes« (om et 
parisisk slagteri). Emotionelt virker 
den enormt frastødende, og intellek
tuelt tvinger den tilskueren til at filo 
sofere over civilisations-begrebet, de 
organiserede slagterier, den organi
serede »jagt«, overlevelsesmetoden 
og alt det der. Men de brølende, dø
ende okser får næppe tilskueren til 
at drømme om en file t de boeuf en 
croute.

For en del år siden mente Jean 
Renoir -  der ellers frem for nogen er 
de gode glæders instruktør -  at publi
kum næppe brød sig videre om at se 
erotiske scener på film. Han mente, 
at en kollektiv blufærdighed ville sæt
te ind. Senere måtte han dog konsta
tere, at publikum godtog erotiske 
scener, især hvis de havde »charme«. 
Selvfølgelig kan man godt tænke sig 
et »charmerende« knald, men helt så 
enkelt er det vel ikke. Raymond Durg- 
nat har udtrykt problemet (lidt snirk
let) i sin bog »Eroticism in the Cine- 
ma« (1964):

’) Det førte til groteske afgørelser. I Sverige for
bød filmcensuren en lang række af Chaplins korte 
farcer fra 1914—18 på grund af komikerens åbenlyse 
begejstring for vin og kvinder. Godt han ikke også 
sang.

91



»... Noget andet er, at erotik og 
seksualitet som »intimate ultimates« 
i den menneskelige natur, på film som 
i virkeligheden, ofte optræder i fo r
klædte eller trivie lle former. Hvis man 
derfor trækker en pedantisk skille
linie mellem erotiske og åbenbart 
ikke-erotiske elementer, så betyder 
det næsten automatisk, at man mis
fortolker filmen. De virkelige eksplo
sioner af erotiske følelser i tilskueren 
provokeres ikke af nøgenhed, lumre 
scener eller af de forskellige former 
for cheese- og beef-cake, men af 
molibiseringen af skjult-erotiske og 
tilsyneladende betydningsløse ele
menter, som hos tilskueren udløser 
en stærk fornemmelse af en erotisk 
identifikation.«

Det er en understregning af, at nok 
kan man hævde, at erotik som sådan 
er af almen interesse (på film -  i vir
keligheden går det forhåbentlig aldrig 
af mode), men de erotiske stimuli er 
så individuelle, at man kun ved at øve 
vold mod essensen kan finde frem til 
en (grim og ganske triviel) fællesnæv
ner. Pornofilmene beviser det gang 
på gang i deres forsøg på at ramme 
så bredt som muligt. Denne pornofil
mens Morten Korch-linie førte til en 
afmatning af markedet i USA i 1974, 
men »Variety« har kunnet notere en 
ny opblussen af interessen i slutnin
gen af året, og midlet var større pro
fessionalisme på den tekniske side 
af produktionerne, større fantasi på 
story-siden og afdæmpning af hard- 
core-begrebet plus en reduktion i 
billetpriserne, der hidtil havde ligget 
i overkanten. Jewel Theatre i New 
York kunne dog stadig i november 
1974 tage $ 5 for en billet, men så 
fik man også et program på 12 timers 
bøssefilm. Ellers er det film som 
»Lialeh«, en sort pornomusical (pro
duceret, skrevet og iscenesat af hvi
de), der kører på tesen »white is 
ugly«, det er Roberta Findleys kvinde
rettede pornofilm, »Angel Number 9« 
(der skal lide under et ringe manus, 
men som fremhæves for foto og in
struktion), »The Life and Times of 
Xaviera Hollander«, iscenesat af Lar
ry Spangler, der følges af »The Hap
py Hooker« med forfatterinden selv 
i hovedrollen, og fra vor del af verden 
Lasse Brauns »French Blue«, der ind
spillede $ 360.000 på premierebiogra
fen i New York, og som bl. a. udmær
kede sig ved at lykkes med en kom
bination af humor og hardcore i en 
skildring af en ambitiøs porno-instruk
tørs (Lasse Braun selv) opslidende 
kamp med kunsten.

Men tilbage til det indtil videre

skjult-erotiske. Hvis man overhove
det kan tale om en positiv side ved 
filmcensur, så må det være, at den 
tvang filmenes skabere til at søge an
dre veje og nye udtryk, der i værste 
fald kunne resultere i de rene sup
pressioner, hvor vold trådte i stedet, 
d.v.s. at kysset måtte symbolisere 
den kødelige forening, og et eller 
flere slagsmål med helten som vinder 
erstatte den kødelige forenings fø le l
sesudladning. Man får børn af at kys
se, sagde en af drengene i »I morgen, 
Mister«. Det havde han selv set i en 
amerikansk film. Et tid ligere radioråd 
forbød i sin tid en TV-kriminalserie, 
fordi helten havde for mange erotiske 
eventyr. Til gengæld støttede rådet 
helhjertet serien »Helgenen«, der til 
gengæld helhjertet gik ind for selv
tægt, og hvor helten altid tævede 
folk, før han overgav dem til politiet.

Velkendte symboler og erstatnin
ger som Tarzans kniv, cowboy’ens re
volver eller gangsterens pistol, er 
ofte nok blevet hængt ud som penis
symboler fra pubertetens verden og 
som de mest ekstreme udtryk for den 
fetichisme, der opstår af mangel på 
-  og frygt for -  det egentlige objekt, 
men det var de store filmskaberes 
fortjeneste, at de kunne tage disse 
symboler, denne fetichisme, og dreje 
dem til acceptable eller ligefrem be
rigende kunstneriske udtryk, der rak
te langt ud over censurens erotik og 
langt ind i det enkelte menneskes 
erotisme. I bedste fald skabte f. eks. 
Hitchcock »verdens længste kys« i 
»Notorious«, hvor Ingrid Bergman og 
Cary Grant i hed omfavnelse bevæ
ger sig gennem lejligheden hen til 
telefonen og kysser sig gennem te le
fonsamtalen. Censur-»teknisk« var 
der tale om en lang række kys af kort 
varighed (Hays O ffice tillod ikke lan
ge kys), og der var ingen mulighed 
for at gribe ind. Scenen er et fornøje
ligt drilleri, men den er naturligvis 
først og fremmest en skildring af to 
forelskede, der ikke kan holde sig 
fra hinanden af erotisk begejstring. 
Hitchcock er i det hele taget god at 
gå til, når man vil søge lidt »transfer 
of eroticism«, hvadenten det drejer 
sig om det umiddelbare symbol som 
i »North by Northwest«, hvor Cary 
Grants og Eva Marie Saints forening 
i sovevognen illustreres med et klip 
til toget, der buldrer ind i en tunnel, 
eller hele den kompliceret erotiske 
motivverden bag hovedpersonerne i 
f. eks. »Vertigo« eller »Marnie«. Også 
den dobbeltbundede scene med et 
reelt action-indhold og et overliggen
de erotisk motiv blev forfinet i heldi

ge forsøg på at omgå censorerne 
(altid mere end censurens ånd) som 
i Howard Hawks »Red Line 7000«, 
hvor en kører demonstrerer en vogn 
for en pige ved at flintre banen rundt 
et par gange med hende som passa
ger, men hvor scenen samtidig kan 
læses som en spændende erotisk op
levelse for begge parter. I en film 
som »Gilda« er der ingen ende på de 
erotiske overtoner (og på brugen af 
Rita Hayworth til dette formål), og 
når Lauren Bacall og Humphrey Bo
gart i »To Have and Have Not« snak
ker om væddeløbsheste, så er det 
reelt en udveksling af synspunkter på 
et eventuelt frem tid igt erotisk fo r
hold dem imellem samt af erfaringer 
fra andre forhold. En pudsig parallel 
finder man i en så 'uskyldig’ film som 
»On the Riviera«, hvor Gene Tierney 
tror, at hun har været sin mand utro 
med Danny Kaye, og hvor Kaye ikke 
aner de for hende tvetydige dybder i 
sine ord, når han ta ler om sine præ
stationer (som skuespiller). Teknik
ken er taknemmelig og eksemplerne 
derfor mange.

»Nudity, that quality in 
art which is most 

painful to the prurient«. 
(Ambroce Bierce).

Stumfilmen måtte naturligvis klare 
sig på anden vis, og her var de klas
siske kunster selvfølgelig for hånden. 
Helten kunne således være maler el
ler billedhugger, hvad der gav logisk 
og uanstødelig plads for lidt model
arbejde, heltinden svømmepige, som 
Annette Kellerman, eller temaet kun
ne være hentet fra historien eller den 
klassiske dramatik som »Quo vadis?« 
og «Dantes Inferno«, hvor der altid 
var mulighed for lidt orgier og et gy
sende indblik i Helvedes herligheder.

Det var naturligvis altsammen for 
intet at regne imod den udstråling, 
der kom fra Asta Nielsens dans i »Af
grunden«, hvor det erotiske var impli
cit i hendes kvindeskikkelse og i dra
maet, og hvor højdepunktet af b lot
telse var en bar skulder. Hendes in
telligensbestemte og kropsbevidste 
stumspil var så meget mere sensuelt 
end nok så udstafferede og sminkede 
Theda Bara’er og Alla Nazimova’er, 
selv om de sidstnævnte repræsentan
ter for reklamefolkenes vamp-begreb 
også havde deres beundrere i de æl
dre årgange. Ogden Nash skrev bl. a.: 

... to lure a bishop from his crosier 
She needed no pectoral exposure,
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But trapped the prelate passing by 
With her melting mouth and harem

eye.
A gob of lipstick and mascara 
Was weapon enough for Theda

Bara ...
Det tør jo siges at være løgn. 

Damen med anagram-navnet, arab 
death, spillede i høj grad på den de
korative afklædning, den fysiske ero
tik.

»Pornography is a question 
of geography«. 

(Teahouse of the 
August Moon).

Men parallelt med den officielle 
og stats- eller politimesterkontrolle
rede filmlidenskab trivedes en mere 
uofficiel, hvis første »storhedstid« var 
1904-08, og hvor hovedcentrene t i l
syneladende var Buenos Aires, Wien 
og Paris. Fra Sydamerika blev f i l
mene oftest smuglet til USA og Euro
pa af »letfærdige fruentimmere«, som 
gemte dem i deres intime beklæd
ningsgenstande. Tolderne var blu
færdige dengang. Det var film, der 
rangerede fra galante afklædnings/ 
voyeurscener2), til direkte erotiske 
optrin med et minimum af story (skønt 
de på det fe lt hyppigt var helt episke 
værker sammenlignet med vor tids 
20-minutters pornofilm), og de blev 
vist i de større hovedstæders større 
bordeller som aperitif eller alminde
ligt divertissement. Før 1. verdens
krig måtte man i Paris betale op til 
100 Fc for at se en sådan film, en 
omstændighed, der sikkert har været 
medvirkende til, at myndighederne så 
med en vis overbærenhed på trafik
ken. Velhavende folk har altid kunnet 
tåle mere end almindeligt fo lk; derom 
vidner også pornografiens historie. 
Det er bemærkelsesværdigt, at den 
franske filmcensur blev indført af helt 
andre grunde. I 1909 havde en repor
tagefotograf film et guillotineringen af 
fire dødsdømte, og myndighederne 
beslaglagde øjeblikkeligt filmen, 
hvorefter regeringen kort efter ved
tog en lov, der med tilbagevirkende 
kraft legaliserede beslaglæggelsen 
og etablerede filmcensuren.

I England var filmcensurens fødsel 
lige så abnorm. Årsagen var en ame
rikansk religiøs film om Jesus, »From 
the Manger to the Cross«, og det an
stødelige var, at filmen viste Jesus

*) Filmen som voyeuristisk medium par excellence 
blev vittigt demonstreret af Brian de Palma i den 
groteske strip-sekvens i »Greetings«.

som et menneske, spillet af en skue
spiller. Året var 1912. Sverige, der 
indførte filmcensuren 1911, overlod 
ligesom Danmark (1913) censurhver
vet til de lokale politimestre, hvad der 
gav groteske udslag. Det hævdes så
ledes, at en svensk politimester hav
de for vane at beklippe alle film, hvor 
porcelæn blev knust! Kinky indeed.

George Bernard Shaw, der sandt 
at sige sagde meget i sin tid, brok
kede sig naturligvis sofistisk: »The 
danger of the cinema is not the 
danger of immorality, but of morality 
... People who, like myself, frequent 
the cinemas, testify to their desolat- 
ing romantic morality ...«

Man kan vel nok give ham ret et 
langt stykke af vejen. Sennett »dress- 
ed up a bunch of big-busted floosies 
in tights and called them bathing- 
beauties« (udtrykket er W. C. Fields’), 
og badepigerne blev et begreb, der 
fulgtes af vamp-pigerne og de øvrige 
symboler frem til Elinor Glyns udråb- 
ning af Clara Bow til »The It Giri«. 
Det hele udviklede sig til en systema
tisk udnyttelse af den menneskelige 
anatomi, som aldrig før, og helt op til 
stjernesystemets sammenbrud for 10 
-15 år siden var denne form for hvid 
slavehandel med fløjlshandsker en af 
grundpillerne i Hollywoods og der
med den vestlige verdens film indu
stri. Udnyttelsen var så total, at vi, 
der voksede op med den, fandt den 
nærmest naturgiven, og vi lærte alle 
at leve med og under den. I disse år 
krakelerer det slemt, men i 20’erne 
skabte man fænomener på stribe, og 
starletter og stjerner søgte at overgå 
hinanden i reklame-erotik med »it« 
og »oomph« og hvad det nu hed, så 
enhver husmor med en smule respekt 
tilbage for sig selv måtte kaste sig 
over Valentino, Ramon Novarro eller 
Francis X. Bushman, for dog at be
vare illusionen af at eje illusioner.

Der var dog trods alt en vis sær 
overensstemmelse mellem disse fæ
nomener og så den kendsgerning, at 
ikke mindst Hollywood i de år med 
forkærlighed dyrkede sædeskildrin
gen, den bizarre romantik, det ekstra
vagante lystspil og den ekstreme 
erotiske intrige med instruktører som 
hhv. Cecil B. de Mille, Rex Ingram, 
Ernst Lubitsch og Erich von Stro- 
heim. Det var næsten utroligt så man
ge udskejelser man nåede at fordøm
me (ofte kunstnerisk spændende) i 
løbet af det ti-år.

Men understregningen af netop 
cheese- og beef-cake, det fysiske 
som filmsymbol for det erotiske, g jor
de censurens arbejde let, film indu
strien sårbar og stjernernes privatliv 
-  med den vulgær-identifikation, som 
ikke mindst pressen understøttede 
(understøtter) in mente, til et mål for 
urimeligt sensationel nyfigenhed.

Asta Nielsen i »Afgrunden«, 
hvis apachedans vakte opsigt.

Nederst en stribe Bathing 
Beauties fra en Mack Sennett-farce.



Censuren kunne sætte konkrete 
grænser for disse synlige, fysiske ud
tryk, og gjorde det: (man måtte kun 
se så og så meget af en dames inder
lår, et kys måtte kun vare så og så 
længe, etc.), film industrien ville ken
de disse regler og ville ikke eje en 
undskyldning for at overtræde dem, 
og stjernerne ville blive tvunget ud 
i en sårbar dobbeltmoral, hvor deres 
facade skulle være englelig, hvor 
selv den ringeste antydning af pro
miskuitet var bad publicity, og hvor 
et bevisligt uægteskabeligt forhold 
var en landsomfattende skandale.

Som en logisk konsekvens af dette 
blev det i begyndelsen af 20’erne et 
par skandaler omkring stjerners pri
vatliv, der nærede offentlighedens 
opfattelse af Hollywood som Sodoma 
og Gomorrha, og det snarere end 
filmene førte til kravet om strengere 
censur. Sammenblandingen af film 
og virkelighed nåede sit absurde høj
depunkt. Men moralens umoralske 
vogtere -  som f. eks. den berygtede 
»Legion of Decency« -  alene navnet 
er guld værd for humorens historie -  
fik gennemtvunget, at filmindustrien 
oprettede en selvcensur, omtrent den 
værste form for censur, man kan kom
me ud for: den er næsten umulig at 
bekæmpe, når den først er etableret, 
den er rummelig nok til om nødigt at 
få næsten bibelsk status, og den er 
et våben for studiernes magtapparat 
imod kunstnerne.

I Europas mere urolige og forskel
ligartede filmlande oplevede man 
samtidig en sprængning af filmspro
get på mange leder og kanter, fra 
Caligari og Clair til Eisenstein og 
Dreyer. Formen blev dyrket, og det 
var hyppigst i den mest extreme form 
man oplevede den mest extreme ero
tiske skildring, som i en række af de 
såkaldte avant-garde film, der i sig 
rummede stærke elementer af den 
nytilkomne surrealisme med dens 
uhæmmede drømmebilleder, der al
drig lignede H. C. Lumbye noget vi
dere. Da filmene var så uhåndgribe
lige, lod censuren sig forvirre, men 
af og til var forvirringen dog så total, 
at enkelte film blev forbudt, just to 
be on the safe side (sådan gik det 
f. eks. Dulacs »La Coquille et le cler- 
gyman«), og sammenligningen med 
den engelske bogcensurs -  »for alle 
eventualiteters skyld« -  forbud mod 
Joyce’s »Ulysses« ligger lige for.

Det er klart, at i publikums bevidst
hed blev disse »sindets sandheder« 
aldrig nogen trussel for Gloria Swan- 
son, Greta Garbo eller John Gilbert, 
og de erotiske udtryk var måske knyt

te t mere til en litterær tradition end 
til filmen. Gennemslagskraften var i 
hvert fald yderst ringe, og man kan 
næppe pege på andre end Bunuel, 
der med overbevisning kan hævde 
inspiration fra tiden og ånden. Resten 
er enkelttilfæ lde på sidelinier som 
Cocteau, eller gæstespil som i mu
sicals (heldigst) eller i mental-melo- 
dramaer (uheldigst).

Den store filmindustri gik de vante 
veje, og hentede sin inspiration i en 
verden udenfor studierne, udenfor 
filmen, udenfor forfattere og instruk
tører, derude, hvor den store fæ lles
nævner kan findes, hvis man er hel
dig.

I »The History of Sex in Cinema« 
skriver Knight &. A lpert bl. a.:

»Through the late Twenties, Pro- 
hibition-bred crime-syndicate gang- 
sterism had become big business -  
by 1930 on screen as off, in movies 
featuring gangsters and theirs molls, 
crooked politicians and their fancy 
women ... Indeed so many gangster 
films came along in the early Thirties 
(over 50 in 1931 alone) that censors 
and church groups -  often one and 
the same -  got the alarming notion 
that the public was accepting gang- 
sterism as a normal part of the Ame
rican scene.«

Det er ofte nok påvist, at politisk 
og økonomisk ustabilitet medfører 
øget kriminalitet, og filmen har -  ofte 
mere markant end f. eks. litteraturen 
-  registreret stemninger, strømninger 
og bevægelser i den amerikanske be
folknings (overfladiske) adfærd. Nog
le vil sikkert mene, at det er sket så 
hurtigt, at det kan være vanskeligt at 
afgøre, hvilken vej påvirkningen er 
gået. A lt taler dog for mig at se for, 
at Hollywood som en svamp har su
get stemninger til sig for at kunne 
bygge på noget økonomisk sikkert, 
for at skulle vove så lidt som muligt. 
Og sandheden er naturligvis, at den 
almindelige demoralisering og krimi
nalisering (bl. a. gennem spiritusfor
budet) var skabt af politikere og f i
nansfolk, ikke af Hollywood, som 
'censors and church-groups’ -  og 
dermed politikere og finansfolk -  
hævdede. Det er en del af »billed- 
medierne«s vilkår, som kendes idag 
bedre end nogensinde. Med gang
sterfilmene og tonefilmen kom ga
dens folk og gadens sprog ind i f i l
men. Det kunne jo nok chokere i de 
stille forstæder -  som det stadig kan 
i de tusind TV-hjem -  og samtidig 
kom gadens vold, de slående argu
menter, når intelligensen ikke rakte 
til, eller når en nem løsning på et

vanskeligt problem skulle findes.
Knight & Alpert siger 'libera lt':
»What the films were selling to the 

movie public was sexual sadism thinly 
disguised as the topicality of Pro- 
hibition-era gangsterism -  although 
some have viewed the turnabout as 
simply the logical retribution of the 
male for the damage inflicted upon 
his ego by the heartless vamps of the 
previous two decades ... As for wo
men, there is no doubt at all that 
Cagney and his imitators quickly be- 
came erotic figures to them, or that 
their films titillated their sadomaso- 
chistic proclivities ...«.

Det kunne man som nævnt ikke 
have, og presbyritaneren W ill H. 
Hays fik sammen med katolikken 
Martin Quigley og jesuiten Daniel A. 
Lord banket en ny og endnu mere re
striktiv Production Code igennem. 
Den har slæbt som en jernlænke om 
det andet ben på Hollywood (den før
ste var 'realismen') helt op til midten 
af 50’erne, og via Hollywoods domi
nans på verdensmarkedet kunne den 
ikke undgå at påvirke filmens over
flademoral også i andre lande. I vort 
århundrede har pornografi ikke altid 
og på alle områder været et spørgs
mål om geografi.

»Sex is a many -  
splendored thing«.

(Groucho Marx).

Og nok engang blomstrede de fan
tasifulde omskrivninger, nu mere eks
travagant end før, ikke mindst inden
for den nyopdukkede genre, musi- 
ca l’en, hvor den i forvejen erotiske 
dans blev raffineret af en koreograf 
og instruktør som Busby Berkeley, der 
ophøjede regimenter af korpiger til 
overdådigt bizarre og ekstravagante 
erotiske shows, hvor han ovenikøbet 
kunne »tænke den anden vej« og 
lade det subjektive kamera (og der
med tilskueren) synke ned til det 
ozu’ske stade (men bestemt ikke i 
ozu’sk ånd), mase sig vej gennem 
rækker af spredte ben, krane til vejrs 
som en dionysisk erektion for til slut 
at bore sig ned i en kæmpeblomst, 
der åbner sig som i en tysk trick-na- 
turfilm og afslører, at også den er 
skabt af lutter piger.

Dekadencen var fuldkommen, men
te det dekadente, borgerlige Europa, 
der talte om drømmefabrikken Holly
wood, og som selv henfaldt til deko
rativt smålidder i førkrigspessimisme 
om små eksistenser og sjælens ubo
delige ensomhed. Erotikken var en 
stakåndet glæde midt i en syndflod
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af bekymringer, og kun en fin de 
siécle-figur som Max Ophuls og hans 
franske frilufts-modstykke, Jean Re- 
noir, formåede at skabe film om ero
tik og sensualisme. Andre forsøgte 
at lave lystspil, der skulle ligne Hol
lywoods, og tyskerne havde en tid 
held med en form for national musi
cal; men en ny form for censur, Dr. 
Goebbels’ propagandaministerium, 
satte en stopper for afvigelserne, og 
nazismens djærveste erotiske udtryk 
var noget med at klaske en gris i rum
pen og grinende slå sig på leder- 
hose-lårene. Det er blevet hævdet, 
at H itlers yndlingsfilm var »Krach um 
Jolanthe«; tite lrollen blev udført af 
en so.

En enkelt europæisk film kom til at 
stå som det store erotiske bukke
spring fremad, Gustav Machatys tjek
kiske »Extase«, der i 1933 i en vold
somt expressiv stil og med en helt 
afklædt Hedi Kiesler skildrede et dra
beligt erotisk drama med elementer
ne som urolige tilskuere, men sprin
get var sandt at sige et hop ud af 
kludene mere end et dyk ind i sindet, 
og i konkurrencen med Hollywood 
var det nøgne Europas trumf. Den 
gamle verden tillod pr. tradition lidt 
mere nøgenhed i kunsten under hen
visning til begreber som »kunstnerisk 
frihed« og »kunstnerisk sammen
hæng« og den slags, som Hays Office 
stod uforstående overfor med sin ce- 
mentpandede indsigt og kulturarv, 
der syntes erhvervet med Biblen i 
den ene hånd og Hollywoods samle
de produktion i den anden. Udvik
lingslære var en by i Transylvanien3).

Reklamens produktion af sex-stjer- 
ner blev da også mere og mere ab
surd og mere og mere krævende for 
de implicerede (hvis det ikke lige 
drejede sig om Mae West, der kørte 
sit eget helt specielle auteur-race), 
og et par karrierer som Bette Davis 
og Jean Harlow illustrerer den ånde
lige slavehandels omkostninger; den 
første måtte mase sig igennem med 
talent, intelligens og albuer og i et 
og alt trodse kravet om sex-appeal, 
den anden slog igennem på talent og 
sex-appeal, det sidstnævnte i en så
dan grad, at identifikationen greb fa
ta lt ind i hendes privatliv. Hendes 
virkelige liv var i studierne, hendes 
kunstige liv udenfor. Enhver kan træk
ke en linie fra f. eks. Louise Brooks 
eller Jeanne Eagels frem til Marilyn 
Monroe og Jayne Mansfield og se 
hvor mange tragedier den løber hen
3) Denne særegne geografiske lokalitet blev dog 
ikke anerkendt i Danmark, og »Frankenstein« og 
alle hans efterkommere og varianter blev totalfor
budt af den danske filmcensur.

I 1946 bragte 
»Life« dette 
billede som 
en ironisk 
kommentar til 
Hollywoods 
»Production 
Code«. Repro
duceret er 
billedets tekst 
lidt udvisket, 
men med 
overskriften 
»Thou Shalt 
Not« lyder 
de 10 bud 
som følger:
1) Law 
defeated.
2) Inside of 
Thigh.
3) Lace Lingeri.
4) Dead man.
5) Narcotics.
6) Drinking.
7) Exposed 
bosom.
8) Gambling.
9) Pointing 
gun.
10) Tommy gun.

En scene fra 
Busby Berke- 
leys »Lullaby 
of Broadway«- 
nummer i 
musical’en 
»Gold Diggers 
of 1935«, et 
af mange 
eksempler på, 
hvordan Berke- 
ley med sine 
geometriske 
figur-komposi
tioner evnede 
at få let på
klædte piger 
anbragt uden 
at komme i 
karambolage 
med censuren.
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over. Kun de færreste havde psykisk 
og fysisk styrke til at forvise uden
omsværkerne til fanblade og lige
glade frokostavisers sølle pseudotil- 
værelse.

Imens kørte den internationale por
nofilm sit stille løb i USA, Cuba, Tysk
land og Frankrig, og de tragedier, der 
fulgte i dens kølvand, skabtes af po
liti og retsvæsen4). Især Frankrig og 
Cuba kunne opvise en semi-profes- 
sionel produktion med egne atelierer 
og en ikke ringe originalitet, især i 
de produktionsselskaber, der kendes 
som »Nathan« og »Dominique«. I 
slutningen af 20’erne kom der end
videre en ny serie wiener-film. Det 
blev iøvrigt en tysk producent af por
nofilm, Heinrich Hoffmann, der i 
30’ernes begyndelse formulerede et 
af pornofilmens mest belastende 
krav: ejakulationen skulle være syn
lig! Den besværlige og meget tyran
niske arbejdshypotese lettedes vel 
siden en del ved 16 mm-filmens frem
komst og af pornofilmens overgang 
til to-kamera-teknikken, men det er 
naturligvis først i vor tid, at zoomlin
sens opfindelse betød teknikkens en
delige sejr over potensen, eller i 
hvert fald beherskelse af den. Skulle 
det gå helt galt, lærer nød nøgen 
kvinde mangt og meget, og en stan
dardreplik fra optagelserne til en mo
derne amerikansk pornofilm kan lyde 
således: »... it ’s time to send out for 
the Anderson potato soup, put some 
in the woman’s mouth that she can 
drool out, and fake it!«

Der blev naturligvis produceret en 
del pornofilm i USA, bl. a. nogle 
meget professionelt tilvirkede, næ
sten sennettske farcer, men 'verdens
markedet’ domineredes af de cuban
ske og de franske, og ophavsmæn- 
dene var fortsat initierede outsidere, 
der var opsat på at fortæ lle en sjofel 
historie i billeder på en god måde. 
Med 16 mm og 8 mm-formaternes 
fremkomst bredtes produktionen ud 
på en række småborgeres smagløse 
sofaer og dobbeltsenge, og deres 
uopskårne mekka og dertil hørende 
ugebladsdrømme blev kombineret 
med genitalier og havde så værsgo' 
at fungere som pornografiske film. 
Jeg vil vove den påstand, at 50’ernes 
og 60’ernes danske pornografiske 
film giver et sandere sociologisk b il
lede af den danske borgerlighed end 
tidens spillefilm.

4) I begyndelsen af 60’erne blev en ung pige fra 
en sjællandsk provinsby slæbt for retten, fordi hun 
en enkelt gang og i ukommerciel sammenhæng var 
blevet filmet i en erotisk situation. Offentligheden 
omkring sagen kunne lignes med et bestialsk mord
drama. Hun tog da sit eget liv.
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Anden Verdenskrig gav -  ligesom 
den første -  fetischismen en ny op
blomstring. Idoler og symboler, pin- 
ups og drømmepiger meldte sig un
der fanerne og gjorde en uvurderlig 
indsats for den private fred og the 
private’s peace.

Lana Turner i sweater, Esther W il
liams i latex, Veronica Lake i hår og 
ikke mindst Rita Hayworth i hvadsom- 
helst og især i sort satin. Der var af

Rita Hayworth i »Gilda«.

stand i denne dyrkelse. Det var de 
»uopnåelige« pigers tid, ja  man troe
de vel end ikke, at Humphrey Bogart, 
Errol Flynn eller Cary Grant var i 
stand til sådan rigtig at få g jort noget 
ved det. Måske var de ikke engang 
virkelige. Måske var Betty Grable en 
Petty-Girl, g jort levende af en viden
skabsmand med en noget mere for
finet æstetisk sans end dr. Franken- 
stein.

Der blev ikke slået ret mange skår 
i selvcensuren, og imens gik den 
europæiske førkrigspessimisme over



i en efterkrigsdepression, hvor sven
skerne i sort undertøj og tømmer- 
mænd syntes det var så synd for men
neskene, hvor franskmændene i sort 
undertøj og cigaretskod næppe så 
nogen vej ud af skidtet og skæbnen, 
og hvor italienerne, der var for fattige 
til undertøj, i den ungdommelige kær
lighed så for to øre håb for fremtiden. 
Læsere af nationalt sindelag henvi
ses iøvrigt til Ib Montys artikel »Eroti
ske motiver i dansk film« i »Kosmo- 
rama 16«. Der var megen skyld og 
megen lidelse i den europæiske films 
erotiske skildringer i 40’erne og be
gyndelsen af 50’erne (man oplevede 
det gerne i Grand Teatret i Køben
havn), og det var måske på en noget 
taknemmelig baggrund OphLils og 
Renoir viste deres lette og charme
rende erotiske intriger.

Det var i 50’erne Hollywood tog 
kampen op med selvcensuren. D.v.s. 
det var Otto Preminger, der ene 
mand indledte kampen med at ud
sende først »The Moon Is Blue« og 
senere »The Man With the Golden 
Arm« uden censurens godkendelse. 
De blev begge succes’er, og næsten 
med ét slag var »the code« reduceret 
til et latterligt levn fra fortiden.

Nu sagde og gjorde man ting, og 
nogle misforstod det hele og mente, 
at nu var Hollywood blevet voksen. 
Det var Hollywood da Rowland Brown 
sloges for »Biood Money«, da Mae 
West kæmpede for hver replik i sine 
film, da Stroheim trodsede alt i 
»Foolish Wives«, og såmænd da Fritz 
Lang lod Edward G. Robinson have 
et uægteskabeligt forhold til Joan 
Bennett i »Scarlet Street«.

Til gengæld gik det stærkt nu, i 
USA såvel som i Europa5). Holly
wood oplevede endnu en fetischistisk 
periode, men nu dyrkede man dele af 
anatomien, og her kunne Europa 
være med både på den ene og den 
anden led (f. eks. Gina Lollobrigida, 
Sophia Loren, Diana Dors og pione
ren blandt dem alle, min ungdomme
lige dilatabilitets Dulcinea, Martine 
Carol). Den svenske synd var så småt 
ved at blive et begreb med nøgen
badning og almindelig tummel i som
mernattens hø, og blandt de nyop
dukkede fænomener skilte sig et en
kelt ud, Brigitte Bardot, lanceret nok 
så meget af sin instruktør som af re
klamen. Bardot, barnekvinden, der 
oven i købet som sine mere pneuma
tiske medstjerner -  og i modsætning 
til 40’ernes pin-ups -  var »opnåelig«.

5) Mit kendskab til produktionen i de andre ver
densdele er baseret på kunstneriske højdepunkter 
og festivalfilm, der er så atypiske, at jeg ikke 
vover at generalisere ud fra dem.

Dette begreb i forbindelse med Lo- 
lita-syndromet blev et fremhersken
de træk i årenes film, og en strøm af 
stadigt yngre debutanter viste sig på 
begge sider af Atlanten. Trivielle na
turistfilm og påskehøjtidens exotiske 
kedsommeligheder fra folkeslag med 
en for borgerligheden mindre nøgen 
hudfarve end vor, blev fortrængt til 
fordel for the real thing: Elizabeth 
Taylors barm, Carroll Bakers bagdel 
og hele Ursula Andress. Det var som 
om de store stjerner kappedes om at 
turde i konkurrencen med debutan
ternes dristighed, og nogle mente, at 
højdepunktet måtte være en pictorial 
i »Playboy«.

»At vide er intet, at 
forestille sig er alt«. 

(Anatole France).

Parallelt hermed måtte man kon
statere, at de medvirkende i de uoffi
cielle film også blev yngre og yngre. 
Produktionscentrene var nu flytte t til 
London (med det dominerende »Cli- 
max Films«, der siden er fly tte t til Kø
benhavn), til New York, Detroit, Kø
benhavn og Malmø/Stockholm. Sene
re er Hamburg, Amsterdam og Los 
Angeles kommet med i konkurrencen 
i takt med liberaliseringen af lovgiv
ningen, men en tid profiterede især 
København af afskaffelsen af porno
grafiloven og nedlæggelsen af film 
censuren for voksne (1972). Det var 
dog på alle andre områder end det 
økonomiske en sørgelig affære. Hvor 
den traditionelle spillefilm brugte den 
nyvundne frihed med talent og 
spændvidde -  man kan i flæng nævne 
»Carnal Knowledge«, »A Clockwork 
Orange«, Woody Allens film, »M.A. 
S.H.«, Bergman, »Fritz the Cat«, Fer- 
reris grotesker, »Sidste Tango i Pa
ris«, Bunuels moraliteter, Fellinis fr i
stelser, og undergrundsfilmens ene
ste resultat, Warhol/Morrisey -  dér 
bragede hard-core filmene frem med 
en triviel borgerlighed og ballonsæl- 
ger-filosofi, der har truet med at kvæ
le industrien.

Jeg har tid ligere nævnt dette fo r
hold. I troen på filmen som middel til 
at gengive virkeligheden, her den 
erotiske virkelighed, har man kørt 
frem med en realisme, der i bedste 
fald ligner et kommunalt engagerings- 
sofaknald og i værste fald en slagter
butik, der burde lukkes af sundheds
myndighederne. Det såkaldte hard- 
core blev et mål i sig selv, hvad der 
er udmærket -  sociologisk set -  i 
kortfilm uden større prætentioner i

retning af story og psykologi. Men i 
tilfæ ldet den lange erotiske biograf
film tror jeg skaberne kan lære en del 
af farcens store mestre, der tid lig t 
mødte problemet i forbindelse med 
overgangen fra two-reelers til full 
length; ligesom man ikke kan grine 
uafbrudt i 90 minutter, så kan man 
heller ikke være erotisk interesseret 
endsige opstemt i 90 minutter (jeg ser 
her bort fra særtilfælde af satyriasis 
og nymfomani. Ingen undersøgelser 
tyder på, at det er karakteristisk for 
det danske biografpublikum). Der må 
andet og mere til. Der må -  med et 
lidt skævt udtryk i denne sammen
hæng -  lidt mere kød på. V irkelighe
den må overvindes af fantasien, re
alismen sprænges af drømmen. Det 
romantiske unge par i de lange Lau- 
rel &. Hardy-film eller i Marx Bros.- 
filmene var et forsøg på at give de 
nødvendige pauser noget der lignede 
substans. Den pornografiske film har 
endnu ikke fundet denne substans, 
og den har frem for alt ikke lært at 
sky realismen og i stedet lade det 
erotiske ske between the frames. Den 
oplevelseshungrende tilskuer er syg 
efter at bruge sin fantasi, og formålet 
må da være at nære hans drømme i 
stedet for at gentage hans virkelig
hed. Fantasiens erotik er ligesom teg
nefilmens dramatiske muligheder 
uden grænser. A lt kan lade sig gøre 
og alt for lidt bliver gjort. Der har vist 
sig tendenser til at rejse ind i sindet, 
ind i fantasien. »Illusions of a Lady« 
havde det ligefrem som motto på fo r
teksterne, men den turde alligevel 
ikke tage konsekvensen, »Memories 
Within Miss Aggie« var på samme vej 
og gav af og til velgørende fanden 
i realismen, mens »The Devil in Miss 
Jones« gjorde et halvhjertet forsøg 
på at få kombineret fantasi og realis
me. Virkeligheden trængte sig på 
med sine forstyrrende nærbilleder.

Thi der er kun sjældent grund til at 
se »Brando’s real cock in Miss 
Schneider’s real vagina« (som Nor
man Mailer provokatorisk kræver det), 
for at det skal være erotisk. Hvad 
skal vi med dette skin af realisme? 
Virkeligheden overgår jo filmen med 
deprimerende konsekvens -  hver 
gang. Fremtiden ligger stadigvæk i 
fantasien, fo r den erotiske film såvel 
som for erotikken i filmen. Jeg må 
gentage Bunuels ord: »Filmlærredets 
hvide øjenlåg kunne, hvis det gen
spejlede det lys, der er dets eget, få 
universet til at slå revner.«

Det er der ingen gymnastiske øvel
ser, der kan, selv ikke når de udføres 
af Linda Lovelace.
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Spillerfilmen - 
en ny genre?

Øverst George Segal og Elliot 
Gould i »California Split«, 

nederst James Caan i »Hasard«.
Frederik G. Jungersen

Findes der en speciel filmgenre, man kunne kalde spiller
genren? Det mente Søren Kjørup ikke, da han skrev om 
»Englebugten«, »at her har Demy skabt en væsentlig film 
i en klassisk B-genre, spillergenren, for først derefter at 
komme i tanke om, at denne genre slet ikke eksisterede 
før, men nu skabes gennem selve denne film« (Kosmo- 
rama 75). Der havde dog før den tid været en mesterlig 
ting som Rossens billard-drama »Hajen« og siden film 
som Jewisons »Cincinnati Kid«, Stevens’ »Højt spil i Las 
Vegas« og Peckinpahs rodeo-opus »Junior Bonner«.

Men rig tigt er det, at hverken en eller ti svaler gør en 
sommer, og en egentlig spillergenre findes ikke, selv om 
vi nu har fået to til af slagsen, nemlig Karel Reisz’ »The 
Gambler« (Hasard) og Robert Altmans »California Split«. 
Men hvorfor har spil og sport aldrig rigtig ført til skabel
sen af en film- (eller litteratur-)genre? Det skyldes vel, 
at spil og sport i sig selv består i at lægge nogle kunstige 
faste rammer ned over tilværelsen. Skulle man så oveni 
placere en fortæ llegenre med dens normer, ville det blive 
faste rammer i anden potens. Det spiller vel også en rolle, 
at spil og sport behøver man ikke ty til biografen for at 
opleve (eller opleve mere af), det kan man selv dyrke 
udenfor. Derved bliver der mere ræson i at lave f. eks. 
kriminal- og western-genrer. Genre-historier har det t il
fælles med udøvelsen af spil og sport, at deltagerne stræ
ber mod et klart defineret mål. Der opstår derved en rød 
tråd med spænding på, for al spænding kan defineres som 
et kapløb mellem tiden og vejen.

Det er spændingen, klarheden og de faste rammer, folk 
søger, når de bliver spillere eller sportsfolk. Eller samlere 
(i vid forstand). Der er tale om en helt elementær trang 
af biologisk, social og filosofisk art. Tilværelsen er absurd. 
Den synes a priori ikke at have andet formål end livet 
selv, og en dag bliver der alligevel slukket for lyset. Det 
gælder om at udnytte tiden, selv skabe en mening, og det 
gør man bl. a. ved at fiksere nogle mål og lægge nogle 
rammer. Det er i og for sig grundlaget for al civilisation, 
incl. social orden, religion og kunst. Også for samlermani, 
uanset om man samler på tændstikæsker, gennemsyn af 
filmklassikere eller marxistiske dogmer. Der kan bruges/ 
spildes megen energi og intelligens på disse ting. Om det 
er spild eller ej, afhænger naturligvis først og fremmest 
af, hvad man bruger kræfterne på, men også -  og det er 
nok så relevant -  hvordan man bruger dem. Man kan være 
den umodne, luneforladte fanatiker, der passivt giver sig 
hen til et system, en institution, en isme. Eller man kan 
have en humoristisk afstand til tingene i erkendelse af 
altings relativitet og forgængelighed. I »The Gambler« og

»California Split« har vi begge holdninger, oven i købet 
i ekstrem grad -  og så noget et sted imellem.

»The Gambler« begynder med et kvalmende nederlag. 
James Caan har tabt en formue i et casino og skylder 
44.000 dollars væk. »Det er det værste uheld, jeg har set 
i 15 år,« siger én. Som en tæsket hund kører taberen hjem
ad, og nederlagets lammende virkning understreges fint 
af det sene eftermiddagssollys, som holdes forbavsende 
konsekvent hele filmen igennem. Han får øje på nogle 
negerdrenge, der spiller basketball og sætter masochi
stisk 20 dollars mod 10 cents på, at han kan slå dem. 
Det kan han ikke.

Allerede her har vi fået opridset to af de væsentligste 
træk ved hans uborgerlige spillelidenskab. For det første 
spiller han for lånte penge, for det andet satser han be-
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vidst mod håbløse odds. Han prøver at legitimere det 
litteræ rt-filosofisk under sit arbejde som universitetslærer 
i litteratur. Han forelæser over Dostojevskijs »Kælder
mennesket« og dens mytiske dyrkelse af viljen. Hvad nu, 
hvis jeg beslutter, at 2 og 2 skal være 5! »Desire is all, 
desire is life!« Han kunne have haft godt af at læse litte 
raturhistorikeren D. S. Mirskys advarsel mod netop denne 
bog: »It cannot be recommended to those who are not 
either sufficiently strong to overcome it or sufficiently in- 
nocent to remain unpoisoned. It is a strong poison, which 
is most safely left untouched«. Dostojevskij selv var som 
bekendt en fanatisk roulette-spiller, dels i et desperat 
forsøg på at komme ud af sit økonomiske morads, dels 
fordi »også spillet selv havde magt over ham -  bare som 
spil, som et spil med sig selv som indsats. Det var ham 
ikke muligt at standse ved en eller anden form for fornuf
tig gevinst. Han måtte fortsætte og vinde, så det svimlede 
for ham, eller tabe så spillet fik ende, fordi alt var spillet 
væk«. (Knud Hansen, kronik i Berl. Tid. 31.7.66).

James Caan har ikke Dostojevskijs økonomiske grund 
til at spille. Han har jo en god stilling og en rig morfar, 
som startede »with nothing to back him up, but wit, bal Is, 
will.« Men det er måske netop på grund af sin privili
gerede opvækst, at han absolut skal udfordre skæbnen 
på umulige vilkår? Senere nævner han nedladende, at 
Washington var frygtelig bange for fiasko; derfor måtte 
han absolut eliminere enhver risiko. Det vil vor spiller ikke, 
han vil nemlig i virkeligheden først og fremmest tabe. Det 
er alt for tydeligt og en svaghed ved filmen. En anden er, 
at den teknisk fortræ ffelige James Caan dårligt illuderer 
som et patologisk tilfælde.

Nu har han altså tabt bragende, det lystprægede mare
ridt er blevet til virkelighed. Han prøver at rejse pengene. 
Repræsentanten for et gangster-syndikat viser ham me
gen ærbødighed. I en af filmens bedste scener tager han 
ham med på en rask lille inkasso-forretning, hvor skyldne
ren bare får raseret sin lejlighed og brækket en arm. Han 
skyldte heller ikke så meget, så gangsteren gik flegmatisk 
til værks, hvad der kaster et grotesk lys over hans tid li
gere ærbødighed. James Caan får moderen til at skaffe 
pengene (eller de fleste af dem). Men nu har han fået 
smag for de storslåede katastrofer.

Han tager til Las Vegas. »I got magic power. I am 
scorching, I am hot as a pistol.« Han tager hele turen 
-  terninger, roulette og black-jack. Det hele ganske t il
fældigt, for han er ikke systematikeren. Han tror irrationelt 
på le coup d ’inspiration, hvormed han kan beherske ver
den. Og han vinder! Ja, hvorfor ikke? Det sker hver dag. 
Her får vi filmens smukkeste (og farligste!) scene ved 
black-jack-bordet. I black-jack trækker bankøren og spille
ren kort op til højst 21 i talværdi. Over 21 taber. Den, der 
kommer nærmest op til og med 21 vinder. Midt under kort
trækningen standser han bankøren. Hans veninde aner 
uråd: »You are crazy!« »Yes, but I am blessed,« svarer 
han og fordobler indsatsen. »You want to double on 18?« 
spørger bankøren vantro. »Yes, give me the three!« -  og 
så kommer treeren til tonerne af Mahlers fedt romantiske 
1. symfoni! Det er et af de moments of glory, alle spillere 
drømmer om. Der ligger måske en tanke i, at det er f il
mens eneste udførlige spillescene. Chancen for at få en
treer (eller bare en toer eller et es) er nemlig ikke så van
vittig lille som chancerne andre steder i filmen. Og gevin
sten i black-jack er heller ikke gigantisk: indsatsen tilbage 
plus 50 %.

Alt i alt har han im idlertid vundet en lille formue i Las 
Vegas. Han har rigeligt til spillegælden, måske også nok

Selvom det først 
er i de senere år, 
at Hollywood har 

produceret film 
udelukkende om 
spil og spillere, 

så har både kort
spil (først og 

fremmest poker) 
og roulette ofte 
spillet en rolle i 
film, som disse 

billeder viser: 
I Howard Hawks’ 
»Barbary Coast« 
duellerer Miriam 

• Hopkins og 
Joel McCrea over 

roulettebordet 
(1. foto), og i »My 
Little Chickadee« 
(2. foto) er W. C. 

Fields nær ved 
at blive skudt, 

da han på spørgs
målet om det er 

»a game of chance« 
svarer: »Not the 

way I play it, 
it’s not«. I »Borte 
med blæsten« var 

en væsentlig del 
af filmens proble
matik betinget af, 

at Rhett Butler 
(Clark Gable) til
bragte megen tid 

sammen med 
spillekort (3. foto). 

I »Cincinnati Kid« 
(4. foto) var det 
Steve McQueen 

og Edward G. 
Robinson, der 

færdedes i dunkelt 
oplyste lokaler, 

hvor spil var den 
eneste lidenskab, 

der blev tolereret, 
og i Fielder 

Cooks lystige 
»Poker i Dodge 
City« (5. foto), 
der ikke havde 

noget med Dodge 
City at gøre, 
drejede hele 

komedien sig om 
et langvarigt spil 
poker med over

raskende udgang. 
Også i »The Odd 

Couple« havde 
pokerspillet en 

væsentlig funk
tion i portrætte

ringen af det
sære par, som 

Walter Matthau 
og Jack Lemmon 

spillede.



til at betale moderen helt eller delvis tilbage -  det er lidt 
dunkelt. Men det skal åbenbart demonstrativt udvikle sig 
til et skæbnedrama, så han satser mod alle rimelige chan
cer 50.000 dollars på et håbløst baseball-hold. Og dermed 
satser Karel Reisz på det alt for velberegnede melodrama. 
Begge taber. Og James Caan fortsætter sin rutsjetur ned 
ad skråplanet ved at fixe en basketball-kamp for gang
sterne for at klare gælden. Men ikke nok med det. Nu 
satser han også sin krop ved at gå ind i Haarlem og pro
vokere en sort alfons. Filmen efterlader ham foran et 
toiletspejl, hvor han kan se blodet vælte ud fra en livsfar
lig flænge.

Det er ofte en kliché at sige, at en instruktør fortæ ller 
om oprørere og outcasts. Det siges om så mange. Men 
i Karel Reisz’ tilfæ lde passer det vitterligt. Fra arbejderen 
i »Lørdag aften -  søndag morgen« over psykopaten i »Når 
mørket sænker sig« og den marxistiske fantast i »Morgan« 
til blåstrømpe-danserinden i »Isadora« har han kredset om 
disse udbrydere fra de faste normer. Den psykopatiske 
kvindemorder og nu den patologiske spiller var (selv)de- 
struktive særtilfælde, Morgan og Isadora overspændte 
idealister. Måske vil et gensyn demonstrere, at det kun 
er i debutfilmen, Reisz har skildret den almengyldige op
rører, der helt vedkommende illustrerer spændingen mel
lem systemet og individet.

Robert Altmans spiller-komedie »California Split« har 
fået bedre anmeldelser i udlandet, men den opfordrer 
ikke i samme grad til analyse. Altman fortsætter sin genre
sabotage fra bl. a. »McCabe og Mrs. Miller« og »Tyve 
som os« ved at afmytologisere spil og spillere. Her er 
ingen romantisk dæmoni, ingen lidenskab. Elliot Gould og 
George Segal klovner temmelig uforpligtende løs. Spil er 
ikke den store lidenskab for dem. Det er nærmest bare 
et tidsfordriv, som dog gerne skulle give lidt håndører i 
ny og næ. Det gælder især Goulds fabulerende anarkist, 
han hutier sig igennem som professionel. Segal, der ar
bejder for et tidsskrift, er på sin vis mere jordbunden, men 
følelsesmæssigt ude af balance efter en separation.

Hovedvægten ligger på gøgleriet, der bærer tydeligt 
præg af improvisation som i øvrigt den ganske film. Men 
selv om makkerne skuespillerteknisk er suveræne, bliver 
de ikke mere end charmerende, ikke egentlig vittige, ikke 
egentlig bærere af en livsholdning, der kan udfordre til
skueren. Moralist har Altman aldrig været -  og det er 
vel en del af hans styrke -  men det udarter til en amo
ralsk overmenneske- eller egocentriker-dyrkelse som i 
»M.A.S.H«, når han her i en i øvrigt forceret scene lader 
de to gøglere optræde som utroværdige sædeligheds
politifo lk fo r at skræmme en ynkelig transvestit. Det kal
der kun på det billige grin, om overhovedet på noget. I 
det hele taget er Elliot Goulds konstante wise-cracking 
på alt og alles bekostning både trættende og ubehagelig.

Selve fortæ lleteknikken er ret løs, og der er mange af 
de tilfæ ldige bipersoner, Altman excellerer i. Der kommer 
mere stramhed over forløbet, da George Segal rykkes 
for 2200 dollars af sin bookmaker: »Come day pay-off, 
you don’t  have dollar one, do you? Man, l ’ve heard it 
before!« Segal sælger sammenbidt bil, kamera og skrive
maskine, for nu skal det store slag slås i Reno. »Pal, I 
want to win!« proklamerer han beslutsomt. Det kommer 
jo kun an på viljen og karakterstyrken! Den pludrende 
Gould er paf over denne energi, men i øvrigt -  lidt skræmt
-  med på eventyret. Han bidrager selv med penge, bl. a. 
udfordrer han ligesom James Caan nogle drenge i basket
ball, men mere fornuftigt, d. v. s. i et fifty-fifty  væddemål
-  og han vinder.

I Reno går det strygende -  poker, black-jack, roulette, 
men først i en sidste tour de force ved terningebordet 
lader Altman os direkte se og opleve det strygende. Og 
endda kun halvt, for så vidt som vi ikke får indblik i spil
lets detaljerede gang (indsatsernes og gevinsternes stør
relse, f. eks.), kun i den almindelige medgang. Det er ikke 
befordrende for spændingen. De vinder alt ialt 82.000 
dollars, da Segal brat holder op. Torsten Manns udlæg
ger hans karakter, som følger: »Det ror sig om vad Freud 
kallar anal-fixering (pengar år exkrementer, antingen for- 
lorar man dem eller också biir dom kvar. I både fallen 
uppstår en pinsam situation)« (Chaplin 137). Det lyder 
drabeligt (hvad Manns indrømmer), om end kuriøst. En 
mere ligetil forklaring er, at han netop ikke er den neuro
tiske spiller besat af den store lidenskab som Dostojevskij 
eller James Caan-figuren. Ejheller den tota lt skødesløse 
boheme som Gould, der egentlig giver pokker i spillet, 
men noget skal man jo lave. Han er mere borgerlig, og 
når han hidtil har været den mest sammenbidte spiller 
(både på travbanen og i casinoet), skyldes det, at spillet 
mere har været en økonomisk udvej og en psykologisk 
afledningsmanøvre end et kald. Nu har han nået sit mål: 
penge og en slags oprejsning for sit uheldige privatliv.

Altmans holdning til spillet kommer frem i Segals slut- 
replik, hvor han lader ham punktere myten om viljens og 
karakterstyrkens betydning: »Charlie, there was no special 
feeling in it -  I said there was.« Det hele var alligevel 
bare et tilfæ lde! Noget, man fik et varsel om tidligere, 
da han gik ind til en ven med en malerforretning for at 
låne penge. Vennen tror, han er mere eller mindre synsk 
og kan gætte Segals ærinde. Det kan han ikke.

Hasardspil er ombølget dels af romantiske myter, dels 
af banal snusfornuft. Da de to film bl. a. handler om disse 
myter, kan nogle extra-cinematografiske bemærkninger 
være på sin plads. Poker synes at være et dygtighedsspil, 
der kræver kapital, mange spille-omgange og kølig bereg
ning (se Politikens kronik 7.4.75). Altså skulle Segal med 
sin i filmen dokumenterede erfaring, intelligens og be
slutsomhed kunne vinde, men Altman vælger ikke at vise 
os andet end resultatet. Det kølige beregningsarbejde 
ville vel også passe dårligt ind i komedieformen, men 
dets fravær kommer i nogen grad til at lægge skildringen 
(eller altså manglen på samme) på linie med Hollywoods 
romantiske foragt for percentage-players, spille-sliderne, 
f. eks. Paul Newmans grå makker i »Hajen« eller Karl 
Malden i »Cincinnati Kid«. Black-jack skulle give solide 
muligheder for folk med kortsans og lynhurtige hjerner. 
Roulette, der er et meget fair spil og derfor så farligt fr i
stende, synes imidlertid så godt som givet at udelukke 
muligheden for sikre systemer. At lede efter dem er som 
at prøve på at løse cirklens kvadratur. Men med forsig
tig t systemspil kan måske også roulette spilles til regel
mæssig gevinst.

I »The Gambler« synes der ikke at være gnist af så
danne beregninger, heller ikke i den fremhævede black- 
jack-scene. James Caan tror irrationelt på viljens betyd
ning og giver sig netop derved i det blinde tilfæ ldes vold.
I »California Split« er der mere tvetydighed trods slut-
replikken.

Ingen af filmene er overvældende vellykkede. »The 
Gambler« kan være interessant som illustreret case histo
ry, langt mindre som levende drama; dertil er den for præ
tentiøs med sin litterære og fortænkte overbygning. »Ca
lifornia Split« giver et billede af USA i uhyggeligt forfald, 
men har en tendens til at flippe ud i det anstrengte gøgleri 
og det demonstrativt skødesløse.
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Manden
Krigen sluttede, da foråret kom, men endnu en måned 
efter, at Lee havde strakt våben ved Appomattox, prø
vede en lille skare mænd at slå sig igennem og bringe 
deres præsident, Confederationens Jefferson Davis, i sik
kerhed vestpå. Et dømt forehavende som hele Sydens sag 
havde været det. Men også så heroisk og ridderligt som 
de idealer, man havde kæmpet for i fire lange år. 1865 
var det nu, og dagen den tiende maj, da blåfrakkernes 
kavalleri indhentede og omringede Davis’ eskorte et sted 
i Georgias skove. Ironisk nok fandt overgivelsen sted ved 
en lille by, der hed Washington. Til stede ved lejligheden 
var en vis Colonel Jacob Griffith, som i øvrigt hævdede 
at være blevet udnævnt til brigadegeneral, blot så sent 
at der ikke havde været tid til at protokollere forfrem
melsen.

Om dette og de mange andre gloriøse hændelser -  om 
den gang Colonel Griffith ledede et kavalleriangreb fra 
en enspændervogn foran sine ryttere, om Shilo, Sesquat- 
chie Valley og Missionary Ridge -  fortalte krigeren da 
han kom hjem og sad på verandaen på farmen i Kentucky. 
Tilhørerne var naboer og familie, børnene og hans kone, 
der havde stået om natten bag den regnstribede rude og 
set efter de bortdragne, og som om dagen havde slidt 
helbredet ud af kroppen på de forsømte marker. En 
kendsgerning der dog ikke fik obersten til at tage så 
meget des hårdere fat, nu slaverne var væk og kun et 
par sorte familier var tilbage på ejendommen, der hed 
»Lofty Green«. Et smukt navn, stateligt. Mere stateligt 
end der var dækning for. Farmen var på 520 acres, og 
det gør ingen plantation.

Men det dér med dækningen, overensstemmelsen mel
lem myte og virkelighed, var i det hele taget ikke ober
stens stærke side, drømmer og tantast som han var. »Du 
nedstammer fra konger, David,« sagde han til sønnen, 
når de sad i magnolia-tusmørket, mens Jake slørede virke

ligheden med nok en whisky. Forfædrene var, mente han, 
the ancient Griffith chieftains of Wales. Den stamtavle 
blev nu aldrig verificeret. Heller ikke da David, der gerne 
ville tro den, år senere satte genealoger på opgaven. 
Var det ikke forfædrene, obersten underholdt med, læste 
han måske højt -  Edgar Allan Poe, Oliver Goldsmith, Wal
ter Scott, Shakespeare -  men bestandigt tilbagevendende 
var det største tema -  the war between the states -  som 
man i Syden foretrak at kalde borgerkrigen. Fortryllet lyt
tede David til de scenerier, der oprulledes for ham. Så 
levende fremstod de, at han kunne høre Shermans tord
nende march mod havet og stilheden, da Lee hin niende 
april 1865 tog afsked med sine soldater.

Bag Lofty Green bølgede markerne blidt op mod hori
sonten. Her lå den log cabin, hvor de to negerfamilier, 
de tid ligere slaver, de gode og tro, stadig boede. Her 
rislede bækken under hegnet, og her gik drengen ud om 
morgenen for at plukke korbær. »Mens jeg gik, var det 
som om mine bare fødder knap rørte jorden. Den gang 
forstod jeg naturligvis ikke, at jeg aldrig mere skulle op
leve en lykke så ren, en sådan jublende løftelse som i 
disse forårsmorgener .. .« .1)

»Husk lille David, at dit navn betyder ’den højt elske
de’,« sagde moderen. »Det fæstnede sig i min erindring. 
Jeg husker en morgen, da jeg gik i skole, og der var rim
frost på træerne. En gren strålede særlig stærkt, og så 
klart som var det en solid mur jeg så, fik  jeg øje på Kristi 
ansigt spejlet i glimmeret. Jeg standsede og sagde: »My 
name is David and you know that means Dearly Beloved 
and I hope you may like me a little  and I might be your 
dearly beloved because I love you and always have«. Så 
ændredes lyset en smule og billedet svandt.« 2)

Som livet på »Lofty Green« snart gjorde det. »Åh -  om 
man kunne opfinde et skrin, i hvilket man kunne opbevare 
sit livs dyrebare øjeblikke for så senere -  i mørkere stun
der -  at åbne for dem og, om så blot for et kort øjeblik, 
at indånde den oplagrede erindring,« skrev David mange 
årtier senere, da han siddende på et hotel bag Sunset 
Boulevards støvede, forblæste palmer søgte at få hold på 
sine m em oirer.1)

Det fik han aldrig, men det magiske skrin havde han nu 
alligevel. David Wark Griffith blev filmhistoriens første 
erindringsdigter, og han er stadig en af dens største, selv
om den baggrund af victoriansk religiøsitet og heroisme, 
der var hans, nok overhovedet er den epoke, der har 
mindst at sige mennesker i dag.

Barndomshjemmet slap David aldrig af syne, hvor langt 
bort fra det han end kom. Rejsen begyndte, da familien 
efter faderens død i 1885 måtte forlade en tota lt forgæ l
det ejendom og flytte til den nærmeste større by, Louis- 
ville. Her fik David ansættelse hos boghandler Flexner, 
der var en venlig mand, som så igennem med, at drengen 
læste Dickens og Walt Whitman i arbejdstiden og sendte 
ham til matinéer i det nærliggende Macauley’s Theatre. 
Stort set den eneste højere uddannelse David nogensinde 
modtog. Til gengæld var han en fremragende elev. Kunne 
han endnu ikke udtrykke sig, forstod han til gengæld at 
modtage indtryk. Trods moderens protester forsøgte han 
sig så endelig en dag som skuespiller. Det blev i første 
omgang til amatørkomedie med gruppen »The Twilight 
Revellers«, men senere fulgte mere professionelle road- 
shows. Dog, endnu så sent som i 1906, da David kom til 
San Fransisco, kunne han betro en pige -  Linda Arvidson, 
som han senere ulykkeligvis blev g ift med -  at han endnu 
ikke havde bestemt, om han ville blive stor som skuespil
ler, teaterleder, operasanger, dramatiker eller fo rfa tte r.3)
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Inderst inde stod Davids hu nbk til litteraturen, og han 
bar sådan set livet igennem den knuste digterdrøms Ikaros- 
kors med sig. Den undfangedes i de helt unge år tilbage i 
Louisvilles Macauley’s Theatre. Da David her så Julia Mar- 
lowe -  Staternes førende primadonna på det tidspunkt -  
besluttede han sig for at blive USA’s Shakespeare. Var 
det at nedkalde hybris over sit hovede, så var det ikke 
desto mindre et mål, han aldrig slap af syne, skriver Lillian 
G ish 2); forfatter ville han være. Fotografen Billy Bitzer 
fortæller, at Griffith, da han påbegyndte forberedelserne 
til »The Birth of a Nation«, sagde til ham: »Vi begraver os 
i hårdt arbejde ude på vestkysten i fem år og laver den 
største film, der nogensinde er gjort. Det tjener vi en 
million dollars på, hvorefter vi trækker os tilbage. Du kan 
så bruge al den tid, du har lyst, på dit fotografiske udstyr
-  and I will settie down to write.« 2) Det faktum at Griffith 
senere skrev flere af sine -  svagere -  manuskripter under 
pseudonym vidner også om en litterær ambition, snarere 
end om den beskedenhed Lillian Gish taler om.

Da David og Linda i løbet af sommeren 1906 kom til 
New York, havde han et skuespil i kufferten. »A Fool and 
a Giri« blev opført i Washington og Baltimore, men ingen 
af stederne holdt det sig på plakaten i mere end en uge. 
Nå, selv forb illedet (Shakespeare) havde forsøgt sig på 
scenen, og det blev også den måde parret kom til at op
retholde livet på i disse år. Han spillede bl. a. Lincoln i 
skuespillet »The Ensign« og fik hovedrollen i et nyt stykke
-  »The One Woman« -  af forfatteren Thomas Dixon, der 
lige havde haft succes med »The Clansman«.

En dag -  og da må han virkelig have fø lt sig op mod 
muren -  besluttede David sig til at følge et venneråd og 
gå op til Edwin S. Porter på The Edison Company med et 
filmmanuskript. Den nystartede industri var bestandig i 
bekneb for tiøres-historier. Den David mødte op med, ville 
Porter nu ikke købe. Dertil var den for genkendelig som 
La Tosca, og skulle den historie filmatiseres, var der i alt 
fald ikke grund til at betale for den. »Jeg havde ingen 
anden udvej end at afvise det,« fortæ ller Porter, »men 
Griffith insisterede så indtrængende på at komme til at 
gøre studiearbejde, at jeg gav ham en rolle i den film, vi 
var igang med. You are a little on the slim side, I told him, 
for I was make-up man then, too, so we’ll have to pad out 
your shoulders and put lifts in your shoes and get you in 
character. Griffith took direction from me very well.« 4)

-  Resten er filmhistorie, og stadig hovedkapitlet. Kort 
efter sit møde med Edwin S. Porter kommer Griffith til 
Biograph eller the American Mutoscope and Biograph 
Company, som det oprindelig hed. Det var beliggende i 
et gammelt patricierhus på 11 East Fourteenth Street. 
Kvarteret var derangeret men stedet godt, og David bliver 
snart dets førstekraft, ikke som skuespiller men som in
struktør. I årene mellem 1908 og 1915 lærer han håndvær
ket, og i de følgende 10 år skaber han sine hovedværker.

-  Resten er tavshed. Som så ofte i kunsthistorien -  og 
da ikke mindst i filmens -  forstummer stemmen for tidligt. 
La c i darem la mano, la mi dirai d i si -  duetten af Mo- 
zarts opera »Don Juan« lød fra etagen ovenover, da de to 
unge piger Dorothy og Lillian Gish for første gang kom til 
Biographs studier bag Union Square i New York for at 
besøge deres veninde Gladys Smith, eller Mary Pickford 
som det viste sig, at hun var kommet til at hedde. Stem
men de hørte var dyb og bøjelig, melodisk og med en 
næsten hypnotisk dragning i sig. Imponerende som man
den var det, der nu kom ned ad trappen og hilste på 
søstrene. »He was imposing; he held himself like a king,« 
skriver Lillian Gish, der skulle blive det vidunderlige cen

tralmotiv i Griffiths bedste film. Han havde da også straks 
sans for hende, som han i det hele taget havde sans for 
uprøvede kræfter. »Jeg er tilbøjelig til at foretrække be
gyndere. De møder op uspoleret af såkaldt teknik, teorier 
og forudfattede meninger. Jeg foretrækker den unge pige, 
som er nødt til at klare sig selv og måske hjælpe sin mor. 
Hun må og skal arbejde hårdt. Og så holder jeg forresten 
mest af den nervøse type. Det kunne aldrig falde mig ind 
at ansætte en debutant, der ikke viser tegn på ængstelse. 
Hvis hun er rolig, har hun ingen fantasi.« 5)

Og det er måske samtidig grunden til, at Griffiths sam
arbejde med sine skuespillere altid fik midlertidig karak
ter. Blev de for gamle i gårde? Faldt nerverne efterhånden 
så meget til ro hos dem, at han følte, de blev uimodtage
lige for instruktion, at fantasien svigtede dem? Eller var 
de i virkeligheden snarere hans fantasi, de ikke kunne 
stimulere i længden? Selv samarbejdet med Lillian Gish 
kom til en ende. »Han havde et ambivalent forhold til sine 
protégés,« skriver hun. »Han hjalp dem til succes, men 
lod dem flyve af rede uden beklagelse. Måske følte han, 
at han havde skabt så mange stjerner, at det ville være 
en smal sag at forme nye.« Det var ti år efter deres første 
møde, at Lillian Gishs og Griffiths veje skiltes. Arbejdet 
med »Orphans of the Storm« var afsluttet, da hun en dag 
blev kaldt til mesterens kontor og gik derop i forventning 
om forberedelser til nye opgaver:

»De ved lige så vel som jeg, hvor meget det koster at 
lave film,« sagde han. »Med alle de udgifter jeg har, kan 
jeg ikke få råd til at betale, hvad De er værd.«

I samme øjeblik læste jeg hans tanker og huskede Mary 
Pickford, Blanche Sweet, Mae Marsh -  alle de stjerner 
han havde skabt og så sendt afsted.

»De bør gå Deres egne veje nu. Deres navn har nu lige 
så megen værdi for publikum som mit, og jeg synes, De 
skal udnytte det, mens De kan.«

Og således blev på venligst tænkelige måde en mange
årig kunstnerisk og forretningsmæssig forbindelse afbrudt, 
lige så tilfæ ldigt som den var begyndt.2)

Anita Loos sagde en gang, at alle Griffiths piger var 
gæs og mindedes Clarine Seymour, der mødte op til da
gens arbejde med en bold, som hun legede med i pau
serne. Nu var Anita Loos, der som sekstenårig sendte sit 
første manuskript til Biograph (»The New York Hat«, in
strueret af Griffith i 1912, hans og Mary Pickfords sidste 
film sammen) en sophisticated dame og der er al mulig 
grund til at tro, at hun har set på Griffiths ideal-jomfruer 
med mere skepsis end forståelse. For sandheden var vel 
den, at en væsentlig side af Griffiths instruktørtalent var 
hans formidable intuition som talentspejder, og at den 
skaffede ham »a string of young giris with rare ability«, 
som Robert Henderson skriver i sin store Griffith-bio- 
g ra fi.6) Forfatteren mener i øvrigt, at Griffiths sans svig
tede i tilfæ ldet Carol Dempster, der første gang optrådte 
hos ham som statist i »Intolerance« og som blev hans 
leading lady i tyverne. Hun var, siger Henderson, allerede 
en moden kvinde dengang tilbage i 1916, som blot førte 
sig frem under pigelig uskyld. Hun vidste, hvad hun ville, 
hun opnåede det, og Griffith er ikke hverken den første 
eller den sidste instruktør i verden, der har prøvet at gøre 
en pige til stjerne af andre grunde end den eneste gyldige 
-  talentets! Det er dog en vurdering, som ikke bør stå 
alene. Kenderne er uenige. Kevin Brownlow finder Carol 
Dempster »a brilliant actress«, blot mindre bøjelig end 
Lillian Gish og tilbøjelig til at gøre modstand -  bevidst 
eller ubevidst -  mod den hypnotiske instruktion, hun blev 
udsat for. 5)
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Hvad enten Lillian Gish nu var et v illig t redskab eller 
ej og Griffith eventuelt hendes Svengali, så mener hun, 
at han bag hele sin suggestive styrke og midt i betagel
sen var bange for sine ingenuer. »Han så aldrig en pige 
i sit kontor, uden at der var en tredie person tilstede. Det 
var, som om han altid bekymrede sig for sit gode rygte. 
Måske det dog slet og ret var pengeafpresning, han vær
gede sig mod. Hollywood var allerede da fyldt med am
bitiøse piger, der ville gøre alt for at komme til filmen.« 2)

David Wark Griffith -  en pertentlig hypokonder, en sky 
og forfængelig mand. »He was an extremely d ifficu lt man 
to know,« sagde Mack S ennett2), og i de mange år de 
arbejdede sammen, tilta lte  Griffith og Lillian Gish altid 
hinanden med Miss og Mr., og det på trods af at bekendt
skabet ikke udelukkende var indskrænket til det arbejds
mæssige. Griffith var nemlig en meget ensom mand også. 
Han havde ingen venner, evnede ikke den easy-going 
facon, der får folk til at gå på værtshus eller tage på 
fisketur. Egentlig fortrolighed var ham nægtet. Derfor tog 
han søndag eftermiddag ud til Dorothy og Lillian Gish, der 
boede hos deres mor. Det var et besøg, der havde karak
ter af ritual, det havde sin form. Man spiste frokost, pas
siarede og gik tur i skoven. Griffith naturligvis med en af 
sine store hatte på. Den krøb han i ly under, for han var 
bekymret for sit udseende. Høgenæsen krævede ligesom 
en modvægt. Derfor de evindelige bredskyggede hatte, 
som-dog samtidig rejste et nyt problem. Hatte er dårlige 
for håret, og Griffith var bange for at blive skaldet. Under 
optagelserne sad han hele tiden og masserede sin isse 
og en dag lod han sig karseklippe. Samtidig skar han hul 
i sin stråhat, så solen kunne skinne ind på hovedbunden, 
der blev brunet i pletter, leopardpletter! Kejtet og ynde
fuld var G riffith ; alt måtte finde en stil og en form, for at 
han kunne have med det at gøre. I arbejdspauserne skyg
geboksede han for at holde sig adræt eller han greb den 
nærmeststående pige og dansede en vals eller foxtrot 
med hende. Så nær og ikke nærmere kunne han komme ... 
»Se på dyrene,« sagde han så med sin mærkelige stem
meføring (Griffith sagde ikke Gish med Geesh, ikke bomb 
men boomb, ikke Giri men Gell, 7), »de er udtryksfulde.« 
Man dansede »Trés Moutarde« -  ’Too Much Mustard’ -  
en foxtrot. Griffith nynnede melodien og henvendte sig 
igen til sin partner: »You must be a fox.« Hans øjne blev 
skarpe og glimtede fra side til side, og i det øjeblik var 
han selv en ræv med al rævens agtpågivenhed og snu
hed. 7)

»Jeg så en Ræv forleden Dag,« siger Peter i Karen 
Blixens novelle »Peter og Rosa«. »Ved Bænken i Birke
skoven. Den så lige på mig og rørte Halen lidt. Jeg tænk
te, mens jeg så tilbage på den, at den forstod sig på at 
være Ræv, sådan som Guds mening med den har været. 
A lt hvad den tænker eller gør er just helt og holdent ræve- 
agtigt, der er ingenting ved den fra dens Øre til dens 
Hale, som Gud ikke har ville t have der ...«. Og på samme 
måde med Griffith. Han og filmen var ét, filmen var hans 
liv og livet en film, et spørgsmål om iscenesættelse; et 
passioneret æstetisk anliggende. Da denne sammenhæng 
gik i skred forsvandt også meningen med Griffiths t il
værelse og han selv blev et genfærd. Der findes i Richard 
Griffiths og Arthur Mayers bog »The Movies« et billede 
af Griffith fra hans seneste år. Han sidder på en af Holly
woods natklubber i hvid smoking og sludrer med W. S. 
Van Dyke, der i sin tid var assistent på »Intolerance«. Et 
trist billede på det glemte og udlevede. Snart rejser han 
sig, Griffith, og når via et par matrosbeværtninger hjem 
på sit hotelværelse, hvor den tusindtallige samling af

operaplader og symfonier og en kopi af »Orphans in the 
Storm« i nogle blikdåser på køkkengulvet stort set er det 
eneste, der kan fortælle at beboeren har kendt andre dage. 
Og hvorfor gik det så, som det gjorde? Måske fordi G rif
fith var en dårlig forretningsmand med dårlige rådgivere 
-  broderen bl. a. -  i en branche, hvor forretningssansen 
er en betingelse for at bære det igennem, som andre 
sanser -  talentets -  kan frembringe. (Griffith blev dog 
aldrig en fattig mand. Han kunne betale enhver sit og 
stadig leve af sin formue. Men han var ligeglad med 
penge. Han købte rettighederne til »Orphans in the Storm« 
på et tidspunkt, hvor historien havde været offentlig ejen
dom i årevis, og da Alexandria Hotel en gang i tredivernes 
begyndelse gik fallit, fandt man i kælderen en pakke med 
påskriften »D. W. Griffith -  Personal«. Den indeholdt 
20.000 $).

Men det kan også være, at Griffiths tragedie var selv
overvurderingens pris. Nemesis over den hybris-skyldige 
som ikke blot ville men også mente at kunne måle sig 
med geniet, den største mester -  Shakespeare. Det er 
her nævnt, at en af grundene til, at Griffith så sorgløst 
skilte sig af med sine bedste medarbejdere, kan skyldes, 
at han mente nemt at kunne skabe sig nye, på samme 
måde som successen med »Way Down East«, der af alle 
regnedes for et udspillet og forældet teaterskrædderi, 
kan have fået ham til at tro, at han kunne give nyt liv til, 
hvad pokker han ville. Engang havde han ivrigt søgt råd 
hos alle, der var med i arbejdet, fra skuespillere til stik- 
i-rend-drenge. Senere kom han længere væk fra sine 
folk, spurgte mindre, hvilket igen vil sige, at han holdt 
op med at diskutere med sig selv. Selvgentagelserne 
trængte sig på, virkeligheden svandt. Mr. Griffith var ble
vet the Master.

Eller er det en anden virkning ved det at blive the 
Master, der gør sig gældende? Har det noget at gøre 
med, at ræve-billedet fra før ikke blev ved med at passe 
på Griffith, på den måde at forstå, at han holdt op med 
blot at være en ræv, da han opdagede, at han var det. 
Med andre ord: Udtørrede Griffiths kunstneriske evner 
da umiddelbarheden og intuitionen erstattedes af ambi
tion og forfængelighed?

Der er dem, der mener, at Griffith forkrøblede som hånd
værker, da han ikke længere -  efter 1924 -  var sin egen 
herre men blev afhængig af s tud iepo litik8), men endelig 
kan det jo også være, at han simpelthen ikke var i stand 
til, som flere andre af de største efter ham, at ændre sig 
og indstille sig på skiftende tider. Han var ikke tilpas
ningsdygtig, og er der noget man skal være i movie- 
business, så er det det! For der var egentlig mange, hæv
der Kevin Brownlow, der var indstillet på at hjælpe Hook- 
nosed Dave, som han nu blev kaldt, i hans lange ledig
gangsår mellem 1931 og 1948. Hal Roach var en af dem. 
»Men at finde en passende stilling til ham i den meget 
ændrede industri, ville være det samme som at få Moses 
indpasset i Frelsens Hæ r«.s)

David Wark Griffith døde den 23. juli 1948 treoghalvfjerds 
år gammel. »På grund af kontraktlige forpligte lser kunne 
hverken Dorothy eller jeg være til stede ved begravelsen,« 
fortæ ller Lillian Gish. »Senere skrev Mae Marsh til mig, 
at hun og John Ford havde besøgt kapellet, hvor David 
lå in state for at vise ham den sidste ære. En kirkebetjent 
fortalte dem, at der i dagens løb kun havde været fire 
andre til stede, den ene af dem Cecil B. de Mille.« 2) Og 
det er vist -  betegnende nok, også for situationen -  det 
eneste sted Miss Geesh omtaler sin læremester og gode 
bekendt som David!
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Ved selve begravelsen mødte dog hele det gamle Holly
wood op, og filmbyens offic ie lle  repræsentanter holdt ta
ler. Først Donald Crisp, acting president of the Academy 
of Motion Arts and Sciences og derpå Academy vice- 
president Charles Brackett, som sagde:

»Det blev D. W. Griffiths skæbne at få en succes uden 
sidestykke i underholdningsverdenen men også at lide en 
smerte, som kun succes af den størrelsesorden kan fo r
årsage, når den hører op. Selv akademiets overrækkelse 
af en Oscar til ham i 1936 gjorde lidet til at hjælpe på 
Griffiths hjertekval. Der var for ham ingen anden løsning 
end vedvarende og oprevet at banke på den ene lukkede 
dør efter den anden.«

Instruktøren
»Det var Miss Murdstone, som var kommet, og hun var 
en bister en at se til; mørk som sin broder, hvem hun 
lignede meget i ansigt og stemme, og med et par tykke 
øjenbryn, der næsten mødtes oven over hendes næse, 
så man skulle tro, at hun, da hun på grund af sit køn var 
afskåret fra at gå med skæg, havde taget dem i stedet 
for. Hun medbragte et par uhandelige, hårde sorte kuffer
ter, på hvis låg begyndelsesbogstaverne til hendes navn 
var slået ind med hårde messingsøm. Da hun betalte 
kusken, tog hun sine penge ud af en hård stålpung, og 
pungen gemte hun i et sandt fængsel af en pose, der 
hang på hendes arm i en svær kæde. Den gang havde jeg 
endnu aldrig set en så stålsat dame, som hun var.«

Således introduceres en person i Charles Dickens’ selv
biografiske roman »David Copperfield«. Dickens var, i 
Karl Browns uimponerede og rammende karakteristik, »a 
sort of literary cartoonist«, der projicerede ordbilleder 
frem af skikkelser, hvis inderste træk blev forstørret op 
på bekostning af alt andet.7) Og dét var måske netop 
Dickens’ hemmelighed, de klare konturer. Billedernes 
plastiske nærvær, de intime detaljer og bevægelser iagt
taget med den yderste agtpågivenhed, de karikerede 
træk og sindbilledlige antræk og de pludselige ryk t il

bage i store, vrimlende totaler. En visuel og scenisk kunst.
I et afsnit i »Oliver Twist« henviser Dickens selv til slægt
skabet med det teatralske melodrama:

»I alle gode melodramer er det skik at fremstille de tra
giske og de komiske optrin i en lige så regelret afveksling 
som de røde og hvide lag i en god, stribet spegeskinke. 
Helten synker ned på sit stråleje, tynget af lænker og 
ulykker, og i det næste optrin opvarter hans trofaste, men 
intet anende våbendrager tilhørerne med en komisk sang. 
Med bankende hjerte ser vi heltinden i en stolt og sam
vittighedsløs lensherres favn, hvor hendes liv og hendes 
ære svæver i lige stor fare; men hun griber sin dolk for 
at frede om denne på hins bekostning, og netop som vor 
forventning har nået spændingens toppunkt, høres en 
pibe, og vi flyttes hen i borgens store hal, hvor en grå
håret borgfoged synger et lystigt kor med endnu lystigere 
vasaller, der har fri adgang til ethvert sted, hvad enten 
det er en kirkehvælving eller et palads, og som sværmer 
omkring i en idelig svir.

Sådanne forandringer synes latterlige; men de er ikke 
så unaturlige, som de ved første øjekast ser ud til at være. 
Overgangene i det virkelige liv fra et veldækket bord til 
et dødsleje og fra en sørgedragt til en festklædning er 
ikke en smule mere påfaldende, kun at vi der er travle 
skuespillere i stedet for rolige tilskuere, hvilket gør en 
betydelig forskel. Skuespillerne i det efterlignede liv på 
teatret er blinde for voldsomme forandringer og pludse
lige udbrud af lidenskab eller følelse, der, når de frem
stilles for tilskuere alene, fordømmes som stødende og 
formastelige.

Da pludselige forandringer af skueplads, tid og sted 
ikke alene ved langvarig skik og brug billiges i bøger, 
men endog af mange regnes for en forfatters hovedkunst 
-  idet forfatterens dygtighed af sådanne kritikere væsent
lig dømmes efter de forlegenheder, hvori han lader sine 
personer komme ved slutningen af hvert kapitel -  vil den
ne korte indledning til den nærværende måske blive holdt 
for overflødig«.

Eisenstein bringer dette citat i sit essay »Dickens, Grif- 
fith, And the Film Today«.9) »Med sit stålklare blik, som 
jeg husker fra mødet med ham, havde Griffith akkurat lige 
så megen Dickensk evne til en passant at gribe en situa
tions væsentlige detaljer og det, der kan g i’ en figur i 
et enkelt signalement, som Dickens selv på sin side havde 
filmisk »optisk kvalitet««, skriver Eisenstein, hvis essay -  
sammen med Nicholas Vardacs bog »From Stage to 
Screen« -  stadig er det væsentligste, der er skrevet om 
forudsætningerne for udviklingen af det filmiske form
sprog i almindelighed og Griffiths i særdeleshed.

Emnet for Vardacs undersøgelse er netop den sceniske 
kunst, Dickens i ovenstående cita t ræsonerer over. Det 
victorianske melodrama, som havde udviklet -  eller dege
nereret -  skuespillet til ren blændværkskunst. En kæmpe
mæssig perspektivkasse, der reducerede det talte ord 
til et absolut minimum men bragte en række hastige og 
livfulde optrin med stærk virkelighedsillusion; ét stykke 
præsenterede således fjorten scener i tre akter, og der 
var smæk for skillingen. Det stormede, sneede og reg
nede på scenen og under de skiftende vejrlig vrimlede 
det med mennesker og dyr, som truedes af sammenstyr
tende bjergformationer eller frembrusende tog, hvorfra 
de først blev reddet i sidste øjeblik.

The last minute-rescue skulle senere blive Griffiths fo r
tælletekniske triumf, og han var netop opdraget rundt om 
på provinsens scener i stykker af den art, hvor det male
riske i scenebilledet og det pantomimiske i spillet, beto-
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nes. En af tidens dramatikere, Thomas Dixon, fo rfatte
ren til »The Clansman«, senere filmatiseret af Griffith 
som »The Birth of a Nation«, definerer netop skuespil som 
»a process of reasoning in which living pictures are used 
instead of words«.10) En kritiker forstod konsekvensen af 
dette, da han så »Ben Hur«, hvor væddeløbet er arrange
ret ved at veritable heste styrter af sted oppe på scenen 
løbende på trillende platforme mens bagtæppet ruller den 
modsatte vej af den dyrene (tilsyneladende) bevæger sig 
i. »De kommer ikke ud af pletten,« skriver han, »og den 
bevægelige baggrund suggerer ikke nogen til at tro, at 
løbet virkelig finder sted. The only way to secure the 
exact sense of action is to represent it by Mr. Edisons 
invention . . .« .10)

Griffith bliver manden, der gør det, og hans kunst er 
altså en videreudvikling af bestræbelser i det nittende 
århundredes teater gennemført under stærk inspiration 
fra en af samme tidsalders betydeligste digtere -  Charles 
Dickens. Og det er jo rart at vide, for som Eisenstein, der 
som alle gode revolutionære har megen traditionssans, 
siger: det er altid godt at se, at der er sammenhæng i 
tingene. Andre, der betød noget for Griffith, var Robert 
Browning, hvis digt »Pippa Passes« han filmatiserede i 
1909, og Alfred Tennyson, hvis »Enoch Arden« blev fo r
læg for en film både i 1908 og i 1911. »Pippa Passes« 
havde kunstfærdige lysvirkninger og med »Enoch Arden« 
begynder Griffith for alvor at udvikle klippekunsten, da 
han springer fra en scene, der viser den ventende hustru 
til én, hvor manden sidder strandet på en øde ø. »Jamen 
man kan da ikke fortæ lle en historie ved at springe rundt 
i den på den måde,« indvendte producenten. »Folk kan 
jo ikke hitte rede i det.«

»Well, er det ikke sådan Dickens gør?«
»Jo, men det er romanskriveri. Det her er noget andet.«
»Nej, det er det nu ikke -  det her er billedfortæ llinger. 

These are picture-stories.« 3)
Instruktørens selvbevidsthed under replikskiftet mær

kes. En billeddigter er ved at finde sin form.
Man var på location, for Griffith forstod på et tid lig t 

tidspunkt, at kun der forefindes den nødvendige autenti
citet. Det amerikanske landskab, bjergene og sletterne, 
New Englands klipper og Virginias bomuldsmarker, kom 
med ham ind i filmen, og hvis Dickens var den, der bragte 
fabrikker, maskiner og jernbaner til litteraturen, så blev 
det Griffith, der introducerede industrialismens milieuer 
på film. Ved location arbejdede han helst med skjult 
kamera, men var sceneriet for komplekst til det, forstod 
han til gengæld også at gå frem og arrangere virkelig
hedens myldrende tilfæ ldighed med lige opmærksomhed 
på detalje og helhed:

»Han sidder i en stol på en platform lidt skråt foran 
kameraet med sin lasede stråhat, cigaren og megafonen. 
Et halvt dusin negerdrenge »optræder« i forgrunden. Han 
råber ikke ned til dem, at det, de laver, ikke duer. Han 
stikker derimod hånden i lommen og den kommer op fuld 
af småpenge. Han smider et dusin ned i gruppen.«

»Krat nu løs efter dem,« siger han. »Der er noget af 
det, og der er mere til jer, hvis I gør det igen og rigtigt. 
Ja, det er godt.«

Så hæver han blikket og ser ud i baggrunden et par 
hundrede meter bort. Han hæver megafonen:

»Kom lidt mere frem dernede. Driv på, Bill! I to gutter 
nede ved hytten, begynd at danse. Der er noget af det!«

Tilbage til forgrunden:
»Tag hatten af ham banjospilleren, den skygger for 

hans ansigt. Nå, parat. Dans dernede -  dans! Der er no

get af det! Og børn, nu løber I tilbage gennem flokken. 
De hvide kommer op midt igennem. Og du der i stolen, 
tilbage med hovedet, fald i søvn, snork!«8)

Der kræves måske knap så stort et overblik af en in
struktør ved studieoptagelser som ved location. Til gen
gæld er koncentrationen ikke mindre. Griffith blev hurtigt 
klar over at en dekoration ikke får sin kvalitet ved at se 
rigtig ud men snarere ved at fotograferes rigtigt. Han an
satte en engelsk arkitekt, Harry McClelland, der sammen 
med studie-tømreren Frank Wortman og rekvisitøren Ralph 
De Lacy eksperimenterede med forskellige maleriske virk
ninger og fandt frem til en varm grå-tone, der gjorde lys
sætningen mere effektiv. Det var i de tid lige Biograph-år, 
allerede før 1910. Senere raffineredes metoden. Igen fik 
instruktøren hjælp af en englænder, maleren George Ba
ker, hvis akvareller dannede koloristiske forlæg til opbyg
ningen af Limehouse-sceneriet i »Broken Blossoms«. For 
det endelige filmiske resultat var Henrik Sartov en vigtig 
person. Han var oprindelig still-fotograf, og Griffith havde 
opdaget ham ved at se nogle af hans smukke, impressio
nistisk belyste portrætter af Lillian Gish. Sartovs fotografi 
er dæmrende, halvtgennemsigtigt og kunstfærdigt i mod
sætning til Billy Bitzers mere robuste og variable.

Wilhelm Gottlieb Bitzer var gennem næsten en snes år 
Griffiths cheffotograf og nok hans karrieres vigtigste med
arbejder. Hvis »Broken Blossoms« var præget af et rem- 
brandtsk clairobscur skyldes det nok, at dén var mere 
bestemt af Sartov end af Bitzer, hvis ideal for lyssætning 
ikke var Rembrandt men Vermeer; » -  der har vi en fyr, 
som forstod at bruge dagslyset, sådan som vi måtte bruge 
det med de mange naturlige reflekser fra mange natur
lige kilder og med store, klare baggrunde, som kunne af- 
skygges eller belyses på en sådan måde, at man kunne 
spille det mørke op mod det lyse og det lyse op mod det 
mørke. Og da jeg hørte, at Vermeer brugte et camera 
obscura bygget akkurat ligesom en Graflex blot uden 
lukker og plade og tegnede det, han så, på bundglasset, 
ja, så var Mynheer V lige vor mand, hvad så kritikerne 
end måtte sige,« skriver Bitzers assistent Karl Brown i 
sine ypperlige erindringer.7)

Men vidste Griffith og hans fotograf, at et billede er 
et billede og altså skal komponeres, males op af lys og 
skygger, og at motivet skal forlenes med symbolsk styrke 
-  »for Griffith var et træ mere end et træ -  dets kraft og 
sårbarhed udtrykte metaforisk heltindens følelser,« skriver 
Andrew S arris11) med en skjult reference til King Vidors 
memoirer »A Tree Is a Tree« -  så forstod instruktøren 
også kunsten at holde tilbage; det der efter Asta Nielsens 
mening er den tiende muses hemmelighed. Det kunne 
ske, at Bitzer sagde:

»Mr. Griffith, hvis Miss Marsh står mast henne i hjørnet 
mellem alle de folk, kommer vi ikke til at se hendes an
sigt.«

Og Griffith svarede eftertænksomt:
»Lad os nu se. Hvis vi ser hendes ansigt, så er det Mae 

Marsh ved opvasken, vi ser. Men hvis vi kun ser hendes 
ryg og arme, bliver hun til hver eneste kvinde i biografen, 
som hun står der og vasker op. Vi spiller scenen med hen
des ryg mod kameraet.« 7)

Bemærkningen er belysende for hele Griffiths holdning 
til sit arbejde og sit publikum. Den karakteriserer hans 
temperament og hans kunst. »En film,« mente han, »bliver 
til ved en fælles indsats mellem instruktør og tilskuer. 
Instruktøren viser en flig  af menneskelig sindsbevægelse, 
publikum udfylder resten. Jo større filmen, jo større sam
arbejdet mellem instruktør og publikum.« 8) Derfor sagde
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Griffith under indspilningen af »Judith of Bethulia«.

Griffith heller ikke »Cut«, når en optagelse var i kassen. 
Han sagde »Fade out«, ligesom han sagde »Fade in« i 
stedet for »Camera«, når der skulle begyndes. »Jeg fo r
stod ikke hvorfor, indtil det gik op for mig, at Griffith selv 
aldrig vidste på forhånd, om han ville bruge en ud- eller 
indtoning omkring en scene eller eventuelt et klip. Selv 
ikke ved nærbilleder vidste han det. Derfor alle disse 
toninger, der stillede ham frit. Han vidste det aldrig. Han 
vidste det ikke, før publikum fortalte ham det.« 7)

Med denne usikkerhed -  denne spørgen -  blev Griffith 
naturligvis afhængig af sin stab. Han måtte være omgivet 
af faste medarbejdere, der kendte ham, metoden og må
let. Og nøglefiguren var altså Billy Bitzer, krævende og 
germansk. »The strange thing was ... that I liked Bitzer. 
Not because he was likeable, for he wasn’t,« siger Karl 
Brown og karakteriserer sin chef som en moderne Cellini. 
Med den fødte kunstners sikkerhed fløj de tykke fingre 
over kameraets tangenter. Eagle Eye blev han kaldt. En 
brun mand med brune øjne, brun hud, ja sågar brune 
læ ber.7)

Blandt de mange i staben blev flere selvstændige in
struktører. Karl Brown er en af dem -  og de andre: Erich 
von Stroheim, Sidney Franklin, Elmer Clifton, Donald 
Crisp, Raoul Walsh, Lloyd Ingraham, Paul Powell, Allan 
Dwan, Tod Browning, Edward Dillon, Joseph Henabery.

I årenes løb udbyggede og optrænede Griffith også en 
trup af skuespillere, en slags repertory company, som han, 
på samme måde som Ingmar Bergman i vore dage, kunne 
tænke på, når en ny film var på bedding: Lillian og Dorothy 
Gish, Owen More, Donald Crisp, Robert Harron, Blanche 
Sweet, Henry B. Walthall, Fay Tincher, Mae Marsh, 
Spottiswoode Aitken, Miriam Cooper, James Kirkwood, 
Ralph Lewis, Mary Aitken, Joseph Henabery, Josephine 
Cromwell, Raoul Walsh, Edward Dillon, Constance Tal- 
madge, Kate Bruce, George Fawcett, Richard Barthel- 
mess, Clarine Seymour, Carol Dempster, Neil Hamilton.

Det var ikke alle, Griffith samarbejdede med i lige lang 
tid, men for dem alle kom -  som fortalt i denne artikels 
første afsnit -  samarbejdet til en ende. Nu er Bergman 
nævnt til sammenligning med Griffith -  den faste stab. 
Parallellen demonstrerer samtidig forskellen. Skal Berg
man karakterisere instruktørens opgave, siger han, at den 
er et spørgsmål om at skabe tillid  og tryghed omkring 
arbejdet, og vi kender alle disse billeder, hvor han sidder 
på hug sammen med skuespillerne eller står i et hjørne 
af dekorationen med armen om Bibi Andersson. 'Hvad 
er der lille ven, hvad ængstes du for,’ spørger han Ingrid 
Thulin i et anspændt øjeblik under indspilningen af »Natt- 
vardsgåsterna«. Ikke Griffith! hvis Bergman er den gode 
hyrde, var han den strenge fader. »He had a commanding 
voice,« skriver Lillian Gish, »... there was an air about

him that forbade intimacy.« 2) Kun med Billy var han på 
fornavn, og i stedet for tryghed og tillid  befordrede han 
jalousi og rivalisering mellem sine aktører. Ikke sådan, at 
Griffith dannede hof, der var ingen yndlinge og stjerne
systemet befordrede han ikke. Florence Lawrence, der er 
blevet kaldt filmens første star, forlod ham netop, fordi 
hun opdagede nogle økonomiske muligheder, der ikke 
blev taget hensyn til på Biograph. Her -  hos Griffith -  
var det sagen, det drejede sig om. Alle skulle føle, at de 
havde del i arbejdet, men samtidig holdt han altså spæn
dingen ladet gennem »hot competition with any and all 
possible rivals«, som Karl Brown udtrykker det. Lillian 
Gish finder princippet sundt, hun taler om »the healthy 
rivalry which Mr. Griffith encouraged« og fortæ ller om 
den gang den ukendte butikspige Mae Marsh fik hoved
rollen i »The Sands of Dee« (1912) og ikke Mary Pickford 
eller Blanche Sweet, som ellers var Biographs førende 
damer. »Rollen krævede en pige med langt, bølget hår, 
som Blanche og særlig Mary havde i gylden overflod. 
Maes hår var ikke så langt som deres. Blanches bedste
mor var i studiet den dag, afgørelsen blev truffet, og 
havde en skarp kommentar til Griffiths beslutning: »I don’t 
see how Mae is going to do it. She aint got no hair!« Mae 
gjorde det ikke desto mindre, og Mary og Blanche arbej
dede snart hårdere end nogensinde for at få den næste 
store rolle.« 2)

Og arbejdet var en fortløbende proces, altid i gang. 
»Hvad jeg først og fremmest vil lære jer er at se,« lyder det 
smukkeste af alle Griffith-citater, og han lærte jo v itter
ligt en stor del af filmkunstens udøvere og forhåbentlig 
også et betragteligt udsnit af publikum at gøre det, men 
oprindelig har bemærkningen været vendt til skuespiller
ne. Griffith og Lillian Gish var i London under forberedel
serne til »Hearts of the World« (1918). Da de gik ned ad 
the Strand svajede en luder over fortovet foran dem. 
»Watch that!«, udbrød Griffith, og jeg så, at hun gik, så 
det lynede. Den måde jeg går på i »Hearts of the World« 
er fuldstændig som pigen den dag på the Strand.« 5) G rif
fith anbefalede sine aktører at opsøge alle mulige milieuer 
og gerne de ekstreme -  fængsler, sanatorier, sindssyge
hospitaler o. s. v. for, som han sagde, at gribe »humanity 
o ff guard«. Det var det overrumplende udtryk han ledte 
efter.

Heraf skal dog ikke udledes, at hans metode byggede 
på en form for ekstemporering, for det var det modsatte, 
der var tilfæ ldet. Griffith bragte sine teatererfaringer med 
sig ind i filmstudiet også hvad personinstruktion angår, 
Hele filmen blev spillet igennem scene for scene, inden 
optagelserne kom igang. Disse forberedelser kunne tage 
op mod en måned, og prøverne gennemførtes uden de
korationer, sætstykker eller kostumer fuldstændig som 
de indledende sceneprøver på et teater. A lt simuleredes 
og Griffith dirigerede forløbet med den stemme, som alle, 
der har kendt ham, bliver ved at vende tilbage til. »A rich, 
deep, very beautiful voice,« siger Kathrine Albert, der 
blev instrueret af ham i »The Greatest Question« (1919). 
»Nu standser du ved et træ. Det er et æbletræ. Du sam
ler æblet op, Bobby, og rækker hende det. Husk du elsker 
hende overalt o. s. v. ... Og det nøgne studie, uden det 
mindste til at befordre fantasien, blegnede bort, og jeg 
befandt mig på vejen dernede i Kentucky under et virke
ligt æbletræ, jeg spillede ikke en rolle, jeg blev ikke d iri
geret af den store Griffith, jeg var den pige . . .« 5)

Om og om igen prøvedes der, og ofte skiftedes skue
spillere ud undervejs. Griffith brugte ikke mood music til 
hjælp ved indstuderingen, han havde to instrumenter ud-
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over sit geni for instruktion og det var altså stemmen og 
spilleren. Måske anvendte han forskellige metoder på 
forskellige temperamenter. Nogle siger, at virkningen var 
nærmest hypnotisk, og Kathrine Albers beskrivelse kunne 
tyde derpå. Han ville det rigtige,' det ægte udtryk og hel
mede ikke før, han mente at have nået det. Glycerin
tårer var ikke nok, der skulle grædes, hvad Carol Demp- 
ster fik at føle under indspilningen af »Sorrows of Satan« 
(1926) og Lillian Gish, da hun var Lucy i »Broken Blos- 
soms«. I den store hysteri-scene skreg hun og Griffith så 
højt under prøverne, at det kunne høres langt ud på ga
den, og man måtte hindre behjertede folk i at styrte den 
nødstedte til hjælp! Om det ellers passer.

For der er også helt andre beskrivelser af Griffiths 
fremgangsmåde, og den ene udelukker naturligvis ikke 
den anden. Nogle siger, at Griffith gennemspillede samt
lige roller for spillerne, andre at han aldrig gjorde det. 
Broadway-designeren Norman Bel Geddes oplevede så
ledes Griffith under indspilningen af »Sorrows of Satan« 
som her beskrevet:

»DW instruerede eftertænksomt, præcist og uden de
monstrationer. Jeg gik ikke tæt på, når han lavede et in
tim t nærbillede. Så trak han stolen helt hen til de pågæl
dende aktører indtil han bogstavelig talt sad på skødet 
af dem, hvorpå han begyndte at tale med dem så sagte, 
at kun de kunne høre, hvad han havde at sige. Hans an
sigt var næsten skjult under den bredskyggede hat, men 
skuespillerne fulgte det opmærksomt, og ud af det drog 
de inspirationen til ydelser, der langt overgik, hvad de 
tid ligere havde præsteret. Gennem hele dagens arbejde 
fastholdt DW en rolig, stilfærdig, småsnakkende under
strøm af præcision og rådgivning, som i afgørende grad 
bidrog til timingens og stemningens akkuratesse. Selv 
når han talte højt, var stemmen rolig og afmålt. Han tog 
scenerne om og om igen, til tider helt op til tredive gange. 
»Once again, piease. W e’ll try it once again.« Det var fak
tisk hans arbejdsmæssige refrain. Prøverne fortsatte da
gen igennem, ofte til klokken otte om aftenen. Så lod han 
skuespillerne gå og trak sig tilbage til forevisningslokalet, 
hvor han sad og så dagens optagelser igennem.« 6)

Ved disse gennemsyn havde Griffith som regel hos sig 
klipperen Jimmy Smith, igen en mangeårig medarbejder. 
De sagde ikke mange ord til hinanden i aftenens løb, 
kommunikationen mellem dem gik på en udefinerbar mu
sikalsk samstemmighed og udtryktes i få, for udenfor
stående ubegribelige kodeord. Når så endelig samtlige 
optagelser var i kassen, trak Griffith og Jimmy Smith sig 
tilbage en uges tid for at råklippe, og når resultatet heraf 
var vist i studiet klippedes yderligere ned, så det første 
preview kunne løbe af stablen.

Og med hele den vægt Griffith lagde på publikums
reaktionen, var preview en afgørende aften. Griffith valgte 
aldrig et sophisticated publikum til lejligheden, igen en 
arv fra teaterårene, hvor han havde lært, at det gamle 
husråd om at prøve medicinen på hunden før end på pa
tienten også gælder for scenens kunst. Skuespil præsen
teredes -  og gør det jo stadigvæk i USA -  i »dog towns« 
inden de sattes op på det kræsne Broadway, og det var 
en kur, der også kunne bruges på film. Griffith prøvede 
sine af på det mest upolerede publikum, han kunne finde, 
ufølsomt overfor de finere nuancer men til gengæld med 
et hungrende krav på al den råstyrke en film -  og kun 
film -  kan rumme. »Han drog sin styrke fra jorden,« skri
ver Karl Brown, »og ligeså givet det er, at han (i sine 
stærkeste år) kontrollerede studiet, lige så sikkert er det, 
at peanuts og popcorn kontrollerede ham.« 7)

Filmene
Hvis en marsmand eller en anden gæst på jorden skulle 
have at vide, hvad film er for noget, var det bedste, man 
kunne gøre, at fortælle historien om D. W. Griffith. Her 
er det hele: De nådesløse vilkår i en kunstart, som også 
er en industri, den teater- og litteraturhistoriske sammen
hæng og den æstetiske udvikling. For det passer jo vitter
lig, at Griffith gjorde det hele. Han gjorde det måske ikke 
først, som ofte hævdet, men han gjorde det bedst! Han 
forvandlede påfund til udtryk. 1911 er året, hvor Griffith 
selv forstår, hvad det er, han er ved at udvikle -  en kunst
art -  og den forfængelige og selvbevidste mand aflægger 
nu sit pseudonym Lawrence og vedkender sig David! Det 
er i 1911, at han med »The Lonedale Operator« mestrer 
krydsklippet og forhalingsteknikken ved opbygningen af 
filmens crescendo og samme år kommer i »Enoch Arden« 
de associative klip og cut backs, der samordner ydre 
handling og indre følelse: Situationen med kvinden der 
længes efter sin mand, som der så klippes til. I »Enoch 
Arden« var der ingen forfølgelse og udfrielse i sidste mi
nut, men der var dramatiske close-ups, disede modlys
billeder og back-lightning. Den virkning blev opdaget, da 
Bitzer engang for sjov tog nogle fotos af Mary Pickford 
og Owen Moore med solen bag dem. Han mente, resul
tatet ville blive silhouetter, men en hvid bordplade kastede 
lyset tilbage på pigernes ansigt, og reflekserne gav deres 
hud en særlig levende stoflighed og dermed instruktøren 
endnu en effekt. I »The Goddess of Sagebrush Gulch« 
(1912) glider en mand ned ad en skrænt i diagonalafskæ
ring og i refilmatiseringen af »The Lonedale Operator«, 
som nu hed »The Giri and Her Trust« (1912) bruges kø
rende kamera. Selv det frosne billede, der, siden Franpois 
Truffaut afsluttede »Ung Flugt« med et sådant, har været 
et præg i den moderne stil, finder vi hos Griffith allerede 
i 1909 i »A Corner in Wheat«; instruktøren foranstaltede 
virkningen ikke ved stop-action men ved at fastlåse ak-
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tørerne i paralyserede attituder med den hensigt at sym
bolisere den psykiske lammelse, der følger med sult og 
fattigdom. Og sådan kunne der fortsættes med oprems
ningen af stilistiske greb og æstetiske virkninger hos den 
tid lige Griffith. Det er der, det hele, i de firehundrede- 
ogfyrre små film, han lavede imellem 1908 og 1915. Film 
der samtidig foregriber og forbereder de store også te 
matisk. »In Old Kentucky« (1909) fortæ ller om to brødre, 
der kæmper på hver deres side i borgerkrigen, en intim 
og sentimental historie, der sammen med »The Battie«
(1911), der udfolder store slagscener med artilleri og man
ge statister, kan betragtes som skitser til »The Birth of a 
Nation«, ligesom »A Beast at Bay« (1912), hvor der fore
kommer et væddeløb mellem et automobil og et ekspres
tog og »Home Sweet Home« (1914), der forsøger at sam
menkoble fire historier i et tematisk fællesskab, senere 
skal vise sig at være udkast til »Intolerance«.

Og der står man så med hele filmgrammatikken foran 
de to store monumenter »The Birth of a Nation« og »In
tolerance«, indgangen til den egentlige filmkunst. To film 
der begge ta ler tolerancens og i alt fald retfærdighedens 
sag (som de ser den), men som stort set -  også begge -  
viser det modsatte. Stærke og uomgængelige vidnesbyrd 
om den nye kunstarts dobbelte natur. Om alle de gode 
tanker og ord, der kan formes på manuskriptets sider, 
men som formår så lidet, når feberen i billederne banker 
en helt anden irrationel besættelse ind i publikum.

»The Birth of a Nation« og »Intolerance« er demon
strationer af genial fortælleevne, og den sidste af dem 
står den dag i dag som den størst tænkte film, der er 
gjort. Skæmmes »The Birth of a Nation« af chauvinisme 
og »Intolerance« af manglende gennemførelse i alle led 
(fuldendt er den ikke) så er de dog portaler -  men netop 
derfor også spærringer. Kolosser der ikke er til at komme 
udenom, og den, de mest af alle sætter bom for at nå 
ind til, er paradoksalt nok Griffith selv. Han er ikke til at 
få øje på for al den filmhistorie han repræsenterer. For 
at komme hen til ham må man gå ind ad bagdøren -  hvil
ket vi så vil gøre.

THE STRUGGLE (1931)

Hele vejen gennem Griffiths produktion er der disse au
tentiske, robust strukturerede billeder af slummilieuer. De 
findes allerede i »The Musketers of Pig Alley« (1912), 
hvor nogle smågangstere slås i en snæver gyde fuld af 
skrammel og affald, og naturligvis i den moderne historie 
i »Intolerance«, hvis intrige »The Musketeers of Pig Alley« 
i øvrigt foregriber. Griffiths billeder af storbyen betoner 
altid uoverskueligheden ude og hjemløsheden inde. De 
er billeder på kaos, en verden hvor vilkårligheden råder ...

I »The Musketeers of Pig Alley« berøves helten ved et 
tilfæ lde sine penge, og ved et tilfæ lde får han dem t il
bage. En højere orden, social, religiøs eller moralsk, fin 
des ikke, og er der et gennemgående træk, er det de
struktionens, som behersker såvel milieuet som menne
skene i det. Griffiths moderne helte er vege og blide -  
Robert Harrons anæmiske alvorsfuldhed -  og kommer de 
hjem med skindet på næsen, er det i alt fald ikke deres 
fortjeneste, måske deres kvinders -  men snarest netop 
tilfæ ldets!

Således også i Griffiths sidste film »The Struggle«. En 
beretning om den pæne fyr Jimmie Wilson, der går neden 
om og hjern, da det ene glas biir tilbøjelig til at tage det 
næste. Tilslut ender han som et alkoholisk vrag men op
dages tilfæ ld ig t af sin datter, der bringer the last minute 
rescue, som ingen -  heller ikke filmen selv -  tror på.

Omsvinget i Jimmies liv indtræffer ved en familiefest, 
hvortil chefen er inviteret. Jimmie kan ikke klare situatio
nen men stikker af for senere at vende tilbage i en kæm
pebrandert, der fornærmer hans foresatte og vanærer 
familien. Selvom scenen -  som den slags scener også gør 
det i virkeligheden -  svinger fra det patetiske til det lat
terlige, er den ikke lykkedes. Den virker udvendig og 
teatralsk og bliver stikkende i det grinagtige, men karak-' 
teriserer som sådan ikke filmen i øvrigt, selvom der er 
andre eksempler på ufrivillig komik. Anita Loos skrev 
manuskriptet og skal have ment, at det burde spilles som 
farce. Hvordan det skulle have kunnet bære igennem er 
svært at se, men at smeldet fra forfatterindens skarpe pen 
har forhindret Griffith i at drive for langt ud i fø leriet er 
ikke desto mindre tydeligt, og havde de to haft lejlighed 
til at udbygge samarbejdet i fremtidige film, var der må
ske kommet det fremragende ud af det -  måske oven i 
købet en morsom film fra Griffiths hånd?

»The Struggle« er ikke fremragende, men den er en 
god film -  tilmed trods den tragiske synsvinkel nu og da 
morsom -  også uden at tage instruktørens lange år af 
uproduktivitet i betragtning, selvom det naturligvis bliver 
særlig bevægende at se denne historie om en dranker, 
der forsvinder ind i et lukket mørke, fordi man ved, at den 
er lavet af en dranker, der kommer derfra.

Historien bygger på Zolas roman »Drankeren«, og G rif
fith forberedte sig på optagelserne et år. Disse begyndte 
den sjette juni og varede til niende august. Griffith, der 
var sin egen producent, havde lejet et lille, betrængt stu
die i the Bronx men tog helst -  som i gamle dage -  sine 
skuespillere ud på gader og stræder. Han fik konstrueret 
en mikrofon, der gjorde lydmanden i stand til at optage 
dialog på lang afstand, og filmen er mindre uflyttelig end 
de fleste tid ligere talefilm.

»The Struggle« er en ægteskabshistorie. Hun spilles af 
Zita Johann, en Broadwayskuespillerinde der tilfører figu-

Hal Skelly i drankerrollen 
i »The Struggle«.
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ren en række intense, nuancerede skift mellem melankolsk 
viden, overbærende ironi og ødsel sensualitet. Gennem 
hende bliver filmen også en følelsesfuld skildring af kær
lighedens magtesløshed. Scenerne mellem hende og Hal 
Skelly er dæmpede. Hele tiden blotlægger de et forhold 
mellem to mennesker, der er præget af såvel undseelig
hed som længsel, og som under alle omstændigheder er 
sårbart, fordi han er det. Da han endelig rammes følger 
filmen ham ind i ødelæggelsen. Skellys karakteristik af 
den gemytlige, svage og dømte Jimmy er intet mindre 
end fremragende og kan til hver en tid måle sig med be- 
rømtere undergangsskikkelser på film så som James Mur- 
ray i »The Crowd« (1928), Ray Milland i »The Lost Week
end« (1945) og Jack Lemmon -  der ligner Skelly mest -  
i »Days of Wine and Roses« (1963). Ved siden af Emil

Jannings i »Der Blaue Engel« er der vel ikke så meget, 
der står sig, ligesom Griffiths film ikke holder mål med 
von Sternbergs. Alligevel, en sammenligning er ikke nå
desløs. »The Struggle« klarer sig ganske godt, og de to 
film har ikke alene betydelige skuespillerpræstationer til 
fælles men også det, at de driver deres fornedrelsesmo
tiver frem over en stigende ekstensivering af de ekspres
sionistiske virkninger. Griffith gennemfører forvandlingen 
af virkeligheden fra en ydre tilstand -  mennesker i et 
milieu -  til en indre -  deliriets -  med højspændt dristig
hed i såvel spil som billedvirkninger, og de sidste klaustro
fobiske scener med et menneske helt i selvdestruktionens 
vold bliver et mareridt fu ldt så overbevisende som ind
ledningens hverdagsskildring. Tilsammen er de et sidste 
vidnesbyrd om deres instruktørs spændvidde.

Lillian Gish styrter ud i vinternattens 
snefog i »Way Down East«, optakten 

til filmens »last minute rescue« -

-  og senere styrter Richard Barthelmess 
afsted for at finde og frelse den elskede.
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WAY DOWN EAST (1920)

Det skuespil Lottie Biair Parker skrev i 1897 under titlen 
»Way Down East«, er prototypen på den slags victorianske 
melodramer, Nicholas Vardac har påpeget som en af 
forudsætningerne for udviklingen af den filmiske fortæ lle
teknik, men da Griffith op mod 1920 erhvervede rettig
hederne til det -  for mere end det havde kostet at produ
cere hele »The Birth of a Nation« -  havde det allerede i 
mange år været anset for forældet, dels fordi alle havde 
set det opført af en eller anden trup i deres hjemby, og 
dels fordi dets tankegang var passé. Krigen var forbi; nu 
dansedes der tango på landets varietéer og restauranter!

Og tankegangen var unægtelig ikke tyvernes. Var det 
ikke i teaterversionen og blev det ikke som film. »Way 
Down East« er nok det mest Dickenske Griffith har lavet!

»Fragtmanden satte min kuffert af ved haveporten. Jeg 
gik ned ad stien hen til huset, skottede op til vinduerne 
og frygtede ved hvert skridt for at se Murdstone eller 
Miss Murdstone titte  ud ad et af dem. Der viste sig imid
lertid ingen ansigter, og da jeg nu havde nået huset, 
trådte jeg ind med sagte, frygtsomme fjed.

Kun Gud ved, hvilke barnlige minder der vaktes hos 
mig, da jeg hørte min moders røst i den gamle dagligstue, 
idet jeg satte min fod ind i forstuen. Hun sang i en dæm
pet tone. Jeg tror, jeg må have ligget i hendes arme og 
hørt hende synge således for mig, medens jeg endnu var 
et spædt barn. Melodien kendte jeg ikke, og dog var den 
så gammel, at den fyldte mit hjerte lige til randen; det 
var ligesom en ven, der var vendt tilbage efter en lang 
fraværelse.

På grund af den stille, tankefulde måde, hvorpå min 
moder nynnede sin sang, troede jeg, hun var ene, og gik 
sagte ind i stuen. Hun sad ved kaminen og havde et lille 
barn, hvis spæde hånd hun holdt op mod sin hals, ved 
brystet. Hendes øjne så ned mod dets ansigt, og hun sad 
og sang for det ...«

Igen »David Copperfield«, og scenen kunne med hele 
dens stemning af tåreblændet nostalgi og gudhengiven 
uskyld -  hjertet fyldt til randen -  være hentet lige ud af 
»Way Down East«, der på forteksterne kaldes »a simple 
story about simple people«. For det var naturligvis ikke 
kun teknik og metode DW havde læst sig til hos Dickens. 
Samstemmigheden er også holdningsbestemt. Barndoms
længslen, moderdyrkelsen, fromheden, retfærdighedssan
sen, humoren, livsappetitten.

»Way Down East« har det altsammen. Det er historien 
om en lille pige med slangekrøller og kyse, kort sagt 
Lillian Gish, der drager ud i den store verden, hvor hun 
blændes, forføres, lider for sin synd og oprejses i lutret 
skikkelse med en ny flamme tændt i sit hjerte! Efter fo r
teksterne følger disse manende ord:

Mennesket er en gang for alle polygamt -  selv Biblens 
helgener var det -  men Menneskesønnen gav jorden 
et nyt ideal, som menneskene vokser sig stadigt nær
mere. Han gav én kvinde til én mand.
Sandheden skal blomstre -  ikke ved loven thi vort liv 
med hinanden er i forvejen tynget af love, som ingen 
følger -  men inde fra hjertet skal det siges os, at den 
største lykke ligger i renhed og trofasthed.

Forsagelse overfor lyst, uskyld overfor fordærv, det er 
Griffithske temaer og denne films hovedmotiv, men havde 
det udfoldet sig alene i en opbyggelighedsprædiken i stil 
med forteksternes, da var der ikke blevet nogen film ud 
af det. Som forkynder var Griffith ligeså rædselsfuld, som 
han var eminent som fortæller, og i dette tilfæ lde tog

den sidstnævnte af hans egenskaber heldigvis -  ja, jeg 
må næsten sige Gud ske Lov og Tak -  magten fra prædi
kanten, hvilket desværre langtfra altid var tilfæ ldet, og rev 
historien om Annes trængsler fri af de forvrøvlede ideer 
for at anbringe den midt i verden, så vi i stedet for den 
enkle forkyndelses enkle budskab om enkle menneskers 
enkle liv og enkle tro har fået en bred, broget og mod
sætningsfyldt beretning om fattigdom, ydmygelse og stejl 
selvhævdelse. Det bibelblege udgangspunkt har fået liv 
og ordene »hvad du har g jort mod en af disse mine 
små ...« er blevet til drama.

Den forførte Anna sidder i natten, alene med sit syge 
barn. Udenfor står himmel og jord i ét. Ingen præst eller 
læge kan nå frem. A lt imens bliver den nyfødtes åndedrag 
stadig svagere. Da griber hun til, mere i fortvivlet trods 
mod Gud end mod de mennesker, der har udstødt hende, 
selv at døbe barnet. Men end ikke Vorherre er hende 
nådig. Da lægen endelig når frem ledsaget af Retfærdig
hedens bedsteborgerlige repræsentanter, er Anna alene. 
Døden har besøgt hendes stue og taget hendes barn med 
ind i det ubekendte land.

Annas ydmygelse er total. Først socialt; som fattig pige 
modtages hun med utålmodig overbærenhed af sine rige 
slægtninge. Derpå erotisk; hun bliver en ægteskabssvind
lers offer. Og endelig metafysisk; end ikke det eneste 
hun ejer, får hun lov at beholde. I filmens slutscener lø
ber hun gennem vinternatten og snefoget, til hun styrter 
om på en flod, hvis is går i skred ned mod et rygende 
vandfald. Det er som om hun nu endelig helt har overgivet 
sig til de kræfter, som har revet hendes liv op og sat det i 
d rift bort fra landet hinsides strømmen. For det ligger der 
hele tiden i al sin Brueghelske virkelighed med børn og 
dyr og daglige gøremål. Med høstarbejde og smørkær- 
ning, med soldrukne marker, middagsstilhed og passiaren 
i den efterårslune landhandel.

Og så bliver hun grebet og frelst der ude på floden, 
naturligvis og i sidste øjeblik. Det er vor helt Richard 
Barthelmess, der når frem i -  hvad Hitchcock har kaldt -  
verdens mest formidable krydsklip! Men også noget an
det: Afsted løber han, væk fra afgrunden med sin elskede 
i favnen, ind mod det faste land og det ordnede liv, alt 
mens isen, han løber over, uimodståeligt trækker de sam
menslyngede hen mod den vuggende kant og det ende
lige brusende styrt ...

BROKEN BLOSSOMS (1919)
Hvis den detaljemættede og digressionsrige »Way Down 
East« med dens robuste natursymbolik er som et billede 
af Brueghel eller en slynget kæde af lanterner, så er 
»Broken Blossoms« som Whistler, enkel og monokrom; 
ikke en række af lygter men en glorie, et gennemsigtigt 
svøb.

Igen er hovedpersonen en kvinde, Lucy, som lever i 
Londons Eastend, hvor hun vanrøgtes af sin brutale far, 
indtil hun en dag bliver fundet på kajen af en ensom, 
opiumshærget kineser, der tager hende med hjem. Skjule
stedet bliver im idlertid opdaget af faderen, der slæber 
pigen tilbage til sin lejlighed og slår hende ihjel. Da kine
seren finder hende, dræber han faderen og tager pigens 
lig med sig. Endnu engang smykker han hende og begår 
så selvmord.

Som melodrama er historien altså ikke mindre vidtløftig 
end så meget andet Griffith har lavet, men som film er 
den måske hans største. »Broken Blossoms« er helt uden 
de svagheder, der ellers dukker op selv i instruktørens 
bedste arbejder: Den floromvundne religiøsitet, de komi-
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ske forestillinger om det lastefulde, der ikke rækker vi
dere end til vellystige korpiger og dekadent highlife, den 
ha-stemte heroisme og sentimentaliteten. Her er det ene
ste ugyldige Donald Crisps udvendige og slappe overspil. 
Til gengæld er Richard Barthelmess som den spinkle, fo r
finede og euforiserede idealist med de skuffede illusioner 
og stærke lidenskaber intens i hver eneste scene, og 
Lillian Gishs Lucy er simpelthen et filmhistorisk højde
punkt, der placerer hende blandt kunstartens største skue
spillerinder og instruktøren i rækken af store kvinde
skildrere: von Sternberg, Ophuls, Cukor, Dreyer, Mizogu- 
chi, Antonioni, Bergman ...

Lucy er et forkomment og forkølet proletarbarn, sløvet 
af dårlig kost og monotoni. Forstanden er afstumpet og 
følelserne stækkede, men under elendigheden og apatien 
bærer Lucy på en umulig og glædesløs anelse om det 
smukke og gode. Og anelsen materialiseres og bliver 
virkelig, men genialt antyder Griffith, at det er en virkelig
hed, der egentlig aldrig går op for pigen. Hendes møde 
med Chen, hans gådefulde kineseransigt og tyste bevæ
gelser, silkekåben hun hyldes i og det tavse begær, der 
betvinges til beskyttelse, oplever hun altsammen mere 
som drøm end virkelighed.

En markant skildring af Lucys baggrund, havnekvarte
rets overfyldte lejligheder med vrimlen af unger og dam
pende vasketøj afgrænser filmens kerne. Jo længere ind 
i dén historien synker, jo mørkere, blødere og mere kon
turløs bliver verden indtil det allerinderste nåes -  Chens 
lysende kærlighed, fordringsløs og uudtalt. »Broken Blos- 
soms« har naturligvis i sin tid ligesom alle andre stumfilm 
været vist med musikledsagelse, men aldrig har det fore
kommet rigtigere at sidde i museets biograf og se film 
i fuldstændig stilhed.

Kulminationen er mordscenen, hvor faderen dræber 
pigen, fordi hun har levet sammen med en farvet. De 
sexualperverterede aspekter i racismen har Griffith jo 
altid haft sans for! Scenen er ikke en naturalistisk drabs
skildring, men den blodtågede og hvide dødsrædsels ind
begreb. Lillian Gishs forklaring på dens tilblivelse er i øv
rigt anderledes nøgtern end den, der hævder, at hun og 
instruktøren bragte hinanden til hysteriets rand. Det fo r
mede sig altsammen så ubesværet, hævder hun, at det 
kom bag på Griffith, at det nu var overstået!

Men filmen -  den endelige og færdige film kan ikke 
have overrumplet ham, så inspireret og sikkert den er 
gennemført, så iscenesat den er. Havde han i sine unge 
år udbygget og forsiret sine virkninger, så blev han efter 
»Intolerance«, den store kraftprøve, mere og mere optaget 
af enkelhedens æstetik. »Teknik er kun erfaring, ikke mar
ven,« sagde han, og fastholdt at det altid drejer sig om 
»at fortæ lle en historie oprigtigt, levende og enkelt«.8) 
Og Griffiths historie var, som så mange store kunstneres, 
hvilket medium de så end udtrykker sig i, altid den samme. 
En beretning om den kulde og krænkelse, der truer med 
at knække det sårbare liv og ikke så sjældent har held 
dertil.
NOTER
1) The Man who Invented Hollywood. The Autobiography of D. W. Griffith. 

Edited and annotated by James Hart. Louisville, 1972.
2) Lillian Gish: The Movies Mr. Griffith And Me. London, 1969.
3) Mrs. D. W. Griffith (Linda Arvidson): When the Movies Were Young. New 

York, 1969.
4) Ezra Goodman: The Fifty-Year Decline And Fail of Hollywood. New York, 

1961.
5) Kevin Brownlow: The Parade’s Gone By. New York, 1968.
6) Robert M. Henderson: D. W. Griffith. His Life and Work. New York, 1972.
7) Karl Brown: Adventures With D. W. Griffith. Edited and with an introduction 

by Kevin Brownlow. New York, 1973.
8) Focus on D. W. Griffith. Edited by Harry M. Geduld, USA, 1971.
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10) Nicholas Vardac: From Stage to Screen. New York, 1968.
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En Grif- 
fith 
film- 
krono
logi
1908-13: Griffith hos Biograph, hvor han laver om
kring 400 film, hvoraf den sidste »Judith Of Bethu- 
lia« bliver hans første lange.
1914: Hos Mutual laver Griffith »The Battie Of The 
Sexes«, »Home Sweet Home«, »The Escape«, »The 
Averging Conscience«.
1915: »The Birth Of A Nation«. Slutter sig til 
Triangle for at optage »Intolerance«, der bliver 
langt mere bekostelig end beregnet og giver store 
tab. I løbet af tyverne betaler Griffith sig ud af 
gælden.
1916: »Intolerance«.
1917: Hos Artcraft Pictures (senere Paramount) in- 
strurer Griffith en serie film:
1918: »Hearts Of The World«, »The Great Love«, 
»The Greatest Thing In Life«.
1919: »A Romance Of Happy Valley«, »The Girl 
Who Stayed At Home«, »True Heart Susie«, »Scar- 
let Days«, »Broken Blossoms«. Kun den sidste af 
de mange film mellem »Birth Of A Nation« og 
»Way Down East« kommer økonomisk hjem. For at 
klare situationen prøver Griffith at hakke »Intole
rance« op i to småfilm: »The Fal I Of Babylon« og 
»The Mother And The Law«. Begge udsendt i 1919, 
hvor han også flytte’’ til sit eget studie -  Mama- 
roneck -  uden for New York. Første film her: »The 
Greatest Question«.
1920: »The Idol Dancer«, »The Lone Flower«, »Way 
Down East«, den sidste for United Artist, for hvil
ket selskab han også iscenesætter:
1921: »Dream Street«, »Orphans Of The Storm«. 
1922: »One Exciting Night«.
1923: »The White Rose«.
1924: »America«, »Isn’t Life Wonderful« (en apolo
gi for den antityske propagandafilm »Hearts of the 
World« på samme måde som »Intolerance« havde 
været det for »Birth Of a Nation«),
Mamaroneck bliver for kostbar for Griffith, der 
flytter til Paramount, hvor han laver:
1925: »Sally Of The Sawdust«.
1926: »That Royle Girl«, »The Sorrows Of Satan«. 
Deklinationen er nu tydelig, men kendere har van
skeligt ved at afgøre om den skyldes manglende 
frihed for instruktøren eller svigtende talent. Efter 
uoverensstemmelser med selskabet flytter Griffith 
til:
1928: Arts Cinema Corporation. »Drums Of Love«, 
»The Battie Of The Sexes«.
1929: »Lady Of The Pavements«. Nedgangen fort
sætter, kun
1930: »Abraham Lincoln« vinder anerkendelse. Det 
er Griffiths første talefilm, så enkel og ikonogra
fisk som Fassbinders bedste ting fyrre år senere. 
1931: »The Struggle«. Griffith laver den for egen 
regning. Den bliver grinet ud, og Griffith flygter 
ind i spiritus og glemsel. Ni år senere forsøger 
Hal Roach at få ham ud i lyset igen og ansætter 
ham som rådgiver på »One Million B. C.«. Ideen 
er afsindig, for den krævede tilpasning af en 
mand, der aldrig havde kunnet passe sig til. Dét 
blev hans gode films styrke, men også hans kar
rieres svaghed.
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Griffiths
Biograph-film
Ron Mottram

I de fem år fra 1908 til 1913 gjorde D. W. Griffith Biograph 
til det førende navn i amerikansk filmproduktion og satte 
en ny standard i den voksende industri. Hans indsats 
mellem »The Adventures of Dollie« og »The Battie at 
Elderbush Gulch« betragtes som regel ud fra udviklingen 
i hans teknik. Der er blevet g jort udførligt rede for de 
film, hvor han for første gang anbragte kameraet tættere 
på end de sædvanlige halvtotaler, for første gang brugte 
flash-back, for første gang benyttede bevægeligt kamera 
og specielle lyseffekter og for første gang brugte ekstre
me totaler for at lave et panorama.1) Der er blevet gjort 
forsøg på at placere disse tekniske metoder inden for en 
meningsfyldt og berettende kontekst, men der lægges 
generelt mere vægt på det betydningsfulde i selve tek
nikken. Det vil nu være min opgave at betragte disse 
»filmgrammatiske« elementer relativt isoleret, som var de 
et mål i sig selv. Denne metode er en bjørnetjeneste 
over for kunstneren Griffith og har en tendens til at lægge 
et slør over hans bidrag til udviklingen af det filmiske 
sprog.

Griffith lagde altid vægt på en ukompliceret form og 
på at underordne teknikken selve historiens krav. Dette 
gælder især i en- og to-akterne fra Biograph-perioden, 
men det gør sig også gældende i hans senere arbejder 
inklusive den monumentale »Intolerance«. »Når der duk
ker en eller anden lille nyhed i fortællemåden op, blev 
alle helt vilde og betragtede det som et stort fremskridt. 
Men tricks har aldrig den helt store betydning. At fortælle 
en historie oprigtigt, levende og enkelt -  det var det, man 
stræbte mod dengang som nu« (citeret fra en artikel af 
Griffith publiceret i »Moving Picture World« LXXXV 
(26.3.1927), 408; optaget i »Focus on D. W. Griffith« ud
givet af Harry M. Geduld, Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, N. J. 1971). De tekniske metoder eller »nye be
handlingsmetoder«, som Griffith kaldte dem, må indtage 
deres plads som tricks i en god beretning, hvor de ska
ber den fortællende linie og det dramatiske indhold, 
men samtidig er underordnet disse to elementer. Når man 
bruger den traditionelle skelnen mellem form og indhold, 
udsiger dette ikke andet end at formen må være afpasset 
efter indholdet, og at det udtrykte indhold bliver støbt af 
formen. Griffith arbejdede ud fra denne brede basis -  
ukompliceret i udsagnet, men potentielt kompleks i udfø
relsen. Hvis man primært ser på højdepunkterne i G rif
fiths teknik som basis for hans udvikling, betragter man 
disse »tricks«, som »aldrig har haft den helt store betyd
ning«, isoleret, hvorved man nødvendigvis udelader stør
stedelen af filmene, hvor disse tekniske metoder ikke 
forekommer. En nærlæsning af filmene er nødvendig for

forståelsen af både de individuelle film og karakteren af 
Griffiths generelle virke og udvikling.

Griffiths karriere ved Biograph kan kun betragtes som 
progressiv, når den ses i sin helhed. Efter disse fem år 
var Griffiths kunstneriske talent blevet modnet, og selve 
mediet havde gennemgået en betydelig udvikling gennem 
ham. Hvis man prøver at tage et overblik over hans kar
riere fra den ene film til den anden eller fra år til år, vil 
resultatet ikke blive en kontinuerlig stigende linie, men 
snarere en stigende linie med flere plateauer og endog 
tilbagefald. Nogle film fra 1912 er dårligere end nogle fra 
1910 -  man kan f. eks. sammenligne »So Near Yet So Far«
(1912) eller »For His Son« (1912) med »As It Is In Life« 
(1910) og film, der er blevet lavet med en måneds mellem
rum, hvor den anden helt klart er bedre end den første -  
som f. eks. »The Lonedale Operator« (lavet i januar 1911) 
og »The Lily of the Tenements« (lavet i december 1910). 
Eftersom Griffith lavede en eller to film hver uge, er det 
let at forstå den ujævne kvalitet i hans arbejder. Her i 
Biograph-filmene har vi i koncentreret form konflikten 
mellem kunst og industri, som konstant underminerer den 
kommercielle films slagkraft. Med henblik på dette er det 
klart, at man bør isolere de Griffith-film , som virkelig ud
gør kærnen i hans tid ligere arbejder -  de film, som af den 
ene eller den anden grund repræsenterer Griffith på et 
tidspunkt, hvor kunsten havde overtaget over industrien 
og hans virkelige skaberkraft kom til udtryk.

En udtømmende nærlæsning af de essentielle Biograph- 
film ligger uden for denne korte analyses område, men 
det interessante i disse film kan i hvert fald berøres, hvis 
man fremdrager specielle aspekter i Griffiths udtryksfor
mer og påviser, hvordan de bliver brugt i visse film -  altid 
underordnet en god måde at afvikle historien, personer
nes udvikling og de dramatiske værdier på. Samtidig kan 
dette gøres på en måde, som illustrerer Griffiths voksende 
beherskelse af det filmiske sprog. Det betyder, at vi blandt 
de essentielle værker må inkludere ikke blot de bedste 
Biograph-film, men også de film, som viser en betydelig 
kunstnerisk udvikling. Og siden vi her forkaster den sæd
vanlige måde at betragte udviklingsaspektet i Biograph- 
filmene på -  det vil sige som en progressiv opfindsomhed 
og udnyttelse af nye tekniske metoder betragtet som 
højdepunkter på en mere eller mindre ret linie mellem 
»The Adventures of Dollie« og »The Battie at Elderbush 
Gulch« -  bliver det nødvendigt at opstille nye formulerin
ger, som Griffiths udvikling kan undersøges ved hjælp af.

En sådan formulering kan bestå i at sætte et uoverens
stemmelsesforhold op mellem rum og bevægelse -  en 
linie, hvor alle filmene optræder som funktioner i et dia-

115



lektisk forhold. Når vi bruger denne formulering, ser vi, at 
der er film, der er koncentreret om rumlige forhold, og 
film, som er koncentreret om bevægelse, selvom alle f il
mene nødvendigvis indeholder aspekter af begge poler. 
Im idlertid er det ikke en oversimplificering at bruge denne 
dobbeltopdeling som et analytisk værktøj, som kan hjælpe 
os til at få en grundlæggende forskel frem mellem visse 
Biograph-film og ydermere beskrive Griffiths voksende ar
tikulationsevne. 2) Rummet i Griffiths film er det virkelige 
rum, der er defineret og udtrykt af personernes og objek
ternes (»objekt« bruges her i bred betydning for at inklude
re ting, både store og små, der ifølge sagens natur er sta
tiske eller beregnet til bevægelse) placering og bevægel
ser i sammenhængende og parallelle forhold, både ind
byrdes og i forhold til selve rummet. Rummets eller be
vægelsens forrang determineres af den fortællende hen
sigt, som er udtrykt i graden af bevægelse, og -  når der 
ikke er tale om en betydningsbærende bevægelse -  af 
placeringen af personerne og objekterne i rummet eller 
med andre ord: af disse to karakteristika i et dialektisk 
forhold. En person, som ses mere eller mindre statisk i 
billedet, yder sit til at udtrykke rummet gennem et stabilt 
forhold til alle andre elementer inden for billedets ram
mer. Den samme person i bevægelse bidrager til at ud
trykke rummet gennem et stadigt skiftende forhold til 
alle andre elementer i billedet. Den artikulatoriske kraft 
i det første tilfæ lde afhænger primært af den rumlige 
organisering, både intern (inden for selve billedet) og 
ekstern (i sammenstilling med de foregående og følgende 
billeder eller indstillinger, som i sig selv enten kan være 
rum- eller bevægelsesorienterede), mens den i det andet 
tilfæ lde afhænger af dynamikken i selve bevægelsen, 
både intern og ekstern, kun med sekundær interesse med 
hensyn til det rum, der skal udtrykkes.

Lad mig nævne fem film, der kan illustrere disse punk
ter: »Winning Back His Love« (1910) og »Enoch Arden« 
(1911) som rumligt orienterede film, »The Revenue Man 
and His Giri« (1911) og »The Battie at Elderbush Gulch«
(1913) som bevægelsesorienterede film samt »The Lone- 
dale Operator« (1911) som en ferm kombination af de to 
tendenser og en af Griffiths bedste Biograph-produktio- 
ner. Begge par viser desuden udviklingen i Griffiths fo r
tælleteknik. Når man analyserer de fem film fra Biograph- 
perioden, begynder man at få en fornemmelse af Griffiths 
færdigheder som kunstner, som trods alt danner basis for 
hans betydning som pioner.

»WINNING BACK HIS LOVE«

»Winning Back His Love« er en historie om utroskab. 
Ægtemanden opfinder forretningsforbindelser, som op
holder ham til langt ud på aftenen, mens han i virkelig
heden er sammen med en skuespillerinde, som ikke ved, 
at han er gift. Selvom hans kone har en vis mistanke, 
lader hun som ingenting og sidder tålmodigt hjemme og 
venter på ham. Så modtager manden en dag et brev fra 
skuespillerinden, som gerne vil aftale et møde med ham. 
Endnu en gang opfinder han en undskyldning og forlader 
huset uden at være klar over, at han har tabt brevet. Hans 
kone finder det og bliver rasende. På det tidspunkt duk
ker en af deres venner op, og hun viser ham brevet. Han 
foreslår, at de giver ægtemanden igen af samme skuffe. 
De følger efter ham og skuespillerinden hen til en restau
rant, hvor de arrangerer sig således, at ægtemanden op
dager dem sammen. Deres plan virker, men ægteman
dens vrede bliver tilin te tg jort, da hans affære med skue

spillerinden bliver afsløret. Efter at konen og vennen er 
taget af sted, opdager ægtemanden, hvad det er, hans 
kone i virkeligheden har gjort, og vender angerfuld hjem, 
hvor forsoningen finder sted.

Filmen starter med en halvtotal af manden og konen 
hjemme, hvor de får besøg af en ven -  en teateragtig 
scene, som der forekommer mange af i de mere primitive 
Biograph-film, som f. eks. i »The Light That Came« (1909), 
hvor hele handlingen foregår i fire dekorationer og næ
sten udelukkende i halvtotaler. Imidlertid skifter billedet 
hurtigt, da manden tager af sted, og der klippes til husets 
indgang set udefra. Manden kommer ud af døren, går fra 
medium long shot til medium cl ose shot, stopper og ser 
tilbage mod huset. Der er blevet introduceret flere betyd
ningsfulde elementer i denne scene. For det første er han 
kommet tættere til kameraet -  ikke for variationens skyld, 
men for at vise hans forbigående brødbetyngede vaklen, 
som sandsynligvis ikke ville være blevet registreret helt 
klart i en halvtotal. For det andet er selve bevægelsen 
en fysisk gengivelse af hans følelses- og erkendelses
mæssige bevægelse fra konen til elskerinden. Med andre 
ord fremtræder det rum, der udtrykkes i denne bevægelse, 
både fysisk og psykologisk. Det tredje -  og måske det 
mest betydningsfulde -  element går på hans placering i 
billedet, da han stopper op. Han befinder sig i venstre 
hjørne i forgrunden og ser tilbage hen over resten af rum
met i billedet mod baggrunden. En sådan placering er 
karakteristisk for Griffith. Han ser hen over noget, som 
synes at være uudnyttet rum, som i virkeligheden er det 
rum, som leder opfattelsen, både mandens og tilskuerens, 
tilbage til konen, som vi ved befinder sig i huset. Det 
drejer sig ikke på nogen måde om uudnyttet rum, men 
om rum, som bliver brugt på samme måde som mandens 
bevægelse gennem rummet. Der kommer andre eksempler 
på tilsyneladende uudnyttet rum, som tjener helt præcise 
formål.

I scene 3 er vi igen inde i huset, hvor kameraet er pla
ceret på samme sted som i scene 1 .3) Konen står helt ude 
til højre i b illedet i rumlig modsætning til mandens pla
cering i den foregående scene. Denne rumlige modsæt
ning fungerer som et visuelt sidestykke til den følelses
mæssige modsætning mellem mand og kone. I denne 
scene begynder hun at tvivle på hans motiver til at tage 
af sted, og mens hun prøver på at forjage sin tvivl, sætter 
hun sig ned for at afvente hans tilbagekomst. Igen kon
fronteres vi med tilsyneladende uudnyttet rum (til venstre 
for hende), men det er det rum, hvor manden stod, før 
han tog af sted, og som han igen vil udfylde, når han kom
mer tilbage, både fra aftenmødet med skuespillerinden og 
senere i slutningen af filmen, da han vil opnå forsoning. 
Det er rum, der ligger hinsides associationen og samtidig 
indeholder fremtidige muligheder. Hans forbigående vak
len er blevet stillet i modsætning til hendes forbigående 
tvivl og udtrykt ved hjælp af placeringen af personerne 
og deres forhold til resten af billedets rum.

Brugen af den samme kameraplacering til interiøret i 
scene 1 og 3 og faktisk til alle scenerne taget inde i 
huset illustrerer en visuel effekt, som Griffith udnyttede 
i alle Biograph-filmene, selv i de senere og i de mest 
sofistikerede. Denne konsekvente kameraplacering på de 
samme steder kan let affejes som en økonomiserende 
metode, fordi det giver mulighed for at tage alle scenerne 
på samme sted på én gang uden at flytte kameraet. Eller 
også kan det betragtes som et tegn på kunstnerisk doven
skab. Selvom det første af de muligheder virker overbe
visende og meget sandsynlig, må den anden lades ude
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af betragtning. Brugen af den samme kameraplacering var 
primært kunstnerisk økonomiseren, men også pekuniær. 
Det var et trick til at fastholde den fortællende kontinuitet 
gennem rumlig lighed, så at gentagelsen forstærkede det 
følelsesmæssige indhold og billedets associationsmulig
heder. Griffith vafgte ikke den letteste udvej, men en ret 
ukompliceret og direkte metode til at etablere fornemmel
sen af et sted og sætte det i relation til de lokaliteter, der 
tid ligere var forekommet i filmen -  en foranstaltning, som 
ikke forhindrede Griffith i at uddybe et givent rum ved at 
klippe i det og udvikle nærliggende visuelle områder, når 
det var nødvendigt for udviklingen i hans historie. 4)

Derefter følger en serie på otte scener, der viser man
den, som mødes med skuespillerinden, med krydsklipnin
ger til konen, der sidder og venter hjemme, og som kul
minerer i en bemærkelsesværdig visuel ændring og en 
genforening af manden og konen i det samme rum.

Scene 4 viser manden, der venter på skuespillerinden 
ved sceneudgangen. Selve indstillingen er interessant på 
grund af dens rumlige disposition og kameraplaceringen. 
Manden ses i nærbillede i forgrunden til højre. Scene
udgangen befinder sig øverst på en trappe, som er bag 
manden. Kameraet er placeret lavt og ser op forbi man
den til sceneudgangen. Midt i b illedet til venstre står der 
en anden mand og venter, og i baggrunden øverst på trap
pen står og sidder der flere personer. Hele rummet fra 
forgrunden til baggrunden og fra højre til venstre er om
hyggeligt komponeret i dybden for at give indstillingen 
den størst mulige visuelle interesse, og den lave kamera
vinkel underbygger effekfuldt dette afventende moment. 
Der bliver hurtigt klippet til konen, der venter hjemme, 
mens hun stadig står til højre i b illedet -  så bliver der 
klippet tilbage til manden ved sceneudgangen, som i den 
foregående indstilling. Scenen fuldendes i bevægelser, 
da folk kommer ud fra sceneudgangen og ned ad trap
perne, og rummet mellem manden til højre og den anden 
mand til venstre bliver udnyttet. Til sidst kommer skue
spillerinden og krydser hen over denne bane, altså det 
modsatte af mandens bevægelse, da han gik hjemmefra 
i scene 2. Dér var bevægelsen fra højre baggrund til ven
stre forgrund, skuespillerindens bevægelse er fra venstre 
baggrund til højre forgrund, hvor manden står og holder 
øje med hende, mens hun er på vej hen til ham. De to 
kvinder er blevet sat i forbindelse med den samme mand 
gennem to omvendte bevægelser, som forenes i manden 
selv.

En ny indstilling med konen, der sidder til højre i b ille
det, følges af manden og skuespillerinden, der ankommer 
til hendes hjem. Scenerne sættes i forbindelse med hin
anden gennem en ukompliceret bevægelse. Vi ser konen, 
der sidder ned -  så klippes der til en siddende tjeneste
pige, der springer op, da hun hører skuespillerinden og 
manden nærme sig. Konens siddende position ændres til 
bevægelse, da pigen farer op, som om mandens ankomst 
sammen med skuespillerinden havde udvirket en reaktion 
hos hende. Skuespillerinden overtaler manden til at blive, 
og endnu en gang ser vi konen, der denne gang står ved 
vinduet til højre i billedet. Gennem den omtalte transfor
mation ser vi resultatet af den bevægelse, som pigen har 
gjort, hos konen. Igen klippes der til .skuespillerinden og 
manden. Han siger farvel til hende og går ud gennem dø
ren til højre i billedet, d. v. s. at den er placeret ligesom 
vinduet i den foregående indstilling. Der bliver klippet 
tilbage til konen, så at mandens skikkelse i døren trans
formeres til konens ved vinduet, og mand og kone forenes 
således endnu en gang, da han går fra skuespillerinden.

I den samme scene kommer manden så ind i værelset og 
udfylder det rum, som hele tiden så påfaldende ikke har 
været udnyttet, og derved realiseres den funktion, som 
det hele tiden har haft. Mandens entré har forbundet de 
parallelle begivenheder og modstillingen af de to kvinder 
gennem sit fysiske nærvær og har bragt os hele turen 
rundt til en parallel til den første indstilling .5)

Vi har lige set et andet eksempel på rum, som i første 
omgang ikke ser ud til at have en meningsfyldt funktion. 
I dette tilfæ lde kan vi se, at det har spillet en slags 
varslende rolle, fordi det kun har haft betydning i relation 
til en begivenhed, som vil finde sted i det rum efterhån
den som historien skrider frem. Det er helt klart, at man
den nødvendigvis må træde ind i det rum, da han kommer 
hjem, fordi vi allerede har set ham der i scene 1. Men 
senere skal vi se eksempler på Griffiths brug af rum på 
denne måde til formål, der ikke er så hurtigt gennem
skuelige og som rent idémæssigt er betydelig mere sofi
stikerede. I hvert fald er det en af Griffiths mest interes
sante rumlige effekter i forbindelse med placeringen af 
personerne.

Hen mod slutningen af »Winning Back His Love« bru
ger Griffith en forløber for split screen. Vennen og konen 
er fu lgt efter manden og skuespillerinden til en restaurant 
for at blive set sammen af dem og gøre manden jaloux. 
Vi ser begge bordene, men da parterne endnu ikke skal 
se hinanden, er bordene adskilt af en portiere; det er 
ikke en fuldstændig tilfredsstillende løsning, fordi det 
smager lidt af teater, men ikke desto mindre er det et 
logisk påfund i disse omgivelser. Det er meget sandsyn
ligt, at en restaurant kunne være indrettet på den måde. 
Men Griffith dropper denne idé og vender sig mod mere 
filmiske udviklingsmetoder for at vise parallelismen. Han 
begynder at krydsklippe mellem de to par, da konen ler 
sammen med vennen, og manden genkender hendes 
latter. Præsentationen af parrene i skiftende indstillinger, 
som faktisk isolerer dem rent rumligt og meget effektivt, 
fordi der refereres til den indstilling, hvor vi så dem sam
men, kun adskilt af en portiere, giver muligheden for en 
opbygning af dramatisk spænding, som fører hen mod 
det punkt, hvor manden genkender konen, og hans uund
gåelige konfrontation med hende. Griffith formøbler ikke 
spændingen ved at vende tilbage til den oprindelige ind
stilling med begge parrene, men til sidst styrter manden, 
der har forsøgt at få skuespillerinden til at vente udenfor, 
gennem portieren (d. v. s. at han kommer ind i billedet) 
og står over for konen og vennen. Sådan bringes de to 
par sammen (skuespillerinden kommer ind kort efter man
den) i det samme rum, konens og vennens, fordi det er 
på konens betingelser, at konflikten bliver løst.

»ENOCH ARDEN«

I 1911 lavede Griffith sin anden to-akter, »Enoch Ar
den«, som var baseret på et digt af Tennyson.6) Den ud
videde længde gav ham muligheden for at udvikle den 
fortællende linie og persontegningen. Det er også en 
historie, som er med til at udbygge en mere kompleks 
parallelisme i fortællemåden og den rumlige disposition, 
og resultatet viser Griffiths voksende beherskelse af 
mediet.

Historien handler om en romantisk trekant. Enoch Ar
den og Phillip Ray er begge forelskede i Annie Lee, som 
-  selvom hun kan lide dem begge -  til sidst vælger Enoch 
og vrager en fortvivlet Phillip, der stadig elsker hende. 
Enoch og Annie gifter sig og får tre børn, men deres
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lykke møder en udfordring i deres dårlige økonomiske 
forhold. Enoch bliver tilbudt chancen for at få retableret 
sin økonomi ved at stå til søs, og han tager afsked med 
sin kone og sine børn. Han lider skibbrud, men når sam
men med to andre i land på en øde ø. De to andre dør 
efterhånden, og Enoch er ladt alene tilbage. Hjemme ven
ter Annie trofast og tålmodigt på, at Enoch skal komme 
tilbage. Tiden går, børnene vokser til, men Annie venter 
stadig. Imens er Phillip hende stadig hengiven og frier 
uafbrudt til hende. Til sidst siger hun ja for børnenes 
skyld, selvom hun ikke kan få Enoch ud af sine tanker. 
Phillip og Annie får et barn sammen, og deres hjem bliver 
mere stabilt. Enoch bliver til sidst reddet og vender hjem 
for at lede efter sin familie. Han hører, at hans kone har 
g ifte t sig igen, og for at gøre det lettere for hende giver 
han sig ikke til kende. Enoch tager af sted igen og dør 
kort efter på en kro i nærheden.

Filmen starter med seks scener, som viser Griffiths øko
nomiske stil og som bruges til at introducere de tre hoved
personer og deres indbyrdes forhold. Scene 1 viser et 
stykke strand på baggrund af store klipper og havet. 
Annie kommer ind i b illedet fra højre og sætter sig ned 
på en klippe. To personer bliver i virkeligheden introdu
ceret i denne indstilling, fordi havet spiller en stor rolle 
ved at ændre Annies, Phillips og Enochs liv. Vi erfarer 
ikke noget særligt om Annie blot ved at se hende, selvom 
det eftertænksomme udtryk, som hun har, bliver karakte
ristisk for hende i resten af filmen, men vi ser hende i en 
bestemt position -  ventende på stranden -  som bliver 
midtpunkt for en senere udvikling af rumlige relationer. 
Scene 2 viser Phillip, der står yderst til venstre i b illedet 
og ser ud af vinduet i sit hus. Han ser tydeligvis Annie 
-  hvilket angiver, at hans ansigt er vendt mod havet -  
og går gennem værelset og ud til højre. Værelset og vin
duet fotograferet med den samme kameraplacering ven
der tilbage senere i filmen, da Annie og Phillip efter deres 
bryllup sammen ser ud af vinduet. Scene 3 viser Enoch, 
der står foran sit hus, som fjerner sig diagonalt ind i b ille
det. Han står og tænker på et eller andet og er tilsyne
ladende lykkelig. Senere, efter at han er blevet g ift med 
Annie, ser vi ham på samme sted, igen med den samme 
kameraplacering, men nu ser han fortvivlet ud på grund 
af økonomiske problemer. Enoch ser ikke Annie, som 
Phillip gjorde det i den foregående indstilling, men han 
går til venstre i samme retning, som Phillip kiggede, og 
på den måde angives det, at både han og Phillip begge 
bevæges hen imod Annie. I scene 4 sætter Phillip sig ned 
ved siden af Annie, sådan at de optager billedets neder- 
ste hjørne. Enoch kommer så ind fra venstre, står lidt bag 
ved dem uden at blive set (stadig i venstre halvdel af b il
ledet) og går så rasende bort. Scene 5 viser Enoch, der 
kommer ind i b illedet fra højre og stopper op med klip
perne, som havet oversprøjter, som baggrund. I sin vrede 
beslutter han at tirre Phillip og går igen hen over billedet 
og ud til højre. I scene 6 er kameraet placeret på samme 
måde som i scene 4 og viser Phillip og Annie, der sidder 
i billedets venstre hjørne forneden. Enoch kommer ind fra 
venstre og træder ind i rummet til højre, som var uudnyttet 
i scene 4; han standser og ser vredt på Phillip og Annie 
og giver således rummet dramatisk udtryksmulighed og 
får det til at opfylde sin funktion. Annie og Phillip rejser 
sig, og hun beroliger dem begge ved at tage dem i hån
den og på den måde vise sin magt over dem, samtidig 
med at hun knytter dem alle tre sammen som en forbe
redelse på det drama, der nu skal udvikles. Disse seks 
scener har så introduceret de tre hovedpersoner, angivet

deres indbyrdes forhold og desuden indført tre dramatiske 
rum, som kommer igen senere og da videreudvikles.

I scene 7 bruges et trick, som også sås i »Winning Back 
His Love« og som bruges i mange af Griffiths film, f. eks. 
i »The Lonedale Operator« og »The Battie of Elderbush 
Gulch«. Det består i at sætte én eller flere personer frem 
i b illedet efterhånden som en indstilling skrider frem for 
klart at udtrykke en følelse, en idé eller en relation, uden 
at det bliver nødvendigt at klippe til et close up, som ofte 
medfører et brud eller i det mindste en svækkelse af per
sonernes relationer til omgivelserne eller til andre, der 
samtidig befinder sig i disse omgivelser. I tilfæ ldet her 
ses Enoch, Phillip og Annie sammen med andre personer 
på stranden. En mand og en kvinde læner sig mod nogle 
klipper i forgrunden til venstre, mens andre tumler rundt 
og danser i baggrunden til højre. De tre kommer ind fra 
højre, og Phillip går hen til parret, der læner sig mod klip
pen. Enoch og Annie går tættere på kameraet i rummet i 
forgrunden til venstre, og Enoch får chancen for en intim 
samtale med Annie, hvor han overtaler hende til at forlade 
Phillip og fortsætte med ham. Denne konversation, som 
»opfattes« tydeligt, fordi den er blevet det rumligt domi
nerende begreb i billedet, holdes ikke desto mindre i 
konstant relation til Phillip, fordi han også indtager en 
vis plads i forgrunden, kun lidt tilbagerykket og i højre/ 
venstre modsætning til Enoch og Annie. På den måde 
opretholdes trekanten rent rumligt selv nu, hvor den er 
ved at ændre sig.

Griffith fuldstændiggør udviklingen af denne trekant ved 
at bringe de tre hovedpersoner sammen igen og så ad
skille dem i to indstillinger, som er parallelle til scenerne 
4 og 5. Phillip opdager, at Enoch og Annie er gået og 
følger efter. Vi ser parret sidde på en klippe nederst til 
venstre i b illedet med havet i baggrunden. Det er den 
samme position, som Annie og Phillip indtog i scene 4. 
Phillip kommer ind fra venstre og står bag de to andre, 
ligesom Enoch gjorde det før. Phillip løber ud, og i næste 
scene ser vi ham komme ind fra højre (ligesom Enoch 
gjorde i scene 5) med noget buskads i baggrunden; han 
sætter sig ned -  fortvivlet efter at have mistet Annie. 
Det er interessant at bemærke, at baggrunden i scener, 
der viser Phillips fortvivlelse -  selvom den er forskellig 
fra baggrunden for Enochs vrede i scene 5 -  bliver brugt 
til samme formål, nemlig at afsløre personernes forhold 
til det aspekt i den fysiske verden, som de er tydeligst 
knyttet til. I scene 5 udspilles Enochs vrede med havet 
som baggrund, fordi det er havet, som så radikalt ændrer 
Enochs liv, mens Phillips fortvivlelse spilles med et bu
skads som baggrund, som er fast knyttet til det land, som 
han aldrig forlader.

Det er allerede blevet pointeret, hvordan Griffith brugte 
fast kameraplacering til at vise en lokalitet, som bliver 
gentaget en hel film igennem. I »Enoch Arden« udvikles 
denne effekt gennem artikulationen af det faste rum gen
nem tidsmæssige ændringer i placeringen af personerne 
inden for rummet. Enoch og Annie flytter ind i Enochs 
hus, efter at de er blevet g ift; de kommer ind fra venstre 
i et sparsomt møbleret værelse, hvor det dominerende 
element er et vindue. Selvom vi ikke får det præciseret, 
er det meget rimeligt at antage, at vinduet vender ud mod 
havet -  det indtryk får man, fordi Enochs hus, som vi har 
set udefra, synes at ligge på eller meget tæt ved stran
den. Annie løber hen til vinduet, mens Enoch sætter sig 
i forgrunden til venstre, Annie bevæger sig rundt i resten 
af rummet og tager værelset i øjesyn, går så tilbage tværs 
over gulvet hen til Enoch og omfavner ham. Næste scene,
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Frank Grandin og Linda Arvidson 
i »Enoch Arden«.

som kommer efter en tekst, der angiver et spring i tid og 
Enochs voksende fortvivlelse, viser Annie, der nederst i 
venstre forgrund knæler ved en vugge. Bortset fra teksten 
har der været et klip fra omfavnelsen til et af resultaterne 
af denne -  et spring i tiden, som vises gennem en æn
dring af en rumlig kontinuitet, et klip, som meget ligner 
dem, der bliver brugt i moderne elliptiske film.

Denne indstilling illustrerer også den formelle nøjagtig
hed, hvormed Griffith udnytter det totale rum inden for b il
ledet med hensyn til personernes fysiske placering og be
vægelser i rummet og til disse formelle karakteristikas 
relation til det fortællemæssige. Annies to børn giver b ille
det ligevægt til højre nederst i billedet, mens hun selv er 
nederst til venstre. Enoch kommer ind fra venstre og går 
ind midt i rummet. Først taler han med børnene, så med 
Annie for så at vende ryggen til kameraet og løfte armene 
fortvivlet. Enochs placering i centrum danner en trekantet 
komposition og bruger det centrum i billedet, der oprin
delig var tomt, som dramatisk centrum i scenen. Mens 
Enoch foretog denne bevægelse, har han vendt ansigtet 
bort fra Annie, børnene og kameraet og hen imod vinduet, 
d. v. s. ud imod havet udenfor, som først bringer håb og 
derefter tragedie ind i hans liv. Før Enoch går hjemmefra 
og møder de sømænd, der foreslår ham at tage af sted, 
ser han af og til hen imod vinduet. Blikket angiver den 
retning, som historien vil få uden for selve scenen; det

vil hurtigt blive opfattet og understreget på en meget d i
rekte måde.

Forholdet mellem vinduet og Enochs rejse bliver an- 
skueliggjort efter endnu ni scener. Enoch har haft en af
skedsscene hjemme, hvor Annie giver ham en af babyens 
hårlokker i en medaljon. Da scenen finder sted inde i 
huset, bliver den fotograferet fra den samme kamerapla
cering som tidligere indendørsscener med det domine
rende vindue øverst i baggrunden midt på. Familien går 
ned til stranden, hvor der har samlet sig en del menne
sker for at se skibet sejle af sted. Disse personer optager 
den nederste halvdel af b illedet fra forgrunden til midten, 
og den øverste halvdel af billedet viser havet med det 
sejlende skib øverst i den midterste baggrund som side
stykke til placeringen af vinduet i Enochs hus. Denne 
erstatning af vinduet med skibet bekræfter den rolle, som 
vinduet spillede i de foregående scener. Meget senere, 
efter at Annie har g iftet sig med Phillip, er der en scene, 
hvor Annie og børnene, som nu er vokset godt til, tager 
afsted for altid fra deres gamle hus. Endnu en gang viser 
den samme kameraplacering det samme vindue, men nu 
er skodderne symbolsk blevet lukket til, men ikke helt, 
som om Annie har accepteret Enochs død, men alligevel 
stadig håber, at han skal komme tilbage.

Efter at Enoch er kommet ombord, er der to indstillin
ger af skibet, som er af billedmæssig interesse på grund af 
kameravinklen. Men scenernes virkelige slagkraft kommer 
fra deres relation til to indstillinger med Annie, der be
tragter skibet, mens det sejler bort. Den første af disse
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fire scener viser skibet i øverste halvdel af billedet, så 
tæt på, at kun halvdelen af skibet er synligt. En båd med 
Enoch og de andre sømænd kommer ind i nederste ven
stre hjørne i billedet, og mændene går ombord på skibet. 
Det overraskende nære billede af skibet, der præsente
res, som om det befinder sig i en betragtelig afstand fra 
kysten, og den høje vinkel under hvilken det ses, gør ind
stillingen usædvanlig for 1911. Skibet begynder så at be
væge sig mod venstre, og der klippes til Annie, som står 
på kysten i forgrunden og ser ud mod skibet i det fjerne 
i billedets øverste midte gennem en kikkert. Dette følges 
af en lang scene med skibet, der kun er omgivet af vand 
og langsomt sejler ud af b illedet mod venstre. Indstillin
gen holdes, indtil skibet er væk, og der kun er tomt hav 
tilbage. Så kommer der et c/ose medium shot af Annie 
og børnene, hvor hun ser ud mod havet, hvor skibet ikke 
længere er synligt. Skibet (med Enoch ombord) og Annie, 
som stadig var visuelt forbundet, selvom de var adskilt 
af et rum to indstillinger før, er nu blevet tota lt adskilt 
gennem isolationen af de to elementer i separate rum: 
skibet, der sejler ud af billedet, og Annie og børnene, der 
står tilbage på stranden. Adskillelsen og havets rum, som 
er grunden til adskillelsen, understreges, da Annie og bør
nene går ud af b illedet til venstre (i samme retning, som 
skibet sejlede ud af billedet), og kun havet forbliver t il
bage (som kun havet blev tilbage, da skibet var sejlet).

Ideen med kikkerten -  et instrument, som forener rum
ligt adskilte elementer ved optisk-mekaniske midler, fun
gerer i »Enoch Arden« næsten som en metafor for selve 
det filmiske udtryk. Vi har netop set et eksempel på 
kikkerten brugt som et kamera, d. v. s. som en effekt, der 
forenede rumlige elementer inden for samme indstilling. 
Der kommer snart et eksempel med kikkerten, som bliver 
brugt til at forene rumlige elementer i forskellige indstil
linger, d. v. s. i montagen.

Efter at Enoch har været væk et stykke tid, går Annie 
ned til stranden med sin kikkert for at lede efter det t il
bagevendende skib i horisonten.7) Efter en tekst, der for
klarer, at Enoch har lidt skibbrud og befinder sig på en 
øde ø, er der en scene, der viser Enoch og de to andre 
i brændingen, hvor de kæmper for at komme i land. Sam
menstillingen af de to scener skaber en rumlig relation, 
som medfører, at Annie på en vis måde ser Enoch i nøden 
-  en underforståelse, som bliver udbygget i de næste seks 
scener. Efter scenen med Enoch i brændingen vender vi 
tilbage til Annie, der sætter sig på en klippe med ansigtet 
vendt mod havet. Kameraet er bag hende, så at tilskueren 
sammen med hende ser ud mod havet, ud mod Enochs 
farlige situation. En ny indstilling med Enoch, der kæmper 
i brændingen. Igen Annie, der sidder ved havet. Pludselig 
strækker hun sig fremad som et svar på Enochs råb om 
hjælp -  her opløses igen adskillelsen af det virkelige rum, 
så at Enoch og Annie bliver forenet i et kunstigt skabt 
rum. På dette tidspunkt farer Annies børn hen til hende, 
og hun omfavner dem. I næste scene når Enoch og hans 
følgesvende i sikkerhed på kysten -  Annies omfavnelse 
af børnene har reddet Enoch og hans venner gennem en 
magisk filmisk substitution. På den måde er det virkelige 
rum endnu en gang blevet opløst og personerne og be
givenhederne befriet fra deres faktiske rammer. De sidste 
to scener i denne sekvens forsegler den rumlige forening. 
Enoch og hans venner kommer op over en lille bakke med 
havet i baggrunden og tumler hen imod kameraet. Enoch 
fa lder på knæ og løfter armene i bøn. Der klippes til 
Annie, der står med armene om børnene og ser væk fra 
kameraet ud mod havet, så i sammenstillingen er det,

som om Annie og Enoch står lige over for hinanden. Det 
indbyrdes forhold understreges yderligere, fordi de opta
ger samme plads i billedet, således at han transformeres 
til hende i klipningen.

Efter at børnene er vokset op, og Enochs venner er 
døde og har efterladt ham alene på øen, presser Phillip 
på med sine frierier og prøver på at overbevise Annie om, 
at der ikke mere kan være håb om, at Enoch vender t il
bage. En sekvens på tre indstillinger, som kommer lige 
inden at Annie accepterer ægteskabet, viser, hvor økono
misk Griffith var i stand til at portrættere menneskelige 
relationer gennem rumlige relationer. Endnu en gang er 
der en indstilling med Annie og børnene hjemme taget 
med den samme kameraplacering og med det altid nær
værende vindue i baggrunden. Annie sidder til venstre 
og børnene går over mod højre, så at placeringen bliver 
den samme som i den scene, hvor Enoch for første gang 
giver udtryk for sin fortvivlelse. Igen er rummet på midten 
uudnyttet. Som Enoch i den tid ligere scene kom ind i 
værelset og optog det rum, som kommer han nu til at 
udfylde det gennem sammenstillede indstillinger. Der klip
pes til Enoch på hans øde ø, mens han kigger på hårlok
ken i medaljonen. Han står midt i b illedet -  det samme 
rum, som er frit i den foregående indstilling. Det kommer 
til at se ud, som om Enoch dukkede op mellem Annie og 
børnene. Da dette forhold nu er blevet etableret, tager 
Griffith de to mænds forhold til Annie op. Der klippes til 
Annie og børnene hjemme som før, men nu står Phillip 
og taler med Annie, mens han evertager rummet i midten. 
Med denne sammenstilling er Enoch blevet transformeret 
til Phillip, hvor Phillip prøver at erstatte ham i Annies liv. 
Begge mænd er til stede -  Enoch i hendes tanker og 
Phillip foran hende, og begge kæmper for den samme 
plads i hendes hjerte.

Løsningen af denne konflikt kommer mod slutningen af 
filmen med Enochs død, og konflikten præsenteres, som 
tidligere, rumligt. Efter at have set Phillip og Annie sam
men med deres nyfødte, beder Enoch om styrke til ikke 
at falde for fristelsen til at give sig til kende. Han går hen 
til en kro, hjerteknust og døden nær, og værtinden lægger 
ham i seng. Forud for dette er der gået tretten scener, 
hvor Enoch sættes i modsætning til familien, da han kig
ger ind gennem et vindue i Phillips hus for at betragte 
Phillip, Annie, hans egne børn og den lille ny. Sekvensen 
begynder med at Enoch nærmer sig vinduet og slutter 
med, at han trækker sig tilbage efter at have set den 
hjemlige scene. Enochs rum og familiens er adskilt med 
krydsklipning og forenet ved hjælp af vinduet, som duk
ker op i både udendørs og indendørs scener. Mens Enoch 
nu ligger på sit dødsleje, afslører han sin identitet for 
værtinden ved hjælp af medaljonen. Hun genkender ham 
-  Enoch rækker frem for sidste gang og falder så død t il
bage i sengen, der står i billedets venstre side under et 
åbent vindue. Den næste scene viser Phillip og Annie, der 
står til venstre i b illedet (på samme sted som Enochs lig i 
den foregående indstilling) og kigger ud af vinduet. For 
første gang ser de lykkelige ud sammen. Den næste og 
sidste indstilling i filmen viser igen liget af Enoch og vært
inden, der nu knæler ved hans seng med ansigtet mod 
det åbne vindue. Den følelsesmæssige substitution af 
Phillip for Enoch i Annies hjerte er nu fuldstændiggjort 
gennem Enochs død og bliver repræsenteret grafisk af de 
tre personers placering i billedet, deres indbyrdes forhold 
og deres forhold til de betydningsfulde vinduer.

Lad mig nu fortsætte med en analyse af to bevægelses
orienterede film, »The Revenue Man and His Giri« (1911)
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og »The Battie at Elderbush Gulch« (1913). Hvis vi ser 
bort fra det iboende problem, at bevægelse er vanskelig 
at beskrive, og at dens skønhed og i vid udstrækning dens 
betydning er baseret på, at man sér bevægelsen og føler 
rytmen i den, kan vi alligevel få en vis fornemmelse af 
Griffiths indsats på dette område og se, hvordan disse 
film adskiller sig udtryksmæssigt fra de to, som jeg lige 
har gennemgået. Det bør også nævnes, at disse film er 
helt anderledes med hensyn til fortæ llestil og person
udvikling end de rumligt orienterede film. Film, som er 
opbygget på disponering af bevægelser, er normalt hand
lingsfilm, d. v. s. at de er mere koncentreret om perso
nernes bevægelser i spændingssituationer -  forfølgelsen 
eller »last-minute-rescue« -  end om udviklingen af karak
teriseringen af personerne. Publikum må selvfølgelig have 
en vis fornemmelse af personerne for at kunne mobilisere 
nogen interesse for, om de bliver taget til fange eller 
reddet, men denne fornemmelse behøver kun at være 
minimal. Når den først er blevet etableret eller bare mu
ligheden for den er blevet antydet, så får selve situationen 
overtaget og river både publikum og handlingen med sig. 
Begyndelsen til dette kan iagttages i »The Revenue Man 
and His Giri« og højdepunktet i »The Battie at Elderbush 
Gulch«.

»THE REVENUE MAN AND HIS GIRL«

Titlen »The Revenue Man and His Giri« er til dels mis
visende, fordi filmen i højere grad er koncentreret om en 
forfølgelse end en romance. Pigen bor i Kentucky-bjer- 
gene, og hendes far og hendes brødre er hjemmebræn
dere. En to ldbetjent arresterer et par hjemmebrændere 
og tager dem med tilbage til sine kolleger, som er ved 
at gennemsøge skovene. De resterende hjemmebrændere 
drager af sted for at befri de tilfangetagne, og der opstår 
skyderier, hvor pigens far bliver dræbt af en af to ldbetjen
tene, som bagefter bliver dræbt af smuglerne. Pigen vil 
deltage i hævnaktionen og møder tilfæ ldigvis to ldbetjen
ten fra filmens tite l, som først arresterede nogle af hendes 
brødre. Da hun ser, hvordan han tager sig af en såret 
fugl, er hun ikke længere i stand til at skyde på ham, men 
hjælper ham i stedet af vejen. Jagten fortsætter, da hjem
mebrænderne prøver på at komme på sporet af to ld 
betjenten. Til sidst skjuler pigen ham under sin seng, og 
da hjemmebrænderne fortsætter deres eftersøgning, lyk
kes det ham at slippe bort. I slutningen af filmen slutter 
pigen sig til ham, og de tager af sted sammen.

Som i »Enoch Arden« introducerer Griffith meget øko
nomisk hovedpersonerne og etablerer den grundlæggende 
konflikt, som sætter handlingen i gang. Dette sker i de 
første seks scener i en serie af omvendte og parallelle 
bevægelser og udbygges så i de næste elleve scener. 
Scene 1 viser pigen i nærbillede til venstre i billedet, 
hvor hun med ansigtet vendt mod venstre kysser en due. 
Fuglen er et vigtig t fortællende element, fordi det er en 
lignende handling fra toldbetjentens side, som afholder 
pigen fra at skyde ham. Scene 2 introducerer to ldbetjen
ten, som sniger sig hen mod kameraet ude til venstre og 
standser i et medium close shot. Hans bevægelse funge
rer som kontrast til pigens statiske position og indleder 
den handling, som fortsætter gennem filmen kun med min
dre afbrydelser. Scene 3 viser igen pigen, som stadig 
befinder sig i billedets venstre side, men hun ses nu i 
medium close ligesom toldbetjenten i den forrige ind
stilling. Den rumlige/dramatiske relation, som er indeholdt 
i scene 1 og 2 bliver nærmere defineret i scene 3. I denne

indstilling er pigens stilstand ændret til bevægelse bort fra 
kameraet i modsætning til betjentens bevægelse hen mod 
kameraet. Scene 4 bringer pigen og manden sammen i 
samme billede. Hun kommer ind i baggrunden til højre 
og går hen mod kameraet, og han foretager en bevægelse 
modsat hendes i den foregående indstilling. Da hun kom
mer frem til forgrunden til højre, kommer han ind fra 
venstre og spærrer vejen for hende med en horisontal 
bevægelse tværs over billedet og tager en kande op, som 
hun har tabt. De kaster et kort blik på hinanden, og pigen 
går ud af b illedet i højre forgrund. Bevægelsen i denne 
indstilling bliver så vendt om og delt i to scener, nemlig 
i 5 og 6. Scene 5 viser pigen, der kommer fra højre og 
tværs hen over b illedet i modsætning til toldbetjentens 
entré fra venstre i 4. Både i 4 og i 5 ses den person, som 
foretager den horisontale bevægelse, i medium close 
shot. Scene 6, som har den samme kameraplacering som 
5, adskilles fra denne ved en tekst og viser toldbetjenten, 
der kommer ind fra venstre baggrund og går mod venstre 
forgrund modsat pigens bevægelse i 4. I denne scene 
fanger han hjemmebrænderne og går ud af b illedet præ
cis som han kom ind i det. Mod slutningen af scenen kom
mer pigen ind i b illedet fra højre i modsætning til 5 og 
ser betjenten, som fører de andre bort.

Da pigen kom ind i 6, havde hun sin lille søster med sig.
I 7 fortsætter søsteren bevægelsen, da hun følger efter en 
af mændene, måske en ældre bror. Indstillingen begynder 
med broderen, som kommer ind i b illedet fra venstre for
grund og langsomt går bort fra kameraet. Den yngre sø
ster styrter ind fra højre forgrund og standser broderen 
for at fortæ lle ham, hvad der er sket. Sammen skynder 
de sig samme vej, som pigen kom ad og forsvinder ud i 
højre forgrund. I 8 løber de ind i b illedet fra venstre for
grund modsat deres sortie i 7. Broderen blæser i et horn 
som signal til de andre og går ud sammen med den lille 
pige samme vej, som de kom. Disse to indstillinger, som 
var et resultat af arrestationen, og som danner grundlaget 
for den næste handling -  hjemmebrænderne, der samles 
for at indlede forfølgelsen -  blev præsenteret i to sæt 
omvendte bevægelser. Brugen af omvendte bevægelser 
fortsættes i en parallel struktur i de næste fem scener.

Scene 9 viser toldbetjentene i nærheden af en flod i 
skoven, og hovedpersonen kommer ind fra venstre sam
men med sine fanger. I 10 kommer broderen og den min
dre søster ind fra højre og ser ned mod floden, mens de 
står på en bakke. Der klippes til betjentene og deres fan
ger. Fangerne bliver ført bort, og hovedpersonen og en 
kollega bliver tilbage. Der klippes så tilbage til broderen 
og søsteren. De går ud af billedet til højre modsat deres 
bevægelse i 10. Der klippes til de to toldbetjente. De går 
ud til venstre, modsat heltens entré i scene 9. Disse ind
stillinger efterfølges i 14 og 17 af to parallelle bevægel
ser, som foregriber forfølgelsen, der er centrum i filmen. 
I 14 kommer de to toldbetjente ind i b illedet og går ud 
af det igen i hver sin retning. I 17 deler hjemmebrænderne 
sig i to grupper, som går i hver sin retning. Sådan er 
modsætningen mellem toldbetjentene og hjemmebræn
derne, som skaber den dramatiske handling, blevet vist 
i de første 17 scener gennem personernes fysiske bevæ
gelser i parallelle handlinger og modsat rettede bevægel
ser. Når konflikten er blevet etableret, og linierne i jagten 
er fastsat, udvikler filmen sig i en kontinuerlig række af 
parallelle handlinger, som er blevet standard i den slags 
sekvenser -  skiftende indstillinger af de forfulgte og fo r
følgerne, indtil det tidspunkt, hvor der ikke mere er nogen 
afstand mellem dem.
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»THE BATTLE AT ELDERBUSH GULCH«

En af Griffiths bedste handlingsfilm er »The Battie at 
Elderbush Gulch«, den sidste af hans to-aktere og en af 
hans sidste film for Biograph. Sally Cameron og hendes 
lillesøster bliver sendt af sted for at bo hos deres onkler 
i en lille hytte vestpå. Melissa Harlow, hendes mand og 
deres lille barn viser sig samtidig med dem på skuepladsen. 
En af onklerne tager imod Sally og hendes søster og kø
rer dem til hytten, og Melissa og hendes mand flytter ind 
i et hus i byen. I Sallys baggage er der en kurv med to 
hundehvalpe, som den ældste af Cameron-brødrene siger 
skal holdes uden for hytten. Imens har indianerne holdt 
deres hundefest, og høvdingens søn og en af hans venner, 
som er kommet for sent til festen, drager af sted for at 
finde deres egen middagsmad. Sallys hunde stikker af, 
og hun begynder at søge efter dem, mens de andre sover. 
Høvdingens søn og hans ven fanger hundene og er lige 
ved at tage livet af dem, da Sally kommer og frelser dem. 
En af Cameron-brødrene, der har bemærket, at Sally er 
forsvundet, går ud for at finde hende. Han bliver tvunget 
til at dræbe høvdingens søn for at redde Sally, og dette 
udløser en hævnkrig fra indianernes side. Først angriber 
de byen, hvor Melissa, hendes mand og deres barn kom
mer væk fra hinanden. Melissa finder et tilflugtssted sam
men med andre folk fra hytten uden at vide, at hendes 
barns redningsmand bliver holdt tilbage i laden. Da slaget 
til sidst bliver koncentreret omkring den lille hytte, rider 
en meksikaner, der arbejder for Cameron-brødrene, af 
sted til fo rte t efter hjælp. Efterhånden som slaget skrider 
frem, bliver der sat ild til laden, og de, der har søgt t il
flugt i den, bliver tvunget til at flygte. Under flugten bliver 
barnets redningsmand skudt og falder sammen foran hyt
ten. Sally ser barnet udenfor og beslutter sig til at redde 
det. Tidligere havde hun fået lavet en lille lem i hyttens 
bagvæg, så hun kunne tage hundene ind om natten uden 
at den ældste onkel fik noget at vide om det. Hun sniger 
sig nu ud af lemmen for at redde barnet, som hun tager 
med ind i hytten og gemmer i en trækiste. Lige da in
dianerner er ved at bryde gennem hyttens dør, ankommer 
kavaleriet sammen med Melissas mand, som de har taget 
med på vejen. Indianerne tager flugten, og Melissa og 
hendes mand forenes, men tror stadig, at barnet er fo r
svundet. Så trækker Sally det frem fra skjulestedet, og 
alting ender lykkeligt.

Det hurtige tempo, som en film af denne art og længde 
skal udvikle sig med, kræver bevægelse som grundlag. 
Næsten alle indstillingerne indeholder dynamisk bevæ
gelse eller spænding, der er resultatet af indskrænknin
gen af dynamikken til et begrænset område, hvor de to 
poler bliver repræsenteret af kavaleriet, som kommer til 
undsætning, og nybyggerne, der kæmper ved hytten. Den 
totale bevægelse opretholdes fra indstilling til indstilling, 
hvor der bliver klippet fra bevægelse til bevægelse og 
gennem en stadig hurtigere udvikling i selve handlingen. 
Den slags klipning er selvfølgelig en af de ting, der gjorde 
Griffith berømt.

Scene 1 er næsten et mønster på Griffiths sans for per
sonernes placering, artikulationen af rummet og økonomi
seringen i introduktionen af bevægelserne. Indstillingen 
toner hurtigt op for at vise en gammel kone, der står 
helt ude til venstre i forgrunden. Hun er stor og bred og 
udstråler en slags ubevægelighed, som tjener som et fast 
holdepunkt for den fysiske og dramatiske bevægelse i 
indstillingen. Så snart vi ser kvinden, bliver vores op
mærksomhed henledt på billedets højre side og på bag

grunden, hvor en gammel mand åbner en port og går ud 
gennem den sammen med Sally og hendes lillesøster. De 
to piger går hen til kvinden, og Sally prøver på at om
favne hende, men bliver køligt atvist. Pigerne går så ud i 
forgrunden. Her har vi placeringen af en person helt ude 
i kanten af b illedet (så karakteristisk for Griffith), og ar
tikulationen af det resterende rum gennem de andre per
soners bevægelser. Det at den gamle kvinde ikke bevæ
ger sig, skubber hele bevægelsen hen på Sally, hvis tøven 
og forsøg på tilnærmelse til kvinden (og til hendes fø lel
ser) helt klart forklarer Sallys følelser. Sådan skaber G rif
fith en følelsesmæssig spænding, som faktisk bliver ud
trykt gennem modsætningen mellem stilstand og bevæ
gelse, således som den tolkes gennem personernes psy
kiske manøvreren.

Scene 2 viser Sally og hendes søster, der stiger op i 
en vogn, som bevæger sig væk fra kameraet, som for
bliver statisk placeret ved det gamle hjem, som Sally 
bevæger sig væk fra. Denne bevægelse bliver foretaget 
modsat senere i en indstilling af diligencen, der fører 
Sally og hendes søster til deres nye hjem hen imod ka
meraet. Fornemmelsen af afsked og ankomst er helt bog
staveligt blevet repræsenteret gennem bevægelsens ret
ning. En variation over denne effekt bruges igen, da kam
pen mod indianerne er på det højeste. Turen til hest efter 
kavaleriet bliver præsenteret i tre scener med rytteren, 
der bevæger sig væk fra kameraet, mens kavaleriet, som 
kommer til undsætning vises i fire scener, mens det be
væger sig hen mod kameraet.

Da det er en film, der består af parallelle konstruktioner 
-  Cameron-familien og Harlow-familien, ung og gammel, 
indianere og nybyggere -  bruger Griffith parallelle be
vægelser som en strukturel effekt. Den første af disse 
parallelle bevægelser ses i scene 1 og 3. Det er allerede 
nævnt, at filmen begynder med en bevægelse -  porten, 
der bliver åbnet -  så Sally bliver bragt i relation til den 
gamle kone, som sender hende vestpå. Scene 3, som fin 
der sted inde i hytten, begynder, da døren går op (det 
sker i samme side af b illedet som porten i 1) og onklen 
kommer ind -  den af Cameron-brødrene, der senere red
der Sally fra indianerne. På den måde bliver de to tættest 
forbundne medlemmer af Cameron-familien knyttet sam
men af parallelle bevægelser lige fra første færd.

Da diligencen ankommer, kører den ned ad hovedga
den i byen hen imod kameraet. På en måde medbringer 
den årsagen til striden med indianerne -  Sally. Det er 
hendes hunde, som høvdingens søn prøver på at slå ihjel, 
og det er hendes forsøg på at redde dem, der gør det 
nødvendigt for en af brødrene at dræbe indianeren. Og 
det er høvdingens søns død, der udløser indianernes 
hævnakt og den følgende kamp. Diligencens bevægelse 
ned ad gaden sættes som en parallel til indianernes an
greb, som starter ned ad den samme gade og er taget 
fra den samme kameraplacering.

Efter at diligencen er ankommet, kommer en af Came
ron-brødrene Sally imøde med et hestekøretøj. Også i 
ankomstscenen ser vi Melissas mand drage af sted for 
at hente hjælp. Sally og hendes onkel kører ud af billedet 
fra venstre til højre; herefter kommer en scene med Me
lissas mand, som kommer løbende ind i b illedet (hvor 
hans kone og de andre står) fra venstre til højre. Klippet 
fra den ene bevægelse til den anden skaber en kontinui
tet, som understreger ligheden i handlingerne. Parallelis
men udstrækkes, efterhånden som hver af parterne an
kommer til deres nye hjem. Sally går ind i hytten fra højre 
til venstre, og Harlow’erne går ind i deres nye hjem fra
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højre til venstre. I begge tilfæ lde bliver de ledsaget af 
andre personer; Sally og hendes søster af deres onkel, 
og familien Harlow af en gammel mand. De to indstillinger 
er sammenhængende og gør sammenligningen af bevæ
gelserne helt klar.

Der er allerede blevet givet eksempler på Griffiths brug 
af omvendte bevægelser. Disse bevægelser har forskel
lige funktioner -  dramatisk kontrast, udviklingen af forhol
dene mellem personerne, eksposition og formelle struktu
relle effekter. Der er to meget fine anvendelser af om
vendte bevægelser i »The Battie at Elderbush Gulch«. 
Det første er sekvensen, hvor hunden løber bort, og høv
dingens søn bliver dræbt. Den består af tre bevægelses
enheder, som er klippet parallelt med hensyn til bevægel
sen fra hytten til skoven og sat sammen til en enhed med 
hensyn til den omvendte bevægelse. Den første enhed 
er Sally, hvis bevægelse mod skoven er opdelt i fire dele. 
Hun følges af en af Cameron-brødrene og senere af alle 
brødrene. Den anden og den tredje enhed består af hver 
tre dele i forhold til deres bevægelse til skoven, som 
præcis falder sammen med Sallys første tre dele. Den 
oprindelige bevægelse er fra venstre til højre, hvor de 
går ud af hytten, den anden er fra venstre til højre foran 
hytten, og den tredje er fra højre til venstre i skoven. 
Hver af de tre enheder gentager disse bevægelser, når 
de bliver udløst af en stimulus -  for Sallys vedkommende 
er det først omsorgen for hundene og så deres forsvin
den; for den første af Cameron-brødrene er det Sallys 
fravær, og for de andre brødre er det lyden af skud. Til 
disse tre bevægelser tilfø jer Sally en fjerde, som inde
holder sin egen omvending. Det er fra højre til venstre for 
at redde hunden fra indianerne og så fra venstre til højre 
for at få fat i sin onkel. På det tidspunkt er alle kommet 
til det samme sted, og indianerne bliver skræmt bort. Så 
vender hele gruppen tilbage den samme vej, som den er 
kommet, og i præcis samme rækkefølge -  først, fra ven
stre til højre i skoven, så fra højre til venstre foran hytten, 
og så til sidst, fra højre til venstre, som de kommer ind 
i hytten. Sådan bliver der tale om en komplet cirkel, som 
begynder og ender ved hytten, som bliver centrum for 
begivenhederne i resten af filmen.

Den anden af de omvendte bevægelser kommer under 
indianernes angreb og involverer igen Sally. Hun opdager 
det savnede barn udenfor hytten og beslutter sig til at 
redde det. Redningen er opdelt i fem bevægelser i hver 
sin retning, indefra og ud og ind igen. Det blev nævnt i 
synopsen, at Sally havde en lille lem i hyttens bagvæg 
for at kunne få sine hunde ind om natten. Denne lem be
finder sig i den del af hytten, som er blevet afskærmet 
med en portiere, for at dække pigernes soveværelse. 
Sally skal bruge lemmen for at komme ud af hytten uden 
at blive set -  hverken af brødrene eller af indianerne. 
Hendes første bevægelse er fra højre til venstre over det 
smalle soveaflukke hen til lemmen, og den er især inter
essant på grund af dens relation til den foregående ind
stilling, som viser Sally, der sidder i den anden del af 
hytten ved skydehullet, gennem hvilket hun har fået øje 
på barnet. Et nærbillede af hende fortæ ller tilskueren, 
hvad det er hun skal til at gøre -  også det øjeblik hun 
tøver over for faren, men da hun først har besluttet sig, 
begynder bevægelsen med et direkte klip fra Sallys sta
tiske position ved skydehullet til hendes hurtige bevæ
gelse gennem aflukket. Begyndelsen af bevægelsen og 
bevægelsen gennem hytten er blevet elim ineret for at 
fremkalde et forbløffende livligt udtryk for hendes over
vejelser, som nu fører til handling. Den anden bevægelse

i denne serie er den fra højre til venstre gennem lemmen, 
den tredje fra venstre til højre bagest i hytten, den fjerde 
fra venstre til højre langs hytten, og den femte fra venstre 
til højre foran hytten. Et nærbillede af hende i det øjeblik 
hun får fat i barnet virker som en kort pause, før de fem 
bevægelser kommer igen i modsat rækkefølge, fotogra
feret med de samme kameraplaceringer. Bevægelserne 
tilbage kulminerer da Sally skjuler barnet i en trækiste, 
som står tæt ved skydehullet -  hendes oprindelige ud
gangspunkt.

Disse målbevidste handlinger bliver selvfølgelig udspil
let på baggrund af den kamp, som finder sted omkring 
hende, både inde i hytten og udenfor, og det er denne 
ekstra dimension, som gør sekvensen så betydningsfuld. 
Det er ikke bare et eksempel på bevægelse gennem visse 
nærmere definerede rum, som er organiseret i en hen
sigtsmæssig formel balance, men på stærkt målrettet be
vægelse sammenlignet med kaotisk bevægelse, som ud
trykker Sallys mod og beslutsomhed, som tilsidst gør, at 
den ældste af Cameron-brødrene fuldstændig accepterer 
hende.

»THE LONEDALE OPERATOR«

Under hensyn til den dialektiske position, som er frem
sat i denne analyse, virker »The Lonedale Operator« som 
en af de mest betydningsfulde Biograph-produktioner, 
ikke fordi den fremstår som et led i Griffiths kunstneriske 
udvikling, men fordi den udnytter rum og bevægelse med 
så perfekt kontrol og ligevægt, at den illustrerer Griffiths 
beherskelse af den fortællemæssige konstruktion indenfor 
en-akternes begrænsede udfoldelsesmuligheder. »The 
Lonedale Operator« viser endog tydeligere end de her 
nævnte film, at de bedste film fra Biograph-perioden er 
mere end øvelsesstykker for Griffith, og fremstår som 
fuldgyldige og meningsfulde film, der hviler i sig selv. De 
indeholder en udtryksmæssig økonomiseren, som er be
mærkelsesværdig i dens evne til at kommunikere i ude
lukkende filmiske termer. G riffith var interesseret i realis
men, men den begrænsede varighed af en- og to-akterne 
tvang ham til at udtrykke sin realisme gennem et ekstremt 
koncentreret system af rumlige relationer og bevægelses
former, som nødvendiggjorde en abstraktion fra virkelig
heden, som i mindre erfarne hænder kunne have under
gravet hans intentioner. Tendensen er gået mod at be
tragte denne abstraktion som udtryk for en slags naivitet, 
hvor den faktisk i sit kunstneriske udtryk er alt andet end 
naiv.

Alle begivenhederne i »The Lonedale Operator« finder 
sted i løbet af en dag. En lokomotivfører er forelsket i en 
pige, som er telegrafist på den lokale station. Han møder 
hende uden for hendes hus, og mens de går af sted til 
deres arbejde, forsikrer de hinanden om deres gensidige 
kærlighed. Da de kommer hen til stationen, går hun ind 
på telegrafkontoret, og han tager af sted i et lokomotiv. 
Senere på dagen ankommer der en pengeforsendelse, 
som pigen tager sig af. To vagabonder, der finder ud af, 
at pigen er alene med pengene, prøver på at stjæle dem. 
Pigen låser sig inde på telegrafkontoret, og mens vaga
bonderne prøver på at bryde døren op, telegraferer hun 
til den næste station efter hjælp. Telegrafisten, der mod
tager hendes nødråb, overgiver beskeden til lokomotiv
føreren, som drager af sted i sit lokomotiv for at redde 
hende og ankommer lige i rette tid til at kunne hjælpe 
med at pågribe vagabonderne.

I scene 1 ser vi lokomotivføreren, som sidder sammen
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med nogle andre mænd foran en træbygning og udfylder 
den venstre halvdel af billedet. Lokomotivføreren står 
tættest ved kameraet, og den højre del af billedet er 
uudnyttet. En dreng kommer cyklende gennem billedets 
højre halvdel og stopper ved lokomotivføreren, giver ham 
en blok, som han skriver noget på, og cykler igen ud til 
højre. Lokomotivføreren rejser sig op i medium cl ose shot 
og går ud til venstre -  ind i bygningen. Der bliver klippet 
i hans sortie til scene 2, hvor telegrafisten kommer lø
bende ind fra venstre, ligeledes i et close medium shot, 
og foretager hans bevægelse fra foregående indstilling 
omvendt. Hun standser i venstre side af billedet, og resten 
af b illedet står tomt. Så kommer drengen cyklende ind 
fra højre gennem dette rum, siger noget til pigen, da han 
kommer forbi hende og cykler ud af billedet. De to hoved
personer, som vi snart skal se er et elskende par, er alle-

Denne syntese udløser en ny serie bevægelser, som 
udfylder et dobbelt formål. Først bliver begge personerne 
bragt hen til deres job, og dernæst får tid og sted mulig
hed for at tydeliggøre karakteren af forholdet mellem 
dem. Disse bevægelser begynder i 4 straks efter mødet 
mellem dem. De går hen mod kameraet, standser og taler 
sammen og giver publikum et mere intimt indblik i sam
talen, som i sig selv er intim. Den slags bevægelse hen 
mod kameraet, som er blevet berørt tidligere, giver t il
skueren en klarere opfattelse af det følelsesmæssige ind
hold i scenen uden at skulle tage tilflug t til det mere 
abrupte klip og bidrager til en jævn kontinuitet i en ro
mantisk sekvens i roligt tempo. Indstillingen viser til sidst 
de to personer, der tæt sammen går ud til højre for ka
meraet. Samtalen fortsættes, og den romantiske forbin
delse udvikles i 5. De kommer ind i baggrunden til højre

rede i de to første indstillinger blevet sat i forbindelse 
med hinanden ved hjælp af rumlig placering (helt ude til 
venstre i billedet) og af to bevægelser (lokomotivførerens 
sortie til venstre blev transformeret til pigens entré fra 
venstre og drengens cykletur fra den ene person til den 
anden, som forbinder både dem og det rum, de optager).

Denne underforståede relation i de to første indstillin
ger bliver så realiseret i 3 og 4, som er gentagelser af 
kameraplaceringen i resp. 1 og 2. I 3 kommer lokomotiv
føreren ind og standser -  en parallel bevægelse til pigens 
i 2. Han går så på tværs af billedet og ud til højre. 
I 4 kommer lokomotivføreren ind fra højre, foretager sin 
egen bevægelse fra den foregående indstilling i modsat 
orden og går hen til pigen, som stadig befinder sig i 
venstre del af billedet. Deres forskellige rum i 1 og 2, 
som blev forbundet af bevægelsen af drengen på cyklen, 
erstattes nu af deres placering i det samme rum, fordi 
lokomotivføreren er gået fra sit eget rum og ind i hendes. 
Et forhold mellem personerne, der er baseret på lighed 
gennem montagen, er blevet erstattet af en relation ba
seret på nærhed i det samme visuelle rum.

og går henimod kameraet og standser tæt ved et træ. 
Pigen markerer, at hun elsker ham, og de går tæt sammen 
ud af b illedet til venstre for kameraet -  ligesom i 4 bort
set fra, at bevægelsen er modsat. Scene 6 viser skinner, 
der snor sig fra nederste venstre hjørne til øverste venstre 
halvdel af billedet. Den højre halvdel af b illedet viser 
perronen på stationen. Parret kommer ind fra venstre og 
går hen imod kameraet, mens pigen balancerer på en af 
skinnerne. Deres entré og bevægelsen fra baggrund til 
forgrund ligner 5, men foregår nu fra højre til venstre. 
Jernbaneskinnernes og personernes placering i billedet 
fungerer parallelt med lokomotivføreren og pigen, fordi 
skinnerne. Deres entré og bevægelsen fra baggrund til 
og da det er den sidste scene, der viser dem, mens de 
går, er det passende, at målet for deres spadseretur 
spiller en større visuel rolle. Pigens balanceren på skin
nen hjælper også til at artikulere hele rummet, fordi denne 
bevægelse understreger skinnernes kurvede linie, som 
kommer til at spille en væsentlig rolle i det følgende.

Vi har nu set, hvordan den koncentration, der er nød
vendig i en-akterne, leder til ellipser. Kun den absolut

124



nødvendige handling tillades. Da parret er kommet til 
stationen, siger de farvel til hinanden og går hver til deres 
arbejde. Da pigen står i centrum for handlingen, bliver 
kameraet ved hende. Hun går ind på stationen og gennem 
ventesalen fra højre baggrund til venstre forgrund. Denne 
bevægelse bringer hende fra stationens hovedindgang til 
døren ind til telegrafkontoret og understreger dermed 
afstanden mellem disse to punkter. Næste scene viser 
hende, da hun kommer ind ad døren helt ude til højre i 
b illedet og går hen til en gammel mand, der sidder ved 
telegrafnøglen yderst til venstre. Han rejser sig op, fo r
tæ ller hende, at han ikke har det godt, og går så mod 
højre og ud. I betragtning af Griffiths sædvanlige økono- 
miseren kan man spørge sig selv, hvorfor filmen indehol
der en indstilling af pigen, der går gennem ventesalen i 
stedet for en indstilling, der viser hende gå direkte ind

på telegrafkontoret, efter at hun har sagt farvel til loko
motivføreren. Svaret er, at på dette tidspunkt i filmen har 
denne handling og rummet i handlingen en potentiel me
ning. Det potentielle forstærkes, da pigen senere går to 
gange gennem ventesalen for at tage pengesækken ind 
fra toget og bringe den tilbage til kontoret. Rummet op
fylder ikke en funktion, før end hun har fået øje på vaga
bonderne, der står og kigger ind gennem vinduet, og er 
blevet klar over deres hensigt. Pigen styrter ud af te le
grafkontoret og gennem ventesalen fo r at låse hoved
døren og når det lige, inden vagabonderne når hen til 
døren. Hun går endnu en gang gennem dette rum og 
ind på telegrafkontoret, låser døren efter sig og afsender 
sit nødråb. Hendes bevægelse frem og tilbage gennem 
ventesalen har så bidraget til dramaet og udskudt røver
nes indtrængen så længe, at hendes redningsmænd kan

Modsatte side: De to vagabond-banditter 
(Joseph Graybili og Dell Henderson) lurer ved 
telegrafstationens vindue og får øje på penge
sækkene. Herover: Blanche Sweet som filmens 
telegrafist mens hun fortvivlet telegraferer efter 
hjælp. Herunder: Hjælpen er nået frem i skikkelse 
af Frank Grandin og Wilfred Lucas.

nå frem til stationen. Døren og rummet mellem dem vir
ker som stødpuder mellem pigen og vagabonderne. Det 
bør også bemærkes, at pigens bevægelse gennem rum
met hver gang bliver fotograferet fra den samme kamera
vinkel, så at rummets konsistens bliver opretholdt og det 
dramatiske eftertryk derved går på bevægelsen, som for 
hver gentagelse bliver mere og mere betydningsfuld.

Rummet på telegrafkontoret bliver udnyttet på lignende 
måde. Pigen sætter sig ned ved nøglen helt ude til ven
stre i billedet, og resten af rummet står tomt. Når man 
erindrer, at døren til kontoret befinder sig helt ude til 
venstre, og pigen sidder med ryggen til den, er man klar 
over, at dette tilsyneladende tomme rum i kontorscenerne 
faktisk har det jeg tid ligere har kaldt en varslende funk
tion. Det er det rum, som røverne skal igennem for at nå 
hen til pigen, og hvor de til sidst bliver pågrebet. Det er 
et truende rum, som får større og større betydning i f i l
men; denne betydning opretholdes ved hjælp af Griffiths 
sædvanlige trick, som består i at fotografere værelset 
med den samme kameraplacering hver gang.

Rummet i telegrafkontoret udnyttes gennem en interes-
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sant sammenstilling. Lige efter en indstilling med pigen, 
der arbejder ved telegrafnøglen, er der et klip til et andet 
kontor, hvor pengene bliver udleveret. Manden, som ud
betaler pengene, sidder ved et bord længst ude til højre 
i b illedet i kontrast til pigens placering til venstre i den 
foregående indstilling. Sammenstillingen af disse to ind
stillinger udnytter rummet til højre i telegrafkontoret gen
nem substitution og opretholder fornemmelsen af pigens 
placering gennem en sekretær, der arbejder i baggrun
den til venstre. Sammensmeltningen fuldstændiggøres, 
da en jernbanearbejder kommer ind gennem en dør til 
venstre og går gennem værelset for at få pengene, lige 
i det øjeblik, da røverne er på vej ind på kontoret, men 
fra højre, for at stjæle pengene. Den scene kompletterer 
handlingen på telegrafkontoret med hensyn til rum, be
vægelse, drama og endog etik.

Scenen, der viser uddelingen af pengene, følges af en 
indstilling af et tog, som kører ind på en station hen imod 
kameraet. Det er den anden togscene i filmen -  den 
første var klippet ind i scenen med pigen på te legraf
kontoret, hvor hun står ved vinduet og vinker til sin el
skede, som befinder sig i lokomotivet. Toget bevæger sig 
i en krum linie væk fra kameraet i modsætning til det 
andet tog. Tog i bevægelse bruges normalt til at forbinde 
forskellige handlingselementer. Anden gang det kommer 
til syne, bliver pengene bragt ind i det. Næste gang brin
ger toget pengene og røverne til stationen, hvor pigen 
arbejder. Efter at hun har modtaget pengene, og vaga
bonderne er krøbet frem fra toget, går hun hen mod 
stationsdøren. Hovedhandlingen bliver nu vagabondernes 
interesse for pengene. Togets bevægelse bort fra statio
nen fortsættes i en serie indstillinger, som kulminerer med 
vagabonderne, der kigger ind gennem vinduet i te legraf
kontoret. Da pigen går hen til stationsdøren, sætter toget 
sig i bevægelse. Dette efterfølges af en indstilling af va
gabonderne, der dukker sig, og pigen, der går gennem 
ventesalen. I næste scene går vagabonderne hen over 
perronen ligesom pigen gjorde det i de tre foregående 
indstillinger. Deres handling bliver fotograferet med sam
me kameraplacering og forbindes med pigens gennem 
toget, som stadig er på vej bort fra stationen. Mod slut
ningen spiller toget sin sidste rolle i filmens »last minute 
rescue«.

Sekvensen, der begynder med pigen, der får øje på 
vagabonderne og kulminerer, da hun låser dørene, er et 
fin t eksempel på en velorganiseret dramatisk handling 
inden for rum/bevægelse-modstriden. Vagabonderne ses 
i nærbillede, mens de sniger sig hen til vinduet i te legraf
kontoret, hvor de standser og ser ind. De står sammen
krøbne i billedets nederste venstre hjørne, og resten af 
billedet fyldes op af vinduerne. Der klippes til pigen inde 
i kontoret. Hun står til venstre ved vinduerne, og hendes 
hovede befinder sig i billedets øverste venstre hjørne i 
rumlig modsætning til røvernes hoveder. Fra denne pla
cering udspringer sekvensens handling. Pigen ser vaga
bonderne og bliver bange, da hun forstår, at de er ude 
efter pengene. Vagabonderne springer op og flytter sig 
hen til venstre foran vinduerne. Pigen foretager denne 
bevægelse modsat ved at løbe hen til højre gennem væ
relset. Hendes bevægelse fastholdes af et klip, der viser 
hende på vej fra venstre til højre gennem ventesalen, 
hvor det er første gang, at dette rum får dramatisk ind
hold. I næste indstilling bliver hendes bevægelse vendt 
om og transformeret til stationsdørens, som bliver lukket 
fra højre til venstre. Lukningen af døren er fotograferet 
udefra, så at handlingen koncentreres om røverne. Mod

slutningen af denne scene -  lige da døren lukkes -  løber 
røverne fra venstre til højre i modsætning til bevægelsen 
af døren, som lukker dem ude fra stationen og holder 
dem adskilt fra pigen. Disse modsatrettede bevægelser 
fungerer som en slags kort pause i handlingen, hvor 
spændingsmomentet nu intensiveres. Pigen løber fra højre 
til venstre gennem ventesalen og så ind på kontoret, hvor 
hun låser døren og stiller sig op ad den, mens hun hiver 
efter vejret og lytter. Hendes placering ved døren an
bringer hende helt ude til højre i billedet i modsætning til 
hendes placering ved vinduet i begyndelsen af sekvensen.

Sekvensens handling er en spiral. Pigen går fra et rum 
for at udføre en bestemt handling og vender tilbage til 
samme rum. Men den udvikling i handlingen, som finder 
sted i denne sekvens, er en intensivering af det potentielt 
dramatiske i rummet gennem den dramatiske handling i 
bevægelsen. I begyndelsen af sekvensen får telegrafkon
toret dramatisk værdi, da pigen ser vagabonderne ved 
vinduerne. I slutningen af sekvensen har truslen om røve
riet, som er blevet forstærket af aflåsningen af dørene, 
medført en ændring af kontoret til en belejret fæstning. 
Rummets værdi er steget med stormskridt. Det er den 
samme form for udvikling, som Griffith brugte i »The 
Battie at Elderbush Gulch«. Begge gange blev Came- 
ron-hytten brugt som begyndelse og slutning på en spiral
bevægelse, som resulterede i en dramatisk intensivering 
af rummet. Efter at hundene var blevet reddet og høv
dingens søn dræbt, fik hytten værdi som fort. Da Sally 
har reddet barnet, vender hun tilbage til en hytte/et fort, 
som nu er mere i fare end det var, før hun forlod det. I 
begge tilfæ lde har hytten fået større dramatisk betydning 
og er blevet et rum med nyt indhold.

Fra dette punkt fortsættes dramaet og forstærkes af 
parallelismen i »the last minute rescue«, som bidrager 
til en klart defineret udvikling af rummet og bevægelses- 
faktorerne. Den knibe pigen befinder sig i, da hun er 
lukket inde på kontoret, bliver selvfølgelig præsenteret i 
forhold til hendes placering i rummet, hvorimod hendes 
redningsmænd, som må tage fra et sted til et andet, selv
følgelig står i forbindelse med selve bevægelsen, efter
som det kun er hurtig bevægelse, der vil sætte dem i 
stand til at komme frem i tide. Det ene elements essen
tie lle stilstand står i modsætning til det andet elements 
dynamiske indhold, og den endelige løsning på denne 
visuelle og dramatiske konflikt er, selvfølgelig, tilfange
tagelsen af røverne og redningen af pigen og pengene.

Da pigen har låst sig inde på kontoret, styrter hun hen 
til telegrafnøglen for at afsende sit nødråb. Hun bliver vist 
i nærbillede (med ansigtet mod venstre), som understre
ger det dramatiske i bevægelsen og giver en kontrast til 
den tid ligere scene med hende ved nøglen. Kontrasten 
definerer dramaets rum som et ganske alm indeligt rum, 
der ved indførelsen af ganske særlige elementer har un
dergået en forandring. Scenen følges af et medium close 
shot af en mandlig telegrafist i et andet kontor. Han sid
der ved telegrafnøglen til højre i b illedet og ser mod 
højre. Sammenstillingen af de to indstillinger giver ind
trykket af to telegrafister, der er anbragt over for hinan
den og på den måde slår en bro over det adskillende rum 
og skaber et forbindelsesled mellem pigen og hendes 
redningsmænd. Der krydsklippes mellem de to indstillin
ger, indtil den mandlige telegrafist får beskeden og skyn
der sig udenfor for at give den til lokomotivføreren, som 
befinder sig på den pågældende station.

Efter at lokomotivføreren er taget af sted for at redde 
pigen, vender handlingen tilbage til kontoret, hvor den
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rumlige højre-venstre sammenstilling gentages med pigen 
og vagabonderne, som bryder gennem stationsdøren, går 
gennem ventesalen, ligesom pigen gjorde før og begyn
der at bryde døren til te legrafkontoret op. Pigen går igen 
hen til døren og stiller sig op ad den og befinder sig så
ledes helt ude til højre i billedet, hvor hun bliver sat i 
forbindelse med røverne, som er helt ude til venstre. 
Røvernes anstrengelser er rettet mod venstre hen imod 
døren, ligesom pigens anstrengelser er rettet mod højre 
mod døren, så at personerne og det rum, de optager, sæt
tes i modsætning til hinanden. Den spænding, der bliver 
skabt her, bliver stærkere hen mod slutningen af sekven
sen. Pigen går tilbage mod venstre og bruger værelsets 
rum som stødpude mod røverne, og rummet kommer så 
endelig til at udfylde sin funktion. Røverne bliver ved med 
at hamre på døren og bruger nu en bænk som rambuk. 
Ved hjælp af bænken lykkes det dem at bryde ind gen
nem døren, og de rum, som stod over for hinanden i de 
foregående indstillinger, er nu smeltet sammen til et ved 
hjælp af bænken, som kommer fra det ene rum til det an
det og samtidig har en funktion i dem begge. Personerne 
bringes så sammen, da røverne åbner døren og går ind 
på kontoret. Men selv i dette øjeblik fastholder Griffith 
adskillelsen af pigen og røverne, fordi hun (til venstre) 
holder røverne i skak henne til højre ved at bilde dem ind, 
at hun har en revolver. Det giver ham muligheden for at 
vride den sidste dråbe ud af dramaet ved at udsætte det 
til allersidste øjeblik.

Ind mellem indstillingerne fra telegrafkontoret ses ind
stillinger af lokomotivføreren, der er på vej for at redde 
pigen. Som de rumlige elementer får betydning gennem 
modsætninger, så får togets bevægelser dynamisk ind
hold gennem modstillinger. Der bruges to slags indstillin
ger af toget -  den ene viser lokomotivføreren og en ven 
i lokomotivet på baggrund af bevægelse, og den anden 
viser toget, der kører gennem landskabet. Disse sættes 
yderligere i modsætning til hinanden gennem kameraets 
placering. Indstillingerne inde fra selve lokomotivet viser 
handlingen set bagfra, d. v. s. at handlingen sker bort fra 
kameraet, mens indstillingerne udefra viser toget, der 
kører hen mod kameraet. Det dynamiske i togets bevæ
gelse kommer fra en fornemmelse af fremstød hver gang 
toget ses udefra. Følelsen af fremstød er resultatet af 
længden af indstillingerne og bevægelsernes relative 
kraft. Indstillingerne inde fra toget er længere end sce
nerne udefra, så at klip fra den ene indstilling til den an
den forbigående sætter tempoet i vejret. Ydre bevægelser 
synes også hurtigere end de indendørs på grund af be
vægelsens forhold til kameraet. Hvert klip til togets bevæ
gelse set udefra implicerer en forcering af adskillelsen 
mellem redningsmændene og pigen, fordi toget faktisk 
bevæger sig fra et punkt til et andet i et fysisk rum og 
derved indsnævrer det totale adskillelsesrum og flytter 
tilskueren fremad. Længden af indstillingerne inde fra 
toget forstærker også spændingen i scenerne fra te legraf
kontoret ved at udstrække tidsfornemmelsen. Det er den 
modsætning af udvidet m idlertidighed og indsnævret 
rum og ikke bare tempoet i den parallelle klipning, som 
giver »the last minute rescue« slagkraft. Redningsmæn- 
denes ankomst er perfekt indvævet i hele filmens struk
tur, fordi den viser lokomotivføreren og hans ven, der går 
ind på stationen på samme måde, som pigen og vagabon
derne tid ligere er gået ind. Man ser dem gå gennem ven
tesalen i baggrunden til højre og frem til venstre forgrund 
med samme bevægelse og fra den samme kameraplace
ring og virkeliggøre den sidste stump af dramatisk spæn

ding ved hjælp af den endelige artikulation af dette be
tydningsfulde rum. Nu mangler man kun at se vagabon
derne blive ført bort, og helten og heltinden forsegle 
filmen med et kys.

Det er ikke længere nødvendigt at fastslå betydningen 
af Griffiths tid ligere værker eller det faktum, at grundlaget 
for hans senere mesterværker findes i hans Biograph- 
film. Men det er nødvendigt at slå værdien af disse vær
ker fast som selvstændige værker og ikke blot som fo r
beredende stiløvelser udført af Amerikas første store 
filminstruktør. Denne analyses mål har været at hjælpe 
med at etablere dette faktum ved at antage, at en rumlig/ 
bevægelses-modstrid eventuelt kan bruges som analytisk 
middel til at belyse de midler til kunstnerisk strukturering, 
som Griffith brugte, og den faste kontrol, som han havde 
over disse virkemidler. Inden for dette modsætningsfor
holds rammer, i relation til kravet om en klar og enkel 
handling, kan Griffiths kunstneriske frembringelser og ud
vikling vurderes mere meningsfyldt. Denne metode ude
lukker på ingen måde andre, ej heller er den nødvendigvis 
den bedste eller den mest korrekte. Den er en måde at 
beskrive det på, som jeg opfatter som en fundamental fo r
skel mellem visse Biograph-film, samt at nå ind til menin
gen af billederne, som er formet og udviklet af rumlig 
organisering og bevægelse både inden for og mellem 
indstillingerne. Jeg har valgt de fem film, som er blevet 
analyseret her, fordi de illustrerer modsætningsforholdet 
klart, og fordi de er blandt de bedste af Biograph-filmene, 
men samme metode kunne bruges til at analysere de øv
rige Griffith-film .

NOTER
1) Redegørelsen har ikke altid været korrekt. Filmhistorikere har yndet at ci
tere »For the Love of Gold« (udsendt 21.8.1908) som den første film, hvori 
Griffith klippede i en scene, idet han formodedes at flytte kameraet nærmere 
til de udspillede begivenheder. Sådan er det imidlertid ikke. Den scene, der 
refereres til er lavet med fast kameraafstand. Den første film, i hvilken Griffith 
ændrede kameraafstand indenfor en enkelt scene er »The Greaser's Gauntlet« 
(udsendt 11.8.1908), godt en uge før »For the Love of Gold«.

2) Denne særlige formulering giver selvsagt ikke en fuldstændig forståelse af 
Griffiths tidlige arbejder, da den ikke tager alle de strukturelle ideer med i 
betragtning, som Griffith benyttede. Den antyder imidlertid kompleksiteten i 
hans stil og at filmene kræver en nærlæsning.

3) Ordet »scene« bruges her og i resten af artiklen i betydningen »kamera
indstilling«.

4) Brugen af den gentagne kameraplacering i forhold til en bestemt lokalitet 
er en af de strukturelle ideer (nævnt i note 2), som fortjener betydelig mere 
opmærksomhed end den får i denne artikel for at man forstår dens fulde be
tydning i Griffiths arbejde. I nogle film, f. eks. »As It Is In Life« (1910), bliver 
ideen basis for hele filmens struktur.

5) I de originale kopier af denne film har nogle af scenernes sidestilling må
ske ikke været helt så effektfuld som jeg beskriver det, da mellemtekster, der 
mangler i de nuværende kopier, sandsynligvis skilte nogle af scenerne og der
ved svækkede scenernes fulde effekt. Men selv under denne forudsætning 
skulle den centrale mening, som jeg tillægger forholdet mellem scenerne, 
være korrekt. Dette bør også huskes i forbindelse med øvrige film, der ana
lyseres i denne artikel.

6) Griffiths første 2-akter blev, som »Enoch Arden«, udsendt i to dele på for
skellige dage: 1. del, »His Trust«, den 16.1.1911 og 2. del, »His Trust Ful- 
f i I led«, den 19.1.1911. Denne fremgangsmåde blev fulgt, fordi American Bio- 
graph Company endnu ikke havde accepteret ideen om at udsende film af 
mere end en spoles længde. Denne konservative holdning til, hvad der ud
gjorde en films rette længde, medvirkede til at Griffith brød med Biograph 
i 1913.

7) Billedet af kvinden, der venter på en hjemkommende er almindeligt i Grif
fiths film, ofte i skikkelse af en kvinde på stranden, stirrende ud over havet. 
Billedet findes i forskellig udformning i alle Griffiths film. I »The Birth of a 
Nation« venter søsteren og moderen på den lille oberst; i »The Giri Who 
Stayed at Home« venter Cutie Beautiful på James Grays hjemkomst efter den 
første verdenskrig; i »True Heart Susie« stoler Susie tålmodigt på William, 
og i »The Struggle« venter den lidende hustru på sin alkoholiker-mand. Måske 
kan en af årsagerne til dette tilbagevendende billede findes i Griffiths selv
biografi (»The Hollywood Gold Rush«, udsendt som »The Man Who Invented 
Hollywood«, 1972), i en beskrivelse af Griffiths barndom: »The tears of »The 
Birth of a Nation« were sprung in watching my mother on many a lonely night 
standing by the window waiting for someone’s arrival -  the arrival that would 
never be -  and knowing af the thousands of other Southern women who had 
waited in vain for the return of their loved ones. Its drama was but an echo 
of the stories told of the gallant soldiers who fought one of the most brilliant 
wars known to history«.
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»En Nations Fødsel« 
og den amoralske æs
Peter Schepelern

Det er nok for meget sagt, at »En Nations Fødsel« betød 
filmsprogets fødsel, for filmen var faktisk den foreløbige 
kulmination på de ihærdige bestræbelser i amerikansk 
film, som først og fremmest Griffith selv men også Edwin 
Porter og Thomas Ince havde gjort for at udforske film 
mediets muligheder for at fortæ lle historier; men »En Na
tions Fødsel« blev filmhistoriens og Griffiths første, stort 
anlagte hovedværk, hvor disse muligheder blev demon
streret med så overbevisende talent, at filmen med det 
samme etablerede en lang række af de elementære film 
sproglige konventioner, som har domineret fiktionsfilmen 
siden.

Her er den opbygning af sekvenserne -  med establish- 
ing shot efterfu lgt af udspecificerende halv-totaler og 
nærbilleder -  som siden er blevet regnet for den eneste 
»naturlige«; her er den behændige håndtering af hand
lingens mange simultane handlingstråde; der er de suve
rænt overskuelige, spændingsbefordrende redegørelser 
for dramatiske handlinger (mest berømt er skildringen af 
mordet på Lincoln, hvor forløbet er sammensat af 55 korte 
indstillinger) og den særlige g riffith ’ske specialitet, paral
lel-klipningen, i form af last minute rescue (Ku Klux Kla
nens undsætning af de belejrede i blokhuset) og last 
minute non-rescue (Ben kommer for sent til at hindre 
Flora i at kaste sig ud fra klippen); der er tanke-refere- 
rende flashbacks, som forklarer personerne psykologisk 
(Cameron-datteren Margarets hæmninger i forholdet til 
Stoneman-sønnen Phil forklares af hendes tanke-flash- 
back, der viser hendes døende bror ved fronten, hvor 
han og Phil har kæmpet på forskellig side); der er 
de tematiske kamera-bevægelser (den berømte pano
rering fra den skræmte familie, der er flygtet op i sko
ven, til soldaterne nede i dalen), sp lit screen -effekterne 
(den brændende by og flygtningene), de betydnings
ladede billedkompositioner (de fremstormende hvidklæd
te klanryttere i det mørke landskab), virkelighedsbilledets 
Dickens-inspirerede detailrigdom som aldrig afsporer fo r
tællingens forløb (slagscenerne), miljøernes ubesværede 
og betydningsmættede realisme (som i scenen hvor de 
unge mennesker, den hvide overklasse, går tur i bomulds
marken, hvor den sorte underklasse arbejder) og en kon
sekvent tematisering af alle handlingsplanets elementer, 
således at natur og omgivelser understreger det menne
skelige drama (landskabet omkring det forelskede par, 
Ben Cameron og Elsie Stoneman, med græssende køer 
på et engdrag med løvtræer, er idyllisk og venligt, mens 
fyrreskoven, hvorigennem Ben løber for at finde lille 
søsteren, som er forfulgt af negeren Gus, er tør, stikkende 
og fjendtlig) og således, at personernes fysiognomi og

miljø svarer til deres karakter og valeur (den rare syd
statsmand, gamle Cameron, præsenteres i en solbelyst 
have, omgivet af rørende hundehvalpe og kattekillinger, 
mens nordstatsmanden Stoneman -  der går ind for lige
berettigelse mellem sorte og hvide -  har klumpfod og 
altid vises i en dyster indendørslokalitet). Filmen excelle
rer også i en original anvendelse af masker og iris-blænde 
og udnytter effektfu ldt denne mulighed for at tilpasse 
billedformatet til billedets krav (og ikke omvendt som det 
siden har været skik), og sågar i musikalsk henseende var 
denne stumfilm et foregangsværk med sit præcist timede 
partitur, hvor komponisten (Carl Joseph Breil) dels med 
sin egen musik dels med arrangeret musik nøje under
stregede filmens struktur og tematik. Blandt de kunstne
riske effekter er også Griffiths følelsesladede, men præ-
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Slagmaleri i »En Nations Fødsel«.

mediet, og at Griffiths film i det hele taget fo r den gruppe 
sovjetiske instruktører, som skabte den russiske (film)re- 
volution i 20’erne, blev »en åbenbaring«, som Eisenstein 
udtrykte det. Med »En Nations Fødsel« skabte Griffith 
ikke blot det store kompendium over fiktionsfilmens for
tælleteknik. Porters »The Great Train Robbery« (1903) og 
Ince’ »The Coward« (1915) lader sig f. eks. næppe be
tragte som kunstneriske udtryk på niveau med samtidige 
værker i andre medier, f. eks. Thomas Manns, Edvard 
Munchs, Debussys, Rodins og Ibsens værker. Med »En 
Nations Fødsel« demonstreredes filmmediets evne ikke 
blot til at fortæ lle en historie men også til at tjene som 
medium for en kunstnerisk holdning. Griffiths film er -  
med sin konsekvente tematisering og følelsesladning af 
alle den filmiske fortæ llings komponenter -  et to ta lt ud
tryk for sin instruktør. Griffiths værste og bedste moralske 
egenskaber, hans kunstneriske originalitet (hans film 
sproglige nyskabelser) og begrænsning (hans svaghed for 
den allegoriske olietryks-stil og den sentimentale alma- 
nakhistorie-dramaturgi) fandt sit præcise udtryk i filmen.

Men samtidig med at filmen indtager en uanfægtet po
sition som et af filmkunstens grundlæggende hovedvær
ker, er den et af filmhistoriens hårdest kritiserede værker. 
Filmens utilslørede racisme gav allerede ved fremkom
sten anledning til voldsomme protester. For så vidt er 
filmens position et tilsyneladende paradoks: en »stor« 
film med et »forkert« indhold. Man kan så enten afvise 
dens »storhed« (men ikke dens filmhistoriske betydning) 
eller forsøge at legitimere dens suspekte indhold, begge 
dele er vanskeligt. En anden mulighed er at opretholde 
adskillelsen og se filmen som et eksempel på, at det 
ideologiske og det formelle -  man kunne også sige det 
etiske og det æstetiske -  lader sig betragte og vurdere 
adskilt, som to selvstændige planer i værket.

Det er da også den almindelige praksis: Eisenstein fast
slår i sin store artikel om »Dickens, Griffith, and the Film 
Today« (1944), at »among the most repellent elements in 
his films (and there are such) we see Griffith as an open 
apologist for racism, erecting a celluloid monument to 
the Ku Klux Klan, and joining their attack on negroes«, 
men han tilfø jer tolerant: »Nevertheless, nothing can take 
from Griffith the wreath of one of the genuine masters 
of the American cinema«. Man tør vel formode, at den 
ideologiske holdning hos den sentimentale, racistiske syd
stats-humanist ikke stemte ret meget overens med Eisen- 
steins; men Griffiths fortjenester på det æstetiske område 
(specielt naturligvis hans betydning for det eisenstein’ske 
montage-begreb) er for Eisenstein så store, at hans ideo
logiske fe jltrin kan tilgives. Samme overbærenhed viste 
Sadoul i sin filmhistorie: »Bortset fra negerspørgsmålet 
er han (Griffith) humanitært indstillet, begejstret for frem
skridt, oprigtigt idealistisk« og hævdede, at »Selv når man 
væmmes ved Griffiths racisme, overvældes man af b ille
dernes skønhed og den helt fuldendte klipning«. Og 
Bjørn Rasmussen skrev (i »Verdens bedste film«): »Var 
filmen end allerede ved sin premiere reaktionær og fo r
ældet i sin argumentation, så var den til gengæld set un
der en filmhistorisk synsvinkel noget nær genial«. Eisen
stein og Sadoul kunne med bedre samvittighed fremhæve 
»Intolerance«, hvor amoralsk racisme er afløst af moralsk 
humanisme, og hvor den indignation, som i »En Nations 
Fødsel« blev brugt til at vise hvor skændigt den sorte 
befolkning optrådte mod den hvide, er konverteret til en 
anderledes retfærdig og salonfåhig harme over intoleran
cens sørgeligt favorable trivselsmuligheder gennem det 
meste af menneskehedens historie.

cise karakteristik af personerne, smukkest i scenen hvor 
Ben Cameron -  som eneste overlevende blandt sønnerne 
-  kommer hjem fra krigen til det forfaldne hus og mod
tages af lillesøsteren, som har pyntet sin kjole med far
vede vatstrimler som skal ligne hermelinshaler. Her fo r
midler underspillet (hos Henry Walthall og Mae Marsh) 
personernes følelsesmæssige blufærdighed, en kvalitet 
tidens melodramaer ellers ikke gav store chancer. Spille
stilen er i det hele taget indordnet under fortællingens 
krav, og overhovedet er det filmens force, at den trods 
sin komplicerede handling, sine mange fortælletekniske 
finesser, sit store persongalleri og sin bredde er helstøbt. 
Alle elementer er koordinerede til at fremføre fortæ llin
gen. Det er ikke overraskende, at filmen allerede ved sin 
fremkomst i 1915 blev betragtet som en trium f for film-
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Griffith sendte Ku Klux Klanen af sted for med hans 
velsignelse at udslette de dyriske, blodtørstige negere og 
genoprette ro og orden i Syden, og han var altså ude i 
et ærinde, som er sikker på at møde bred og almindelig 
fordømmelse. Filmen præsenterer via sin fremstilling af 
en periode i USAs historie nogle meninger, som i hvert 
fald efter gængse borgerlige og uborgerlige nordeuro
pæiske moralnormer så afgjort er »forkerte«. Det er så
ledes vores -  men ikke filmens! -  problem at harmoni
sere eller adskille den blændende æstetik og det fra
stødende indhold. (Modsat et andet klassisk amerikansk 
værk om et lignende emne, Harriet Beecher Stowes »On
kel Toms Hytte«, som har om ikke de rig tige  så i hvert 
fald de modsatte meninger om sorte og hvide amerika
nere, men til gengæld en alt andet end blændende æste
tisk form). Men problemet er ikke enkelt, for det drejer 
sig ikke om den overkommelige konflikt mellem en teknisk 
virtuositet og et ringe eller frastødende indhold -  og heri 
ligger vel heller ingen egentlig modsigelse -  men mellem 
et sæt meget komplekse kunstneriske værdinormer og et 
sæt moralske normer. Den blændenae æstetik er ikke bare 
behændig klipning og storartet fotografering, den er hele 
filmens perfektionistiske helstøbthed og konsekvens i ud
trykket. Det er et lignende problem, som når man vil fast
holde, at Veit Harlans antisemitiske »Jud Siiss« på én 
gang er velfortalt og amoralsk, eller -  omvendt -  at Fass- 
binders »Angst æder sjæle op« er et stykke forskruet 
æstetik, som ikke desto mindre uimodsigeligt præsenterer 
de »rigtige« moralske meninger.

Det er ofte, især i de senere år, blevet hævdet, at det 
ideologiske er uløseligt forbundet med den æstetiske 
fremtrædelsesform, og der er ofte blevet disket op med 
det dybsindige (vistnok apokryfe) Godard-citat, »En ka
meraindstilling er et spørgsmål om moral«, som skulle be
tyde, at det æstetiske uvægerligt er styret af etiske og 
ideologiske normer. Griffiths film var den første i filmhi
storien, som aktualiserede spørgsmålet om æstetikkens 
forhold til det moralske. I »En Nations Fødsel« er den 
æstetiske form den perfekte form idler af det reaktionære 
og racistiske indhold, men problemet er at filmens for
tælletekniske og formelle egenskaber ikke synes at lide 
under den hårde ideologiske belastning. Æ stetikken er 
hverken moralsk eller umoralsk, men amoralsk: last mi- 
nute rescue-teknikken fungerer lige perfekt i moralsk 
»forkert« sammenhæng (Ku Klux Klanen redder de hvide 
i blokhuset fra at blive slagtet af de dyriske sorte) og i 
moralsk »rigtig« sammenhæng (den uskyldigt dømte unge 
mand i »Intolerance« reddes i sidste øjeblik). Veit Harlans 
»Jud Siiss« har man med sindsro ekskluderet fra filmhi
storien, men allerede Leni Riefensthals »Triumph des 
Willens« og »Fest der Volker« har man søgt at redde i 
land på grund af æstetiske fortjenester. »En Nations Fød
sel« måtte fra begyndelsen fremstå som en ideologisk 
anakronisme, men dens æstetiske kvaliteter -  som er 
blevet synonyme med dens kunstneriske kvaliteter -  har 
sikret den en urokkelig position. Oplevelsen af »En Na
tions Fødsel« -  som af så mange andre film, hvis fore
stillingsverden må byde én imod -  er nok så meget op
levelsen af selve den kunstneriske oplevelses upålidelige 
karakter. Det er stadig et af filmmediets kontroversielle 
punkter, at de »rigtige« synspunkter jævnligt nægter at 
finde den tilfredsstillende »rigtige« form, og at »sand« 
kunst kan hylde en »falsk« opfattelse af virkeligheden. 
Problemet med »En Nations Fødsel« er, at hvis vi ikke 
vil ekskludere den fra kunsten -  og det vil vi nødigt -  så 
må vi affinde os med, at den sande kunst kan være falsk.

Griffiths forsv*
introduceret og oversat af 
Claus Hesselberg

Skønt Griffith så længe som muligt søgte at hemmelig
holde sine planer om en delvis filmatisering af Dixons 
roman, sivede det naturligvis ud, og han havde straks 
både censur-komiteer og politikere på halsen. En stab 
af sagførere holdt dem stangen, men det kostede i følge 
Griffith 250.000 dollars de første seks måneder.

Foreningen »National Association for the Advancement 
of Colored People« (N.A.A.C.P.) var den mest ivrige i kam
pen mod filmen, og det lykkedes den bl. a. at få klippet 
de værste racistiske scener, to voldtægts-episoder, ud, før 
filmen blev vist i New York, og den fortsatte i pressen med 
at påvirke censur-komiteerne i forskellige stater og poli
tiske repræsentanter til åbent at fordømme filmen, hvilket 
den til en vis grad havde held med. Den opfordrede aviser 
til at nægte at bringe annoncer for »En Nations Fødsel«, 
men i New York var det kun »The Post«, der fulgte dette 
råd. Den forsøgte med alle midler at bremse filmen, som 
den beskrev som historieforfalskning og grov raceforføl
gelse.

Som den mere eller mindre ubevidste racist Griffith var 
(sådan bliver han i hvert fald karakteriseret af sin mange
årige farvede chauffør Richard S. Raynolds), tog han ikke 
angrebene fra N.A.A.C.P. og lignende organisationer al
vorligt på anden måde, end at han søgte at sikre sin film 
distribution. Men da »New York Globe« bragte en leder 
imod ham, måtte han tage til genmæle. Lederen fastslår, 
at det er umuligt at rede efterkrigstidens indviklede tråde 
ud med nogen historisk nøjagtighed, men sikkert er det, 
fortsætter skribenten, at aldrig før har en sejrende hær 
vist større forståelse for de slagne. Skildringen af familien 
Stoneman, hedder det videre, er derfor en grov mistolk
ning, som kun kan skabe eller genskabe spliden mellem 
de forhenværende krigsførende parter. De egentlige ta
bere er negrene og behandlingen af dem, kan ingen hvid 
mand tillade sig at være stolt af -  det mærkværdige er 
blot, at negeren er så godmodig, som han er.

Her kom angrebet pludselig fra en side, der ikke pr. 
definition måtte tage afstand fra filmen, og Griffith får, 
ved at hage sig fast i en kritisk formulering i en enkelt 
sætning, sagt følgende om sin film :

SVAR TIL »NEW YORK GLOBE« 
af D. W. GRIFFITH 
Hr. Redaktør,
I en leder i Deres blad den 6. april 1915 med overskriften 
»Racehadet udnyttet« påstår De, at vores film »En Nati
ons Fødsel« underbygger følelserne af forskellighed mel
lem Nord og Syd. De stiller selv spørgsmålene for så 
umiddelbart derefter at besvare dem, som det er set 
igen og igen, når det drejede sig om slige problemstillin
ger. Når jeg tager til genmæle overfor Dem, er det fordi, 
De antyder, at disse så velkendte forskelle bliver bragt 
frem og behandlet »ud fra direkte lave motiver« -  for at 
citere ordret.
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for »En Nations Fødsel«
Ved at præsentere denne film-fortæ lling for New York 

Citys intelligente biografgængere i en almindelig biograf 
efter en grundig annocering, regnede jeg med, at det 
billedliggjorte drama fortalte sin egen historie. Mine med
arbejdere har opretholdt en værdig tavshed overfor brev
skrivere, rampelys-søgende og fanatikeres organiserede 
angreb på vort arbejde. Vi har sporet dette angreb til 
dets kilde og kender årsagssammenhængen. Jeg ønsker 
ikke at blande mig i nogen avis’ arbejdsmetoder, men 
havde man ladet en tilfæ ldig reporter undersøge sagen, 
ville jeg mene, at han i løbet af en time kunne finde ud af, 
at angrebene er et organiseret forsøg på at spænde ben 
for en produktion, som blev skabt ud fra ønsket om, at 
demonstrere film-kunstens smukke og mangfoldige mulig
heder og at fortælle en historie baseret på fakta i enhver 
væsentlig detalje. Vor fortæ lling giver, så klart som det 
overhovedet er muligt, selv forklaringen på sin eksistens. 
I vores billedtekster gentager vi, at begivenhederne der 
skildres på lærredet, ikke har haft til formål, at sigte til 
nogen race eller noget folk af i dag.

Jeg kræver at få at vide, med hvilken autoritet De frem
fører Deres påstand om, at dette kunstværk har set da
gens lys »ud fra direkte lave motiver«. Jeg kræver des
uden, hvis De ikke kan anføre en autoritativ kilde, at De 
tilbagekalder denne påstand på samme fremtrædende og 
direkte facon, som De publicerede de synspunkter, Deres 
leder-skribent fremlagde. Vores film taler for sig selv, og 
vi er villige til at underkaste os den dom, som New Yorks 
publikum eventuelt vil afsige over os, og om dette kunst
værk er at betragte som et handlingsfyldt drama bygget 
over en autentisk redegørelse for den periode, filmen 
beskriver.

De efterfølgende afsnit i Deres leder er politiske gene
raliseringer, som intet har at gøre med sandheden eller 
formålet med filmen »En Nations Fødsel«. Vores film be
handler historiske begivenheder, som De anvender til en 
ganske anden argumentation. Vi har stillet det gode op 
som kontrast til det onde og følger stilen i verdens bedste 
dramaer ved at fastslå idealernes holdbarhed og lade det 
gode sejre over det onde.

Jeg er ganske uenig med Dem i Deres betragtninger 
vedrørende slaveriets og efterkrigstidens historie i dette 
land, men i denne sammenhæng er det uden betydning. 
De fleste velinformerede mennesker ved nu, at slaveriet 
var en økonomisk fejltagelse. Behandlingen af negrene 
i efterkrigstiden bliver skildret levende og virkningsfuldt 
i vores film. Vi viser mange af dette problems faser og 
retter i særlig grad blikket mod de trofaste negre, der 
holdt sammen med deres forhenværende herrer og var 
rede til at ofre livet for at beskytte deres hvide venner. 
Ingen af fortællingens personer modtager større bifald 
end de gode negre, hvis hengivenhed skildres så tyde
ligt. Og kan mennesker, fordi de er forudindtaget, ikke 
se budskabet i denne del af dramaet, så er det ikke 
vores skyld.

Deres leder er en fornærmelse mod 100.000 af de bed
ste mennesker i New York City -  deres intelligens og 
menneskelige varme. De har set denne film ud fra kunst
neriske motiver og ikke med baggrund i en e ller anden

depraveret smag, som De forsøger at indicere. Blandt 
dem, De har fornærmet, er Deres kollegaer på New Yorks 
dagblade, hvis dygtige anmeldere var helt enige om at 
prise dette arbejde som en kunstnerisk præstation, inklu
sive Deres egen dygtige anmelder, Mr. Louis Sherwin.

Vi har modtaget breve med den varmeste ros fra politi
kere, forfattere, præster, kunstnere, lærere og andre. Jeg 
har forudbestillinger her fra lederne af 10 skoler, som har 
set filmen og er ivrige efter at lade deres elever se den 
på grund af dens historiske værdier.

Pastor, Dr. Charles H. Parkhurst, pastor John Talbot 
Smith og pastor Thomas B. Gregory er blandt de gejst
lige, som har tillad t os at bruge deres navne i forbindelse 
med anbefaling af filmen i sin helhed. Forældre har bedt 
os reservere billetter, så deres børn kan se filmen. Fra 
alle grene af livet er der mænd og kvinder i denne by, 
som har givet deres accept til kende overfor filmen. Tør 
De virkelig antyde, at disse umiddelbare udtryk for t il
fredshed fik mæle »ud fra direkte lave motiver«?

De organiserede modstanderes angreb på filmen er 
centreret omkring det aspekt i den, som disse mennesker 
mener kan få negativ indflydelse på blandede ægteskaber 
mellem hvide og sorte. Kritikernes organisatorer er de 
hvide ledere af The National Association for the Advance- 
ment af the Colored People, inkl. Oswald Garrison Villard 
og J. E. Spingarn, som har fremtrædende poster i denne 
forening for blandede ægteskaber.

Må jeg spørge, om De har lyst til at gøre Dem til ta ls
mand for en organisation, som åbenlyst, i sit officielle 
organ »The Crisis«, praler med, at de har været i stand 
til at kvæle »lovgivning mod blandede ægteskaber« i over 
10 stater? Ved de, hvad denne organisation mener med 
»Lovgivning mod blandede ægteskaber«? Det vil sige, at 
de med held gik imod love, som blev udarbejdet for at 
forhindre negre i at gifte sig med hvide.

Ved de, at de i deres offic ie lle  organ »The Crisis« fra 
marts 1915 stempler 288 medlemmer af den 63. Kongres 
som »neger-plagere« fordi disse repræsentanter stemte 
for at forbyde negre at gifte sig med hvide i D istrict of 
Columbia?

De afslutter Deres leder, i hvilken De drager paralleler 
mellem vores film og Deres egne påstande, med denne 
sætning:

»For at tjene nogle få beskidte dollars, er mennesker 
villige til at lefle for den depraverede smag og fremelske 
den race-antipati, som er det mest uhyggelige og farlige 
karakteristikum i Amerika.«

Denne udtalelse er selvfølgelig en generalisering, men 
den er trykt som afslutning på en leder, der er et forblom
met angreb på vores film »En Nations Fødsel«. Som fil
mens producent vil jeg gerne sige, at hvis manden, der 
skrev det, mente, at blot en brøkdel af den her citerede 
sætning skulle sigte til vores film, så er han en løgnhals 
og en kryster.

Om det er formålet med sætningen eller ej, kan den 
ikke undgå at påvirke Deres læsere på en måde, der ska
der mit omdømme som producent. Derfor beder jeg ret
færdigvis om, at De publicerer min redegørelse, 
fra THE NEW YORK GLOBE, 10. april 1915.

o
131



Racisme og 
nostalgi
Susanne Fabricius om historieopfattelsen i »En Nations Fødsel«

»Why censor the motion picture -  the laboring man’s 
univers ity?«
Fortunes are spent every year in our country in teach- 
ing the truths of history, that we may learn from the 
mistakes of the past a better way for the present and 
future.

The truths of history today are restricted to the 
limited few attending our colleges and universities; 
the motion picture can carry these thuths to the en- 
tire world, without cost, while at the same time bring- 
ing diversion to the masses.

As tolerance would thus be compelled to give way 
before knowledge and as the deadly monotony of the 
cheerless existence of millions would be brightned 
by this new art, two of the chief causes making war 
possible would be removed. The motion picture is 
war’s greatest antidote.

Dette citat er forordet til den pjece, som Griffith udgav, 
da USA’s negerorganisationer forsøgte at gribe ind over 
for »The Birth of a Nation«. Pjecen bar titlen »The Rise 
and Fail of Free Speech in America« og er et kuriøst vid
nesbyrd om en sammenblanding af naivitet og kynisme, 
to ting, der måske ikke ligger hinanden så fjern, som man 
umiddelbart skulle tro.

Citatet røber på én gang indsigt i nogle manipulations
mekanismer og en manglende evne til at erkende dem 
som det, de er. Det viser også, at Griffith udmærket var 
klar over hvilket forhold, der består mellem et samfund 
og dets bevidsthedsproduktion: en film skildrer i overens
stemmelse med sit eget samfundssyn direkte nogle so
ciale problemer (»the laboring man’s university«), men t i l
byder samtidig virkeligheden bearbejdet i nogle drømme
billeder, som imødekommer de behov, der opstår af et liv 
i »fremmedgjort« arbejde og økonomisk mangel (»the 
deadly monotony o f the cheerless existence of millions«). 
Det er i skæringspunktet mellem disse to fænomener, 
at en iagttagende virksomhed, som gør sig håb om at 
trænge igennem filmens overflade, må sætte ind.

Et sådant arbejde kræver historisk viden, og det bliver 
ikke mindre af, at »The Birth of a Nation« er en »histo
risk« film. Den behandler problemer fra før, under og efter 
den amerikanske borgerkrig (1860-65) set ud fra en 1915- 
synsvinkel.

»The Birth of a Nation« og reaktionen i samtiden
Men inden jeg går i gang med en forkortet fremstilling af 
de social-historiske forhold omkring borgerkrigen og USA 
i begyndelsen af det 20. århundrede, vil jeg berette filmens 
egen historie og den historie, som selv den »skabte«.

Den blev til på baggrund af Thomas Dixons roman 
»The Clansman, a historie romance of the Ku Klux Klan« 
(1905). Dixon, som var præst, havde selv dramatiseret ro
ranen; Kinemacolor forsøgte uden held at filmatisere 
den, og senere blev Griffith sat på opgaven, som han 
greb med henrykkelse1). Filmen er i eftertiden blevet 
berømt for sin fortælleteknik, men også berygtet for sin 
racisme.

Premieren gav umiddelbart anledning til en lang række 
protester fra sorte organisationer og enkeltpersoner; især 
var NAACP (National Association for the Advancement 
of Colored People), som var stifte t i 1910, aktiv. Hensig
ten var at få forbudt forevisning, subs:diært få klippet de 
værste scener bort; begge dele lykkedes i et vist omfang. 
Ikke desto mindre blev filmen en kolossal kassesucces, 
der ikke en gang er overgået af »Borte med blæsten« 2). 
Negerorganisationerne forsøgte også at få vedtaget nogle 
generelle censurbestemmelser, der i fremtiden skulle fo r
byde produktionen af racistiske film. At det blev ved fo r
søget, viser de film, som siden er strømmet ud fra Holly
wood.

O
132



Modsatte side: Livsglæde i Sydstaterne. Denne side, 
øverst (v. til h.): 1) Forsoneren Lincoln. 2) Overgivelsen 

ved Apamattox, en »nøjagtig« rekonstruktion med 
ideologien indbygget (Nordstatsgeneralen Grant med 
stor cigar og hånden i lommen). 3) De sortes terror

regime efter krigen. 4) Sort-hvid konfrontation. 5) Hvid 
uskyld truet. 6) Ku Klux Klan optræder som rednings- 

mænd. 7) Kærligheden i idylliske naturomgivelser 
bringer til slut harmoni.
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Det var dette, der fik Griffith til at skrive den oven
nævnte pjece om ytringsfriheden. Idet han opererer med 
de gængse liberalistiske begreber om dette fænomen og 
ikke har øje for de grænser, der i forvejen er sat for øko
nomisk underprivilligerede gruppers, herunder USA’s sor
te befolknings, ytringsmuligheder, ser han sig selv som 
offer for »intolerance«, et ord, der pryder alle tekstens 
højresider som overskrift. Negrenes forsøg på at beskytte 
sig selv mod altfor aggressive fordomme ser han som et 
ildevarslende anslag mod fremskridtet, som en banebry
der for russiske tilstande i USA.

Der blev g jort et forsøg fra negerside på at producere 
et modstykke til »The Birth of a Nation«. En af de før
ste og mest prominente negerledere efter borgerkrigen, 
Booker T. Washington, nærede den opfattelse, at negrene 
ved at gøre sig økonomisk uafhængige af de hvide og ved 
deres eget frie initiativ skulle skaffe sig en anstændig til
værelse. Tankegangen var på sin vis materialistisk (uden 
at den på nogen måde overskred klassesamfundet), men 
viste sig med tiden at være urealiserbar. Denne ideologi 
slog også igennem inden for filmbranchen. Washingtons 
sekretær, Emmet J. Scott, producerede »The Birth of a 
Race« med finansiel støtte fra den sorte middelklasse. 
Denne støtte var imidlertid ikke tilstrækkelig, og på grund 
af manglende teknisk erfaring og dårligt vejr under op
tagelserne blev filmen m islykket3).

At negrene havde god grund til at protestere, fremgår 
af en anden tildragelse. Ved opførelsen af »The Birth of 
a Nation« i Atlanta i efteråret 1915 så en anden præst sit 
snit til at fiske i rørte vande. En uge før premieren organi
serede W. J. Simmons en rituel genoplivelse af Ku Klux 
Klan på en bjergtop uden for byen4). Selvfølgelig var 
»The Birth of a Nation« ikke den direkte årsag, til at den
ne omsiggribende terrororganisation igen fik vind i kut
terne; filmen og Ku Klux Klan var to parallelle udtryk for 
de samme ideologiske strømninger i tiden: de understøt
tede og reklamerede gensidigt fo r hinanden.

Økonomi og racisme
For at begribe sådanne ideologiske genopstandelser er 
det ikke tilstræ kkeligt at se på den umiddelbare samtid; 
i første omgang må man rette opmærksomheden mod de 
samfundstilstande og det verdensbillede, der ønskes gen
oprettet, i dette tilfæ lde slaveriet i sydstaterne før bor
gerkrigen.

Hvis man ikke vil afskrive enhver forståelse og dermed 
mulighed for ændring af den holdning, som en del af 
USA’s hvide befolkning stadig indtager over for den sorte, 
er en viden om de økonomiske, sociale og ideologiske 
forhold på dette tidspunkt nødvendig. Rendyrket racisme, 
hvis en sådan kan tænkes, ville have sine rødder i b iolo
gien og ville således ikke stå til at ændre. Racismen i 
USA er også rettet mod andre racer end den negroide, 
men ingen andre farvede indvandrere har mødt så mange 
hindringer som de sorte. Den modsætning, der består 
mellem de superliberalistiske amerikanske idealer og den 
faktiske behandling af negrene lader sig ikke tilstrække
ligt forklare ud fra hudfarve.

I ca. 250 år har den sorte befolkning været slaver i sy
dens landbrugsstater. Det økonomiske system i sydsta
terne kan i sig selv gøres til genstand fo r endeløse d i
skussioner. I den sidste lange periode inden borgerkri
gen produceredes der bomuld med henblik på salg på 
verdensmarkedet, men samtidig manglede et afgørende 
træk ved den kapitalistiske produktionsmåde, nemlig fo r
holdet mellem kapital og lønarbejde. Slaverne udgjorde

sammen med jorden deres herrers faste kapital. Hele b il
ledet kompliceres af, at alt dette fandt sted på et konti
nent, hvor industrien nordfra var begyndt at fortrænge land
bruget. Men slaveøkonomien var afgørende både for syd
staternes økonomiske og politiske fald og for de ideolo
giske formationer som denne artikel handler om s).

Da slaveriet afskaffedes, fik de frigivne slaver, der blev 
i syden, en økonomisk position, der nærmest svarer til 
feudalismens livegne. De såkaldte »sharecroppers« var 
ikke livegne, men deres indtægter fremkom ved en ud
byttedeling med ejerne af den jord, de havde forpagtet.

Under slaveriets første fase skal negrene have haft en 
social status, der lignede de kontraktbundne tjenestefolks 
(indentured servants: hovedsagelig hvide, der »udlejede« 
deres arbejdskraft på et bestemt årem ål)6). Men efter
hånden som slaveriet på grund af manglen på fri arbejds
kraft greb om sig, udvikledes der specielle ideologier, 
hvis formål var at bringe en harmoni i stand mellem sla
veriet og den ellers udbredte liberalisme. Man greb t i l
bage til oldtidens Athen og så slaveriet som den ideelle 
samfundsform; det skabte forudsætningerne for frihed og 
lighed mellem de hvide, der jo blev befriet fra det degra
derende fysiske arbejde. Denne tankegang forudsatte 
selvfølgelig, at de sorte ikke var værdige til at tage del 
i friheden og ligheden 7). Det økonomiske system måtte 
stive sig af med en paternalistisk ideologi, et forestillings
sæt om fundamentale skel mellem mennesker og en gud- 
dommelig/biologisk indstiftet orden mellem de forskellig
artede. Det er reminiscenser af denne ideologi, som er 
forudsætningen for vort århundredes negerdiskrimination, 
og som har bevirket, at negrene er blevet holdt fast i de
res »feudale« rolle som serviceydere på laveste niveau 
(gadefejere, skraldemænd etc.).

Når en samfunds- og menneskeopfattelse, som selv i 
midten af det 19. århundrede var en anakronisme, får en 
kraftig opblomstring i begyndelsen af det 20., hænger det 
også sammen med nogle økonomiske og sociale forhold. 
Industrialiseringens udbredelse i USA og Vesteuropa 
medførte en konkurrence om de oversøiske markeder. 
Mens de europæiske lande indbyrdes kæmpede om herre
dømmet i Afrika og Asien i 1. verdenskrig, havde USA 
lettere spil i Latinamerika; den spansk-amerikanske krig 
1898 om indflydelse på Cuba fulgtes i begyndelsen af 
det 20. århundrede op af en række vellykkede forsøg på 
at infiltrere i de sydamerikanske staters økonom i8).

Imperialismens første store fase understøttedes af en 
ideologi, som bl. a. skulle retfærdiggøre den hvide mands 
fremmarch blandt folkeslag af alle kulører. Dette ideologi
ske kompleks udviklede sig videre op igennem århundre
det og har foreløbig kulmineret i fascismen og nazismen. 
I dag er man tilbøjelig til at betragte den ariske racisme 
som et hovedsagelig germansk fænomen og glemme, at 
den udsprang fra de angelsaksiske områder som forløbere 
for og fordrejninger af Darwins lære. Er man i tvivl, kan 
man forvisse sig ved at læse »The Clansman«.

Lovgivning og racisme
I USA viser racismens konjunkturer sig også i en række 
beslutninger på det politisk-juridiske niveau, som det nok 
kan være værd at repetere med henblik på en forståelse 
af »The Birth of a Nation«. Borgerkrigen betragtes tradi
tionelt som et langtrukkent moralsk slag om slaveriets 
ophævelse; denne opfattelse kommer selvfølgelig til kort 
over for en materialistisk historieopfattelse, der ser den 
som en kamp mellem to produktionsmåder9), men slave
riet spillede også en afgørende rolle i denne kamp, om
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ikke af moralske grunde. Den udløsende faktor var ikke, 
om slaveriet skulle afskaffes i de stater, hvor det i fo r
vejen bestod, men om det skulle udbredes til de nyerhver
vede territorier. Først i 1863 blev tanken om slavernes 
frigivelse kundgjort, og i 1865 blev den formelle beslut
ning taget.

I de første år efter borgerkrigen arbejdede man i otte 
sydstater med de såkaldte Black Codes, som i realiteten 
opretholdt tilstandene før krigen 10). I 1867 vedtoges den 
første rekonstruktionslov, der satte sydstaterne under 
militser kontrol, indtil der blev indført stemmeret for negre. 
Rekonstruktionsbestræbelserne nåede et højdepunkt med 
The Civil Rights Bill, der i 1875 formelt ligestillede sorte 
og hvide borgere.

To år senere blev de sidste forbundsregeringstropper 
trukket ud af sydstaterne, og derefter begyndte det igen 
at gå ned ad bakke. I 1883 erklærede højesteret The 
Civil Rights Bill for forfatningsstridig, og i 1896 godkendte 
den »separate-but-equal«-princippet, og dermed var vejen 
banet for de såkaldte Jim Crow-love i sydstaterne. I 25 år 
voksede dette system af regulationer, der fratog negrene 
deres politiske rettigheder og adskilte den sorte og den 
hvide befolkning i skoler, transportmidler og på offentlige 
steder. Det er afviklingen af denne lovgivning, der har 
voldt så mange kvaler i 1950’erne og 60’erne.

»The Birth of a Nation« som historieskrivning
I følge overlevering skal landets præsident efter den pri
vate opførelse, der blev arrangeret for ham og hans familie, 
spontant have udbrudt: »It’s like writing history with light- 
ning« 11). Denne bemærkning stemmer helt overens med 
Griffiths egen opfattelse af filmens funktion (jfr. citatet) 
og er et eksempel på vekselvirkningen mellem et systems 
bevidsthedsproduktion og dets statsapparat. Wilson, som 
selv stammede fra sydstaterne, ligesom Dixon og Griffith, 
var historiker, og Griffith havde bl. a. benyttet hans bøger 
som kildemateriale til filmen.

Han pointerede selv på det kraftigste, at filmen holdt 
sig nær til virkeligheden, og i visse mellemtekster lader 
han publikum forstå, at de efterfølgende scener er nøj
agtige rekonstruktioner af billeder fra tiden. Dette gælder 
scenen fra overgivelsen ved Appomattox og scenen fra 
Repræsentanternes Hus i South Carolina, som er en af 
de mest groteske fremstillinger af negrene i filmen. Hvor 
en påberåbelse af autenticitet i det første tilfæ lde blot 
tjener et ligegyldigt museumsprincip, har den i det sidste 
nogle ideologiske legitimeringsfunktioner: se selv, sådan 
var de sorte svin virkelig, øv, bøv!

Det argumentationsniveau, som filmen selv etablerer, 
kan hurtigt tilbagevises ved en sammenligning med de 
faktiske historiske data og den selektion, der er foretaget. 
F. eks. overspringer den i sin fremstilling af forløbet de 
to år, hvor de sortes forhold blev reguleret af The Black 
Codes, og overdimensionerer betydningen af Thaddeus 
Stevens (i filmen Austin Stoneman), som var en central 
figur i den republikanske rekonstruktionslovgivning.

Filmens stillingtagen til modsætningen nord-syd og løs
ningen af slaveproblemerne er tvetydig. I sin fremstilling 
af tilstandene tager den indirekte, men klart parti til fordel 
for sydstaterne og slaveriet, men eksplicit slutter både 
filmen og romanen på opportunistisk vis op omkring Lin
coln; han betragtes som den ideelle leder, der kunne have 
bragt den store harmoni i stand. Denne harmonisering 
mellem nord og syd modsvares på det personlige plan af 
filmens to unge par og formidles af Ku Klux Klan i en 
udbredelse af sydstaternes værdisæt til nordstaterne.

Løsning på raceproblemet ser både film og roman i 
»kolonisering« d. v. s. returnering af den sorte arbejdskraft 
til Afrika, en holdning, som romanen og filmen i sin op
rindelige version også tillagde Lincoln (jeg har ikke i mine 
kilder kunnet få be- eller afkræftet denne påstand; for en 
forståelse af filmens eget ideologiske ståsted er det også 
underordnet). Begrundelsen for dette standpunkt ses i 
den sorte og den hvide races uforenelighed; med Lincolns 
ord fra romanen »I can conceive of no greater calamity 
than the assimilation of the Negro into our social and po- 
litical life as our equal. A mulatto citizenship would be too 
dear a price to pay even for emancipation« (s. 34). En 
anden af romanens chefideologer, den gamle dr. Came- 
ron, giver med sin karakteristik af de sorte en forklaring 
på ulyksaligheden af en sådan assimilation: »And this 
creature, half-child, half-animal, the sport of impulse, 
whim and conceit (-) a being, who, left to his will, roams 
at night and sleeps in the day, whose speech knows no 
word of love, whose passions, once aroused, are as the 
fury of the tiger ...« (s. 223). Det er den »race«teori, som 
filmen via sine billeder har givet kød og blod.

En ideologikritik, der satte ind på at påvise filmens 
raceforestillinger, er ofte fo re ta ge t12) og ville i dag -  i 
hvert fald for et dansk publikum -  være overflødig. De er 
så tykke, at ingen kan være i tvivl om deres eksistens. 
Den »ydre« historiske forklaring på den aggressive racis
mes genopdukken i 1915 skulle fremgå af den ovenstå
ende historiske oversigt. Filmen kunne bl. a. benyttes til 
legitimering af Jim Crow-lovgivningen og USA’s imperia
listiske politik.

Familien og seksualiteten
Men dette forklarer hverken filmens egne motiveringer 
eller dens publikumssucces. Thi den er ikke blot på sin 
egen subjektive vis »historieskrivning«, den er tillige  en 
historie, fiktion, og det er netop i gestaltningen af Histo
rien i individuelle skæbner, at eskapisme-momentet og de 
ideologiske mekanismer træder tydeligst frem, og her må 
de sociale og økonomiske betragtninger suppleres med 
nogle psykologiske og seksuelle.

De strabadser, som de to repræsentative familier må 
igennem, og de konflikter, der består mellem dem, er et 
spejl af hele nationens situation. Men det personlige træ 
der også ind som det moment, der skal forklare historiens 
gang.

Efter to korte scener, som skal antyde den »ydre« histo
riske baggrund for borgerkrigen, slavernes ankomst til 
Amerika og abolitionistbevægelsen i nordstaterne 13), in
troduceres de værdier, som filmen sætter højt og ønsker 
at værne om. Det er, som det fremgår af en mellemtekst, 
det »hjem, hvor livet leves i svundne tiders ånd« d. v. s. 
sammenhold, fred og uskyldig skæmt inden for familiens 
kreds. Hos familien Cameron trives alt levende; hvalp og 
killing leger troskyldigt, og den patriarkalske ånd stråler 
fra »Cameron Halls hjertevarme hersker« ud over den t i l
fredse slaveskare, hvis glade løjer velvillig t bivånes af 
familien og deres gæster.

Livsglæden, spontaneiteten og de chevallereske om
gangsformer mellem kønnene i sydstaterne kontrasteres 
med den alvorstunge reservation, som hersker i nordsta
terne. Her er den patriarkalske familie og den hierarkiske 
samfundsorden i opløsning. Nok består der hos familien 
Stoneman det skønneste søskendeforhold, men hjemmet 
savner en mor, og faderen er underkastet en liderlig drift 
mod en dyrisk og lumsk kvinde af tvivlsom hudfarve. Det
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er »den store leders svaghed, der engang skal tilintetgøre 
nationen« (mellemtekst). Den fortrængte livsudfoldelse 
vender grueligt tilbage som ukontrollable lyster, og det 
er disse skrækkelige tilbøjeligheder, som i følge filmen dy
best set bestemmer de »ydre« historiske tilskikkelser; 
dette kan kaldes historieskrivning på seksual-psykologisk 
grundlag.

Den uberegnelige seksualitet placeres hos de sorte og 
knyttes sammen med deres fundamentale dyriskhed (jfr. 
citatet fra romanen ovenfor). De grupperer sig i to kate
gorier, husdyrene, d. v. s. det tro tyende, og vilddyrerne, 
aberne, som er i overvældende flertal. De hvide, som 
står under påvirkning af de dunkle drifter, udstyres også 
med dyriske karakteristika. Dette træk er især tydeligt hos 
Stoneman, hvis fysiognomi og gebærder ikke er fjernt 
fra en stor gorillahans.

Det er da også de sortes umådeholdne driftsliv, der 
sætter sving i filmens sidste halvdel. Da det negerdomi- 
nerede lokalparlament -  under lystne øjekast til de hvide 
kvinder på balkonen -  har gennemført en »inter-marriage 
bili«, tager sorte vellystninge straks utilbørlige skridt over 
for filmens damer. Dette tema kulminerer i Gus’ forfø l
gelse af lillesøster Flora og hendes påfølgende selvmord. 
Det er som reaktion herpå, at Ku Klux Klan stiftes; det 
effekfulde ridt gennem landskabet er den personificerede 
driftsknægtelse. De hvide ryttere gungrer i talrige skarer 
ind mod knudepunktet i mislighederne, den sorte mands 
drift mod den hvide kvinde, eksemplificeret ved Silas 
Lynchs overgreb mod den blonde og hvidklædte Elsie 
Stoneman.

Over for disse vidrigheder sætter filmens slutning nogle 
modbilleder: paradis i græske gevandter er genoprettet, 
og de to unge par har hver for sig fundet sammen i en 
afbalanceret harmoni med hinanden og den omgivende 
natur. Driftsnegeringen er ikke, som det kunne forventes, 
forbundet med naturfjendskab. Naturen danner den har
moniske baggrund for ung kærlighed og geniale indfald 
(Ben undfanger ideen til KKK i naturen). Det er den 
lutrede natur og den agrare storfamilie, der sættes op 
mod den umenneskelige unatur, nordstaternes overcivili
sation og negrenes dyriske seksualitet.

Racisme har som ideologisk forekomst ikke blot nogle 
social-økonomiske årsager, men også nogle psykologiske. 
Det er utallige gange påvist, at seksuelle traumer og puri
tanisme, som jo i sig selv hænger sammen med en sam
fundsmæssig organisering af personlige forhold, griber 
dybt ind netop i et fænomen som racisme 14). Seksuel om
gang mellem repræsentanter for den negroide og euro
pide race har altid været det største af de tabuer, som 
omgiver forholdet mellem racerne; det er det, der viser 
sig i filmens og romanens skræk for »a mulatto citizen- 
ship«. Filmen kolporterer blot traumerne, den afdækker 
dem ikke.

Det er i sin forklaringsmodel, at det historiske forløb 
skyldes enkeltpersoners psykopatologi, og i sin nostalgi 
mod en foræ ldet produktionsmåde og en paternalistisk
hierarkisk orden, at filmen virkelig viser sine ideologiske 
tænder. Den sentimentale humanisme i de »hjertevarme« 
scener mellem familiemedlemmer og den spirende fascis
me i skildringen af negrene er to sider af samme sag. 
Naiviteten og kynismen går hånd i hånd.

Industrialisering og nostalgi
Dette syndrom er heller ikke løsrevet fra tid og sted. Den 
intensivering af racismen, som kan aflæses i amerikansk 
lovgivning og bevidsthedsproduktion i begyndelsen af det

20. århundrede, indgik som sagt i et større ideologisk 
kompleks. Industrialiseringen medførte også en omlæg
ning af samfundsstrukturen på det indre plan. Den ærke- 
amerikanske liberalisme har sin samfundsøkonomiske 
basis i landbruget; ønskedrømmene om et samfund af 
frie og lige producenter blev imidlertid knækket af indu
strialiseringen, som i USA hurtigt antog monopolets form. 
I stedet for en nation af små selvstændige næringsdri
vende blev USA en nation af lønmodtagere 15). Proletari- 
seringen af småborgerskabet blev netop omkring 1915 på 
det politiske plan imødegået af Woodrow Wilsons admini
stration, som var den første demokratiske regering i 16 år, 
med en række anti-trust love og på det ideologiske plan 
af en »radikalisering«, som stræbte hen imod en tid ligere 
samfundsform 16).

Trangen til harmoni i samfundet og det enkelte men
neskeliv omsattes til et nostalgisk ønske om en. tilbage
venden til jorden og familien -  en formel, som også findes 
i en senere tysk variant: »Blut und Boden«. Denne reak
tion var et opgør med liberalismen, som havde vist sin 
uigennemførlighed, og med det »menneskefjendske« in
dustrisamfund. Men modsigelsesfyldt som den var, kom 
den snarere til at underbygge end til at nedbryde de 
tendenser, som den var rettet imod.

Racismen kan ikke adskilles fra fortidsdyrkelsen, som 
det bl. a. kan iagttages på film. I USA havde man den 
romantiske fortid i sydstaterne at rette blikket mod, hvil
ket giver reaktionen endnu en konservativ dimension; no
stalgien var allerede indbygget. Fælles for de fleste ame
rikanske film fra perioden, hvor der forekommer negre 
-  hvad enten de er skildret som harmløst og godmodigt 
tyende eller som balstyriske bestier -  er at de netop er 
henlagt til de gloriøse tider i sydstaterne, og at alle de 
film, som beskæftigede sig med borgerkrigen, tog stilling 
til fordel for sydstaterne 17). »Borte med blæsten« (1939) 
sammenfatter på storladen vis fortidsdyrkelsen, og efter 
den ebber traditionen langsomt ud. Men så sent som i 
1954 (og formodentlig senere) kan den iagttages i fuld 
udfoldelse i John Fords »The Sun Shines Bright«. »The 
Birth of a Nation« er således ikke et isoleret fænomen i 
amerikansk film, men den var den første, der fremsatte 
åbenlyst terroristiske synspunkter, og på dette punkt er 
den vistnok aldrig blevet overgået.
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Ole Michelsen

Ole Michelsen: Vil du fortæ lle filmens tilblivelseshistorie 
og redegøre for de forskellige etaper fra idégrundlaget 
til den færdige film?

Jørgen Leth: Der ligger flere stadier i forarbejdet, som 
i øvrigt har været mere langvarigt end de fleste forestiller 
sig. For mig er film og digt nær beslægtet, formelt. Jeg vil 
gerne have, at film har samme grad af total åbenhed og 
frihed i sit udtryk som digte, og det har jeg ligesom 
eksperimenteret med. Via »Livet i Danmark« nærmede 
jeg mig en større form. Hvor de tid ligere af mine kortfilm 
har været en slags etuder eller nedtællinger kan man også 
sige, oftest med et asketisk indhold og et afgrænset snæ
vert stof, så fik jeg lyst til at benytte en udvidet form og 
lave en spillefilm på de stilistiske præmisser, som jeg 
havde eksperimenteret mig frem til. Men afgjort med den 
hensigt at anvende langt mere stof. Det syntes jeg pludse
lig jeg kunne efter »Livet i Danmark«, hvor min magt over 
metoden gav mig appetit på at bringe et rigere stof ind 
simpelthen.

O.M.: Var det altså det, at du fik bedre fat om formen 
som gav dig mod på at arbejde i det større format?

J.L.: Ja, det var det afgjort.

O.M.: Det var altså ikke emnet, der pressede på?

JL.: Nej, jeg startede med formen. Det var metoden, som 
krævede mere stof. Jeg var træt af askesen i stofvalget 
og følte, at jeg havde så meget styr på metodikken, at 
den ville æde mere stof. Jeg følte også, at jeg mestrede 
den på en sådan måde, at det kunne blive tilstræ kkeligt 
underholdende, hvis den fik noget ordentligt stof at æde 
den maskine jeg havde bygget op, om jeg så må sige.

Men jeg har haft meget lange og omfattende overvejel
ser under forberedelserne til denne film, ikke så meget 
i forhold til udarbejdelsen af manuskriptet men i over
vejelsernes vanskeligheder kan man sige. Jeg forsøgte 
flere gange at isolere mig for skrive, men på de vanske
ligst tænkelige vilkår, fordi jeg af filosofiske grunde på 
forhånd måtte afstå fra at tage et såkaldt samfundsrele
vant stof. Igennem min digtning har jeg mere og mere 
nærmet mig en besyngelse eller en beskrivelse af intet
heden, flo t sagt. Men det er jo immervæk det, det kredser
om. De opbrugte illusioner, den gennemsigtige flygtige 
verden. Tomheden. Eller man kan også sige en beskri
velse af de nærmeste omstændigheder, de enkleste ting.

O.M.: Kan du beskrive, hvordan d it manuskript så ud, og 
hvordan selve arbejdet med det foregik. Det er vist ret
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vigtigt, da det ikke var et ordmanuskript, så vidt jeg har 
forstået?

J.L.: Jeg startede med at skrive en lang række rablende 
notater om film-metode, om ting jeg sådan umiddelbart 
havde lyst til at lave. En samling notater først og frem
mest, og nogle af dem er i øvrigt o ffentligg jort i min nye 
bog. En række notater, som på en måde beskriver et ret 
afsindigt forhold til det at fortæ lle på film. Min første idé 
kredsede om at slippe min fortællemaskine løs på den 
samlede danske litteratur. Hvis man kan forestille sig en 
afsindigt sulten maskine, som kaster sig over alt, hvad 
den kommer i nærheden af af litteratur og spytter det ud 
i en eller anden tilfæ ldigt ordnet sammenhæng. Faktisk 
en collagemaskine. Jeg ville altså forholde mig meget 
brutalt til det rige materiale, som den danske litteratur i 
sin helhed udgør. Jeg ville være både overfladisk og 
brutal og blot tage stumper hist og her, stumper jeg havde 
brug for, som en meget voldsom forbruger af stof. Denne 
fortællemaskine skulle rable anekdotisk stof af sig og 
være vrangen på den episke film. Et overflødighedshorn 
af anekdotisk stof, halve og hele historier i en pærevæl
ling, sammentrængte forkortede og groft behandlede.

O.M.: Hvornår droppede du så den idé, som jo næsten 
intet har tilfæ lles med den film, der kom ud af det?

J.L.: Ja, min opladning til denne film har strakt sig over 
flere år, og det næste, jeg nåede til, var den etnografiske 
metode, som jo også helt tydeligt er anvendt i »Livet i 
Danmark«, hvor jeg opfatter mig selv som en slags opda
gelsesrejsende, der betragter den nærmeste virkelighed, 
den danske virkelighed, som omgiver os, som noget frem
med og eksotisk. Denne opdagelsesrejsende, som er be
sat af en mani med at ordne tilværelsen, sætte den sam
men i rimelige overskuelige størrelser, men gerne på be
kostning af »sandheden«, underforstået »Den findes ikke«. 
Den dokumentariske sandhed er mine film jo i øvrigt et 
opgør med. De har i hvert fald et meget spidsfindigt fo r
hold til autenticitet og fiktion, ikke? Men det kan vi vende 
tilbage til. Men jeg søgte efter et ordnende princip, som 
da jeg lavede »Livet i Danmark«. Dengang satte jeg mig 
ned og læste avis, og hvad jeg fa ldt over, det var godt 
stof, det kunne jeg bruge. Det var de spilleregler, jeg 
vedtog for den film.

O.M.: Altså et rent subjektivt, individualistisk udgangs
punkt.

J.L.: Ja, superindividualistisk. Ingen objektive kriterier. 
Men det paradoksale er, at beskrivelsen f)å sådant et 
pseudoetnografisk grundlag har i sig en påstand om ob
jektivitet. Det er en tilsyneladende objektivitet, men i vir
keligheden er udvælgelseskriterierne tota lt enøjede og 
æstetiske. Men når jeg nu sidder og skriver den slags 
ting, har jeg nogle ret voldsomme kriser. Jeg keder mig 
for meget, når jeg skriver. Det er mit store problem. Hver- 
gang jeg satte mig for at skrive mere udførligt, så mistede 
jeg lysten til at lave filmen, så det har været et betydeligt 
problem, kan jeg roligt sige. Tingene er nogen gange ved 
at skvatte sammen for mig og for at hjælpe lidt på den 
situation, fik jeg lavet noget papir, hvor der stod: »Scene
beskrivelse« og »personer« foroven og længere nere stod 
der »optik« o. s. v., og så tænkte jeg ved mig selv: »Dette 
her er orden. Det er orden på bordet.« Men det gik jeg 
simpelthen helt i stykker på. Det kedede mig helt afsin
digt at skulle transformere mine notater til en sådan for
nuftig beskrivelse, der kunne anvendes og læses af andre

end mig selv, hvilket jo var meningen med den. Men det 
holdt jeg op med. Dette forsøg på et manuskript savnede 
den friskhed og spontaneitet, som notaterne havde. Og det 
var min mening at lave en film, som var nøjagtig så let 
og luftig som notaterne. I virkeligheden ville jeg gerne 
have, at filmen fik en notatagtig struktur.

O.M.: Men må jeg lige åbne en parantes her. Til oriente
ring for dem, der ikke ved det, så blev det vel dit held i 
forbindelse med realiseringen af denne film, at konsulent
ordningen var indført, så du overfor et menneske, et en
kelt menneske, mundtligt kunne argumentere for alle disse 
mærkelige ting, som hændte dig under forarbejdet?

J.L.: Det var helt afgørende. Et filmråd, som sidder og 
forvalter en illusion om objektiv retfærdighed med fle r
talsbeslutninger, ville nok have haft meget svært ved at 
tage stilling til en notatsamling. Men en enkelt person, 
som kan tale direkte med en og få at vide, hvad det hand
ler om, kan naturligvis langt lettere tage stilling. Det har 
helt afgjort været en fordel.

O.M.: Så lukker vi den parantes og vender tilbage til din 
film!

J.L.: Historien om manuskriptet er nemlig ikke færdig 
endnu. Altså det første afsnit var en synopsis med titlen 
»Det gyldne snit«, og den handlede om litteraturen som 
en stofmasse og min glubske fortællemaskine. Så faldt 
litteraturen bort, og etnografen kom ind inspireret af Ma- 
linowski, en klassisk antropolog, som jeg føler mig meget 
knyttet til, fordi han er så naiv, og fordi han er så firkantet, 
og fordi han arbejder med tableau-agtige stiliseringer af 
den virkelighed, han ser. Han var selv amatørfotograf og 
typen på den opdagelsesrejsende med foden oppe på 
træstubben og med tropehjelmen under armen på et b il
lede med titlen »Samtale med en indfødt«. Det blev til 
nogle rablende notater, nedfældet i en poetisk inspiration, 
som den jeg skriver digte på. Dyrt sagt: Nogle visioner 
om hvordan man kan arbejde med film på en anden måde. 
Det var det andet stadium, hvor jeg ville beskæftige mig 
med sådan noget som familien og boligen. Men på det 
tidspunkt fik jeg lyst til at gå ud og researche i den fakti
ske sociale virkelighed, men stadig uden nogen politisk 
'hang ud’, stadig kun på de pseudoetnografiske, uansvar
lige grundlag. Jeg prøvede først at få nogle medarbej
dere. Men det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke så 
god til at samarbejde på manuskriptplanet. Det må jeg 
sige. Men så henvendte jeg mig i Brøndbyernes kommune 
til borgmester Kjeld Rasmussen, som jeg kender som 
sportsfan og sagde, at nu ville jeg gerne studere Brønd
byerne. Han er meget praktisk og hurtig, så han fik ind
kaldt de lokale blade til et møde med mig, hvor jeg fo r
talte om mine filmplaner, og de satte store artikler i de 
lokale blade, hvori de opfordrede folk til at henvende sig 
til mig med henblik på at tilvejebringe dette etnografiske 
materiale. I den følgende måneds tid var jeg på talrige 
interviewsbesøg med kassettebåndoptager hos alle mu
lige familier. Men dér kedede jeg mig også. Jeg fik fo r
nemmelsen af at gå på arbejde hver dag og samle pseu- 
dostatistisk materiale ind. Men det inspirerede mig ikke 
en skid, og jeg følte mig frustreret overfor det.
O.M.: Virkeligheden greb forstyrrende ind!

J.L.: På det tidspunkt havde jeg en idé om at bruge de 
der Albertslund-huse som en slags kulisse med fast ind
stilling, for de er jo fuldkommen ens, og så kun skifte 
møblerne og menneskerne ud ligesom i et dukkehus.
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O.M.: Men det kedede dig?

J.L.: Det kedede mig helt enormt at møde virkeligheden 
helt konkret. Det sagde mig ikke en skid. Det må jeg til
stå, men er i øvrigt glad for at få sagt det i denne her 
sammenhæng.

O.M.: Så du gik tilbage til din gammeldags, individua
listiske arbejdsform!

J.L.: Det gjorde jeg faktisk. Tilbage til mine egne idiosyn
krasier og først og fremmest til friskheden i mine egne 
arbejdsnotater. Jeg blev klar over, at jeg måtte befri f i l
men for p ligter overfor den sociale virkelighed. Jeg røg 
simpelthen ind i en ny krise, for man må forstå, at det 
stof, jeg ville hente i Brødbyerne, var det samme som 
litteraturen i første omgang. Men jeg fandt ud af, at den 
procedure var ugyldig for mig, og at jeg simpelthen måtte 
gå videre på den arrogante forestilling om, at jeg faktisk 
kunne lave filmen helt udfra min egen næse. Jeg måtte 
tage springet ud, som jeg har g jort det med alle kort
filmene, men som jeg pludselig frygtede med denne 
spillefilm. På grund af det lange stræk, måske? Men før 
vi når frem til optagelserne, er der endnu et stadium. Jeg 
husker ikke, om man forlangte af mig, eller om jeg kræ
vede af mig selv at udarbejde et essay som en slags 
'sales ta lk ’ fo r filmen, og det essay blev til den tekst, jeg 
siger i filmen. Det er de stumper skrift, som er røget med 
over i den endelige film. Det er skrevet for at andre, f. eks. 
skuespillerne, skulle kunne forstå min film. En brugs
anvisning.

O.M.: Filmens økonomi?

J.L.: Blandt de spilleregler jeg opstiller for mig selv i fo r
bindelse med en film, er de økonomiske de vigtigste. Jeg 
har altid valgt økonomien først og så tænkt filmen op til 
den økonomi. Produktionsomstændighederne fremkalder 
en bestemt æstetik, og det er jeg interesseret i. Jeg har 
tid ligere lavet enormt billige film, og det pres, de er ble
vet til under, har været inspirerende. Det er en ting, jeg 
altid har forbeholdt mig meget præcist til. »Det gode og 
det onde« har efter mit eget ønske været ret billig at lave, 
fordi den helt klart var et eksperiment. De begrænsninger, 
som det medfører, kan jeg kun føle inspirerende. Enhver 
form for praktisk begrænsning får jeg næsten altid noget 
positivt ud af i mit forhold til apparatet.

O.M.: Men nu må vi hellere se at nå frem til selve filmen, 
det færdige produkt efter disse lange indledende manøv
rer. Der er to ting, som slår mig i den, og det er det anti- 
anekdotiske og det amoralske. Er du enig i, at de to be
greber er vigtige?

J.L.: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg vil helst have, du 
siger noget først!

O.M.: Det jeg vil frem til er, at du i opbygningen af en 
film, som ingen historie har, vel må have gjort dig nogle 
overvejelser over, hvordan man så fanger et publikums 
opmærksomhed. Du har jo selv sagt, at du gerne ville lave 
en underholdende film? Hvordan laver man en underhol
dende, historieløs film?

J.L.: Det mener jeg, man gør ved at lave det enkelte b il
lede så sansepirrende at læse eller at opleve, at det i sig
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selv er underholdende, at det i sig selv fører videre på 
den måde, altså ikke ved at en suspense fører en hand
ling videre, men ved at man kan fordybe sig i hvert ene
ste billede, som i noget, der på alle måder kildrer ens 
nysgerrighed og ens sanser.

Det bliver tilfredsstillende på den led. Jeg er godt klar 
over, at det er en anden slags opmærksomhed, sådan en 
film kræver, men jeg føler slet ikke, at den er en ørken
vandring. Jeg føler, at det ene sanselige moment efter 
det andet gør filmen tilstrækkelig attraktiv. For at sige 
det på en anden måde: Jeg er interesseret i, at filmen 
rører direkte ved publikum.

O.M.: Den har dette præg af modejournal, af billedbog. 
Man har en fornemmelse af henslængt at bladre et eller 
andet igennem!

J.L.: Det er noget helt afgørende. Hvor den normale epi
ske, anekdotiske film fører publikum videre i en ganske 
bestemt retning, som instruktøren har valgt, har jeg en 
anden model, som går på, at man kan fordybe sig i den 
enkelte scene, ligesom man vil. Man kan også lade være. 
Der vil formentlig være noget, man kan lide, og noget 
man ikke kan lide. Men netop denne bladrende fornem
melse er jeg meget interesseret i. Min film er indrettet 
med en slags vegetativ stemning (er det nu et rimeligt ord 
at bruge i den forbindelse? Ja, det tror jeg). Man skal 
selv afstemme sin oplevelse af den enkelte scene. Hvis 
nogle af scenerne så er uforståelige eller mystiske, er det 
også i orden, synes jeg. Jeg er helt klar over det rebus- 
agtige over nogle af scenerne, men jeg mener de er nys- 
gerrighedsfremkaldende. Og i øvrigt ligger der aldrig 
mere i dem, end publikum selv har lyst til at komme med.

O.M.: Men der er alligevel en afgørende forskel, når vi nu 
ta ler om at bladre i billedbøger. Her er det dig, der ven
der bladet fo r os!

J.L.: Filmen er ret langsom. Den er statisk, og det tror 
jeg gør, at man står friere overfor rækkefølgen af sce
nerne, af filmen på langt, end man gør i en film, hvor man 
føres ved hånden fra den ene scene til den anden. Man 
står friere, og det nærmer sig mere aflæsningen af et 
illustreret blad.

O.M.: Den frihed, tror jeg, nok er en illusion. Men der er 
givet en metode, som skal benyttes til at se filmen med, 
og den melder sig jo nok automatisk hos den, der gider 
at gå med på legen. Man lærer spillereglerne at kende 
under filmen i modsætning til de fleste andre film, hvor 
man kender spillereglerne på forhånd. Det er nok på det 
punkt, den er anderledes.

J.L.: Man lærer spillereglerne undervejs. Jeg ser selv 
filmen som en samling kasser, indholdsmæssig men også 
rent strukturelt. Jeg har forøvrigt altid set modellen til 
mine film som en række kasser. Men jeg vil gerne have, 
at de forskellige kasser har forskellig strømstyrke, forskel
lig intensitet. Det hele må ikke være lige stærkt. Jeg vil 
gerne have, at noget af det er enormt slapt, næsten ud
flydende, ligesom Beach Boys’ musik. Deres metode er 
parallel til min. Ligesom min film er de glatte på overfla
den, men i intensitet meget blafrende sommetider helt 
slapt, faldende fra hinanden, andre gange helt svirpende, 
præcist skarpt. Den metode har altid virket stimulerende 
på mig. Det er faktisk en statisk bevægelse, der er i Beach 
Boys’ musik. Det er tilstandsbilleder. Tilstandsbilleder er 
også et ord, man kan bruge om min film. Den er statisk 
på langs, men det enkelte billede kan rumme en voldsom

dynamik, som næsten truer med at sprænge scenen, mens 
andre scener er sådan helt bløp, bløp, bløp, helt bløde ...

O.M.: Den intensitet, der ligger i dine billeder, ligner mere 
fotografiets end maleriets.

J.L.: Jeg afstår to ta lt fra at bruge kameraet som dramati
serende middel eller som middel til at skabe en illusion 
inden i filmen. Når man normalt bruger en kameraindstil
ling, zoom, eller travelling eller panorering, så gør man 
det jo for at understrege noget. For at pege på noget.

O.M.: Kameraet som den klassiske romans fortæ ller ...

J.L.: Ja, det har jeg ikke noget at gøre med. Tværtimod 
har jeg en endnu urealiseret drøm om at kameraet har 
sin egen bevægelsesmusik, at lade det bevæge sig uden 
at det har noget forhold til det, som foregår i scenen. 
Jeg er interesseret i en slags kamerasyntaks, som ligger 
parallelt med filmens nominelle indhold. På samme måde 
som jeg benyttede musikken i »Livet i Danmark« anbragt 
ud fra et på forhånd opmålt metrisk system. Slet ikke for 
at understrege en bestemt scene. Fuldstændigt tilfæ ldigt. 
Jeg kunne have sat den på med bind for øjnene. Musikken 
til »Livet« var også bestilt statisk, udramatisk. Jeg drøm
mer om at anvende musikken som en slags følsomme 
strøg tilfæ ldige steder i filmen. Og selv er jeg interesseret 
i at se, hvordan disse strøg afsætter sig emotionelt på 
dem, der ser på. Kameraet bruges på samme måde, som 
en slags bevægelsesmusik, der slet ikke går ind i hand
lingen. Et sanseligt sprog med en forførende hensigt men 
på helt andre betingelser end de normale. Så langt er 
jeg blot endnu ikke kommet. Længst ude i den retning 
var jeg i »Ophelias blomster«, men det var meget etude- 
agtigt. Men jeg forsøger at anvende kameraet bevidst 
antisubjektivt. Der er aldrig tale om smarte vinkler. Det 
må jeg afstå tota lt fra. Og i øvrigt bryder jeg mig ikke om 
den senere udvikling i fotografiet, soft focus o. s. v. Det 
er alt for manipulerende smart og simpelthen udtryk for 
dårlig smag. En vigtig del af min metode er, at billedram
men er givet på forhånd. Der er aldrig tale om flere bud 
på kameraindstillinger. Kun ét er rigtigt. Snittet er valgt 
på forhånd, hvad den oprindelige tite l også udtrykte. Bil
lederne er tænkt som en sanselig effekt, en berøring af 
huden, et kærtegn, eller et syntaktisk tegn ...

O.M.: Som er indholdsløst ...

J.L.: Som er indholdsløst men ikke usanseligt. Men mine 
tanker på det område går langt videre næsten til en pro
grammering af kameraet, hvis du kan forestille dig det. 
Min teori er, at jo køligere, jo strengere selve apparatet 
er, jo mere opvarmet bliver det, som betragtes gennem 
apparatet.

O.M.: Begrebet l’art pour l’art lurer under overfladen!

J.L.: Hvis du siger l’art pour l’art, så vil jeg svare, at det 
som jeg promenerer som livsholdning er sådan set æste
tikeren (i Kierkegaardsk forstand), og det er jo et moralsk
valg.

O.M.: Ja, gu’ er det det, og når man taler om begrebet 
l’art pour l’art er det altid negativt, og det mener jeg også 
er en forkortning i forbindelse med din film ...

J.L.: En enorm forkortning.

O.M.: Filmen er jo en argumentation mod den puritanske 
angst for det æstetiske, det æstetiske virkemiddel.
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Middagsselskabet 
i »Det gode og det onde«.

J.L.: Det er provokationen i filmen, ikke en tilfæ ldig valgt 
provokation, den kommer helt indefra, det at jeg ser på 
virkeligheden som en æstetiker ser på den. Jeg leger 
voyeur og fremviser et voyeuristisk forhold til tilværelsen, 
og jeg ved nøjagtigt, hvad den holdning indebærer etisk 
set. Jeg vil gerne undersøge, hvor jeg bæres hen af mine 
fascinationer. Jeg kan ikke stå af, fordi de evt. fører mig 
ud på dybt vand. Tværtimod de må føre mig hvorsomhelst 
hen. Jeg er hele tiden interesseret i at undersøge stedet, 
tilstanden.

O.M.: Og du vil delagtiggøre os i den afdækningsproces? 
Selvom filmen på et vist niveau er uetisk, så er den det 
jo ikke i sin grundholdning, i udvælgelsen. Dér rører den 
jo ved noget eksistentielt!

J.L.: Sanseligheden har jo sin pris. Melankolien f. eks. 
Hvadsomhelst har sin pris. A t køre den model, som er 
æstetikerens, er jo ikke et tilfæ ldigt greb i maskineriet. 
Det er for mig simpelthen en nødvendighed. Det er det 
eneste, som kan holde mig vågen. Skulle man se det ude
fra, hvad der jo ikke er min opgave, så må det ligesom 
også have en polemisk betydning at få præsenteret en 
holdning og se de erfaringer, den bygger på. Jeg har 
ihvertfald ingen dårlig samvittighed.

O.M.: For mig at se ligger der helt klart et moralsk aspekt 
i den æstetiske grundholdning, og så er spørgsmålet bare:

Hvad består det moralske aspekt i? Det består måske 
netop i at gøre opmærksom på den æstetiske dimension?

J.L.: Det synes jeg er en god formulering, og jeg vil fak
tisk nødigt gå mere detaljeret ind i den argumentation. Du 
kunne også sige, om der overhovedet er noget politisk i 
den film, og så ville jeg svare ja, men jeg vil ikke disku
tere det på det politiske niveau. Det ligger måske forud 
for filmen, men jeg vil sgu overhovedet ikke bidrage med 
nogen oplysning om de ting. Jeg har slet ingen trang til 
at forklare mig på det plan. Jeg har ikke noget budskab, 
ikke noget jeg synes jeg skal belære andre mennesker 
om. Jeg forholder mig også afslappet til om folk forstår 
min film på nøjagtig den måde, som jeg selv har tænkt 
den, fo r det ved jeg knapt nok. I de bedste tilfæ lde, både 
hvad angår mine bøger og mine film, har jeg sommetider 
bagefter erfaret, f. eks. ved læsning af særligt indforstå
ede kritikere, hvad jeg egentlig mente med dem.

O.M.: Hvis man forestiller sig en film eller et hvilkensom- 
helst andet kunstprodukt som en åbning ind til noget san
seligt ind til SANSELIGHEDEN, så får det vel også kon
sekvenser for alt andet og forlængelser ud i det såkaldte 
samfundsliv.

J.L.: Det er simpelthen en undersøgelse, som på mange 
måder afsætter nogle modeller for forholdsmåder.

O.M.: Vi kan tage den modsatte pol. Da Calvin regerede 
i Genéve og indførte det protestantiske terrorregime, fo r
bød han salmer, hvor musikken var for dominerende, for 
æstetiske, fordi det førte folks opmærksomhed bort fra
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salmernes moralske indhold. Der har vi den modsatte 
yderlighed af din holdning.

J.L.: Jeg har en tilfredsstillende fornemmelse af, at det 
hænger sammen, fordi jeg, som jeg sagde før om kame
raet, er klar over, at det er et etisk valg, som Godard 
engang har sagt fuldstændig præcist og rigtigt. Det er 
den samme form for uansvarlighed, amoralitet som man 
vil sige, min film står for, og som den også står for på 
en vis måde. Den går helt ned i det praktiske arbejde, 
helt ned i valget af kameravinkel. Det svarer nøjagtigt til 
det med Calvin.

O.M.: Noget så abstrakt som musik kunne være en trussel 
mod Calvins regime. Vender vi den 360 grader, så er vi 
derhenne, hvor du er i en vis forstand.

J.L.: For nu at træde det helt ud, så mener jeg også, at 
det sanselige i tilværelsen er fa rlig t for bevidstheden. 
Mere kan jeg ikke sige. Men den fare skal sgu ikke fo r
hindre mig i at eksperimentere med det.

Den eneste form for samvittighed, jeg kan opmønstre, 
er en følelse af, hvor nødvendigt det er at arbejde i den 
retning i disse tider.

O.M.: Du betragter altså også din film som et argument?

J.L.: Jeg har intet imod, den også forstås på det plan.

O.M.: Men ikke destomindre kvier du dig ved at frem
lægge et program.

J.L.: Programmet rummes jo i formen. Hvis man vil spørge, 
hvorfor der ingen handling er i filmen, så er det fordi jeg 
qua min indstilling som sensualist, eller hvad man ellers 
skal kalde det, ikke oplever tilværelsen som et samlet 
hele. Jeg kan ikke opleve livet som en række sammen
hængende historier. Derfor kan jeg heller ikke deltage i 
kulturradikalisternes og de venstreorienteredes verdens
forklaringer, fordi de altid går udfra tingene set som dele 
af et stort klart mønster. Jeg oplever principielt verden 
punktuelt, fragmentarisk. Det er måske også derfor, jeg 
skriver digte og ikke romaner. For mig er verden frag
menter. Jeg keder mig, hvis jeg skal forstå større sam
menhænge. Alting er fo r mig sanselige påvirkninger.

O.M.: Hvad er film overhovedet?

J.L.: Jeg synes, at Per Kirkeby, min generationskammerat, 
har sagt meget præcist, at film er billeder. Det betyder 
først og fremmest, at film ikke er historier, og det vil jeg 
betegne som en slags tabt uskyld. Historien er næsten 
umulig for os, men det kan være jeg engang vil nærme 
mig den, men så bliver det hinsides den tabte uskyld og 
med et andet greb. Alle de 'nødvendigheder’ jeg ser i 
den traditionelle film forekommer mig fantastisk bevidst
løse eller naive, og det er ikke muligt for mig at skrive 
mig tilbage til den tilstand. Der er ingen bydende grund 
til at pålægge sig en række så unødvendige omstændig
heder for filmarbejdet. Det føler jeg selv, at det, jeg laver, 
er langt mere direkte, og hvis der er tale om tilegnelses
vanskeligheder fo r publikum, så kan jeg egentlig ikke fo r
stå det. D et kan ikke være andet end vaner.

Når alt dette er sagt, må jeg også bekende en stor 
kærlighed til de store illusionsmestre. Der er inger* film, 
jeg hellere ser end de klassiske genrefilm. Hawks og
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Renoir, de store historiefortællere, og nu om dage ser jeg 
måske helst Sergio Leone. Muligvis er der en selvmod
sigelse i det. Men det må jeg så leve med, og det er let 
nok, da jeg ikke behøver at forklare alle tings sammen
hæng.

Men for at blive lidt ved Leone så mener jeg, at be
vidstheden hos ham er meget høj. Han er virkelig kommet 
ud på den anden side af fortællekonventionerne. Sådan 
som jeg ser hans film, så er de en række strålende b ille
der sommetider på de mest absurde betingelser. I virke
ligheden er det et kæmpestort orgiastisk drab på histo
rien, han er igang med.

O.M.: Og en fabelagtig stilisering! Man har engang sagt 
om hans film, at man nærmest burde se og høre dem 
som operaer!

J.L.: Det er jeg helt enig i. Netop det, at han ser det my
tiske westernliv som en række ceremonier, og på det 
punkt føler jeg en forbindelse med ham. Også jeg ser 
livet som ritualer, ceremonier. Han er for mig den store 
antihistoriefortæ ller af idag. Hawks og Renoir oplever 
jeg som en lykkelig tid, hvor man endnu kunne fortælle 
historier.

O.M.: Det er måske også lidt prim itivt at skyde nogen i 
skoene, at der ingen overensstemmelse er, mellem det 
de laver, og det de holder af!

J.L.: Det er jeg glad for, du siger. Jeg har ikke den trang 
til, at alting skal rime og hænge sammen.

O.M.: Et princip i filmen har vel været, at du på en eller 
anden måde ville bringe orden i kaos og lave en tilsyne
ladende sammenhæng. Nu tænker jeg på den forbindende 
kommentar, som du selv har indtalt, og hvor du forsøger 
at definere det gode og det onde som begreber, og hvor 
du er helt ude i karikaturen ved at vedtage og forudsætte, 
at noget er grimt og smukt eller ondt og godt. Metoden 
er helt subjektiv. Hvorfor har du gjort det så skematisk?

J.L.: Systemet går amok og løber med stoffet. Måske er 
det et forsøg på et galgenhumoristisk greb på stoffet. At 
vælge LIVET med stort L er fuldkommen meningsløst, og 
så kommer alle de mekanikker, som ødelægger drømmen 
om sandhed. Det er en parodi på det normskabende. Jeg 
går ud fra min egen etnografiske lyst til at ordne tilvæ rel
sen, som er uoverskuelig, samtidig morer det mig, at det 
går i stykket, hvad det jo altid gør. Enhver orden går i 
stykker, fordi den altid er på bekostning af nuancer. Et
hvert system, som vil opdele godt og ondt, er jo dømt til 
at tage fejl. Så det system forråder jeg med en nærmest 
satanisk lyst.

O.M.: Og nu er vi lige ved at være tilbage i debatten 
om det samfundsrelevante igen i den forstand, at din film 
også kan ses som en belysning af relativiteten i såvel 
moralske som æstetiske principper?

J.L.: Y e s .-----------Netop.
Det var jo også oppe, dengang jeg ville have taget fat 

på litteraturen, den forhåndenværende litteraturs officielle 
værdi. Jeg var interesseret i at oplyse og så samtidig de
mentere. I »Livet i Danmark« opererede jeg meget med 
at give et billede, som man så kan aflæse umiddelbart, 
men samtidig trykker jeg en vurdering, et stempel ind på 
det, som fremmedgør det hele og måske gør billederne 
tvetydige, dobbeltbundede. På en måde et forsøg på at 
krænke den umiddelbare oplevelse. Men det giver jeg

forøvrigt nogle concepts på i den sidste halvdel af min 
sidste bog, »Det går forbi mig«. Det handler om det, 
teoretikerne kalder skriftens dialektik. De bedste hoveder 
blandt dem, Hans Jørgen Nielsen og Per Højholt f. eks., 
har skrevet om disse ting. Og det morer mig, da jeg selv 
er så lidt teoretisk. Jeg har aldrig læst noget af al det 
der. Men jeg tager det som et bevis på, at man ad intui
tionens vej kan bevæge sig i samme retning som teoreti
kerne. Men der er bare det med mig, at jeg køber ikke 
den teoretiske overbygning i form af marxisme og hvad 
det ellers er, som de andre vil have med. Al det der med 
det bevidsthedsundertrykkende sprog.

O.M.: Når vi nu taler om skriftens dialektik, så mener du 
vel noget i retning af forholdet mellem det skriften er i 
sig selv i kraft af, at den er skrift, om det så er billed- 
skrift eller almindelig skrift (jeg bruger ordet i den franske 
betydning »écriture«) og så denne skrifts indhold?

J.L.: Det handler filmen meget om. Der er hele tiden en 
påstand om, at nu kommer sandheden, og så er den sand
hed absurd eller bliver relativeret af et andet udsagn, som 
ligger i formen eller i placeringen indenfor filmen for 
eksempel.

Ordet hvadsomhelst er et nøgleord for mig, hvadsom- 
helst kan være hvorsomhelst. Det kunne være forfæ rdeligt 
u-interessant og u-underholdende og meget andet dårligt, 
hvis der ikke lå den intention bag ved, at den på en måde 
var en vej til at lave noget komisk og mærkeligt, at det 
bliver en historie på en anden måde, en helt afsindig 
historie.

O.M.: Det bliver en ny historie, for ved at opløse billed
sproget og rytmen i billedet eller i billedkæden og de
struktionen af den episke fortælling, så når du jo i grun
den ikke længere end alle andre, idet du jo bare skaber 
en anden historie, en anden slags fortæ lling? Et andet 
sprog en anden historie men med den samme indbyggede 
dynamik, de samme regler?

J.L.: Det mener jeg også.

O.M.: Men du maser en masse ting ned inden du når helt 
derhen, men i virkeligheden når du måske til det samme 
resultat. For ved at opløse fortællestrukturen og billed- 
gangen skaber du jo en anden struktur. Men struktur er 
det immervæk!

J.L.: Ja.

O.M.: Hvis vi skal afrunde med et helt andet spørgsmål, 
så må det blive, hvordan skuespillerne reagerede på op
lægget og på de ikke psykologiske roller, de skulle spille?

J.L.: Jeg havde ingen problemer med skuespillerne. Men 
jeg gav mig også god tid til at forklare dem metoden, 
fordi de jo ingen knage havde at hænge deres hat på. 
De havde ingen rolle at udfylde, men skulle tværtimod 
levere eksempler indenfor de rammer dér. De havde in
gen figur at gå ud fra. Ingen figur at klæde på. Men næ
sten alle var både nysgerrige og entusiastiske overfor 
den måde at gribe tingene an på. Karakteristisk nok var 
Holger Juul Hansen, som jo nok er låst meget fast i et 
rollefag. Han var meget glad for at stå fr it m. h. t. at kom
me med forskellige bud indenfor dette helt rolleløse om
råde. Gennemgående var de meget indstillede på at gøre 
det, som jeg var bange for, at de ville synes, var for lidt 
eller at sige ting, som var helt tomme. De legede virkelig 
med på mine vilkår. Det må jeg sige.
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Filmene

»Det gode og det onde« 
»Per«
»La’ os være«
»Ta’ det som en mand, frue« 
»En lykkelig skilsmisse« 
»Chinatown«
»Moderen og luderen«
»Ryd forsiden«
»Vi bli’r ikke gamle sammen« 
»Alice i eventyrland« 
»Richard«
»Emmanuelle«
»Enhjørningen«

Det gode 
og det onde
Måske er Jørgen Leths ny film om det 
onde og det gode -  kort sagt altså så 
vidt muligt om hele tilværelsen -  også 
en slags blækklatprøve. Jeg mener -  
åbenbart har den jo ikke gjort så stort 
indtryk på de mange, der ellers burde 
have forstået den, og i hvert fald måtte 
den jo ret hurtigt tages af plakaten. Men 
for mig var den en nærmest rystende 
oplevelse.

Det er ganske rigtigt overflader, Jør
gen Leth skildrer, facader. Men da 
langtfra kun dem. Vi får lov til at se 
længe nok på dem til at trænge ind i 
dem, til at se ind gennem vinduer og 
øjne, ind bag handlinger og følelser -  
eller til at se at vi intet kan se, til at 
føle uudgrundeligheden.

Jørgen Leth katalogiserer tilværelsen. 
Ansigter, handlinger, følelser, smukke 
og grimme, gode og onde, nyttige og 
overflødige. Men der bliver uorden i 
kataloget, motiverne er stærkere end 
skemaerne. Det kølige fotoatelier dan
ner ramme om kølige og smukke og 
morsomme og måske også nogle umid
delbart kedelige personer, »perfekte« 
mennesker af forskellig art, spillet af 
amatører og professionelle i en i sig 
selv fascinerende blanding -  men alle 
er de stærkere end skemaet. Hvem er 
egentlig smuk, hvem er egentlig grim
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(og hvem er egentlig ikke også mor
som)? Konturerne sløres, vi falder igen
nem, ind bagved hvor alle er levende 
mennesker, mennesker der forsøger at 
forstå og at udfylde en meningsløs til
værelse hvis meningsløshed netop ikke 
er den overfladiske, der ligger i atelie- 
ets kølige gråtoner, men en dybere, et 
andet, »virkeligere« sted.

Man kan simpelthen ikke se så længe 
på et ansigt og kun se et ansigt. Ikke 
se den samme lille »overflødige« hand
ling i så mange varianter og kun se en

Claus Nissen i »Det gode og det onde«.

lille overflødig handling. Man bryder 
igennem overfladen -  og man tvinges 
igennem af filmens rytmer, af Jørgen 
Leths stemme -  og ikke mindst af Gun
ner Møller Pedersens musik.

For i virkeligheden sættes tonen fra 
første billede: grå uudgrundelig pløje
mark (tidlig efterårsmorgen? det er i 
hvert fald fornemmelsen) og Sanne Sa- 
lomonsens sang, der i sin allerførste 
kadence ligesom uskyldigt citerer den 
tredie af Mahlers »Kindertotenlieder« 
(»Wenn Dein Mutterlein«). Vi er forbe
redt: Dette er en film, der vil trænge 
længere og længere ind (som vi i en 
række af mellemafsnittene trænger læn
gere og længere ind i den lange allé, 
der bevæger sig og ændres for vort blik 
og dog bliver ens), blive mere og mere 
knugende. Vi er sådan set forberedt på 
slutningens fortvivlelse, på »de onde 
følelser« og deres uafviselige styrke.

Jørgen Leth har taget et stort skridt 
fremad med denne film (eller i hvert 
fald dele af den). Paradoksalt nok be
gynder han pludselig at kunne komme 
bagom tingene netop med sin over
fladeskildring. Endnu kan han ganske 
vist kun vise, at der er farlige og triste 
ting inde bagved facaderne, og antyde 
noget om hvad det er. Endnu er det 
ikke lykkedes ham også at forklare tin
gene, at påvise deres sammenhænge.

At der er rigtige superprofessionelle 
skuespillere med i denne film skyldes 
efter sigende bl. a., at Jørgen Leth har 
villet øve sig i at arbejde med rigtige 
skuespillere for næste gangs skyld. Med 
den udvikling der er i Jørgen Leths 
konsekvente udnyttelse af en helt per
sonlig stil, skulle det ikke undre mig, 
om han næste gang ikke blot kan nå 
ind bagved, men også vise sammen
hængene. Og at det vil blive klart for 
enhver, at hans film ikke kun er blæk
klatprøver, ikke blot er flimmer på 
skærmen som man kan projicere sig 
selv ind i (hvis man kan), men rystende 
udsagn om tilværelsen.

Søren Kjørup



PER
Hans Kristensens anden spillefilm, 
»Per«, kan i alle tilfælde én ting: den 
kan få folk til at gå i biografen uden at 
være noget bras, og det er allerede ikke 
så lidt. Den kan også skabe enkeltsce
ner og stemninger så filmisk rigtige og 
fulde af betydning, at man skal have tid 
til at glemme dem. Det er heller ikke 
ilde. Men desværre er jeg i tvivl, om den 
kan så forfærdelig meget mere. Oplæg
get er professionelt: plotmæssigt bæres 
filmen igennem af en kriminalhistories 
evidente spænding, tematisk stiller den 
borgerskabets »tagen røven på« såvel 
underklassen som på dets egne kvinder 
i centrum. Altså: en kriminalistisk sam
fundskritik efter godt svensk mønster, 
men denne gang som film -  og da det 
netop for mig at se er den konkrete 
filmiske realisering af oplægget, der er 
svag og doven, kan man straks se misé- 
ren. »Per« er på afgørende punkter uden 
netop den spænding (såvel forløbsmæs
sigt som tematisk), der skulle bære den 
igennem, man har en uforløst fornem
melse over for mange af de emner og 
problemer, den stiller op -  kort: en for
nemmelse af, at der er meget mere på 
spil i filmen end det, den konsekvent 
spiller igennem; emner og mere eller 
mindre løse ender står ligesom i vejen 
for hinanden og blokerer en helstøbt 
udfoldelse af materialet. Men for at det
te her ikke skal blive den rene surmule 
over for en film, som kritikken næsten 
enstemmigt har udnævnt til et lille dansk 
vidunder, skal jeg forsøge at realisere 
mine mange fornemmelser i noget mere 
konkret.

Plottet, handlingen, er spændingsdo
mineret og enkel: fabrikanten Helge vil 
brænde sin fabrik af, fordi den i drift er 
mindre rentabel end forsikringssummen 
vil være. Han engagerer Per til at gøre 
det beskidte arbejde, men det mislykkes 
i første omgang. Mens Helge frit kan gå 
rundt og udpønse endnu et attentat mod 
fabrikken, må Per isoleres (med Helges 
kone Marianne som »gidsel«) på et 
svensk landsted, og han kaldes tilbage 
herfra for at udføre attentat nr. 2, som 
lykkes. Til slut er Per næsten ved at 
græde, fordi han er blevet taget røven 
på både af Helge (økonomisk) og Ma
rianne (som han skulle være flygtet væk 
med, og som han er forelsket i).

Kompositorisk er filmen tilsvarende 
enkel og for så vidt smuk i sin symme- 
trisk/symbolske opbygning: filmens cen
trum (og det skulle ikke undre mig, om 
det også tidsmæssigt var dens symme
triakse) er den scene, hvor Per og Ma
rianne går i seng sammen for første 
gang. Det sker midt i filmens lange mid
terafsnit (mindst 2/3 af dens længde), 
der geografisk er henlagt til det svenske 
exil, og som tematisk skal bruges til at 
udvikle modsætningen mellem borger
skabet (undertrykkerne, Helge) og de 
undertrykte (i hovedsagen Per, i en spe
ciel forstand Marianne). Mellemafsnittet

omgrænses til hver side af henholdsvis 
indledningsafsnittet (Pers første forsøg 
på at fyre fabrikken af på en aften, hvor 
Helge holder abegilde for sine højbor
gerlige venner), og afslutningsafsnittet 
(andet attentatforsøg, ligeledes på en 
aften, hvor Helge holder fest; altså en 
strukturel gentagelse af indledningssce
nen). Denne identitet mellem indledning 
og slutning, symmetrisk anbragt på hver 
side af temaudviklingen, antyder meget 
harmonisk, at filmen skal »læses« (eller 
hvad det nu hedder) som en symbolsk 
eller allegorisk beretning om borger
skabets (u)moral, snarere end som en 
»realistisk skildring« af et autentisk for
løb (selv om filmens kærlige realisme 
over for borgerskabets materielle væren 
næsten er en Bunuel værdig). Det væ
sentligste for filmen er at være en mo- 
ralsk/kriminalistisk/humoristisk tematise
ring af undertrykkelsens historie. Derfor 
er det også symbolsk og meget konse
kvent at lade netop centrum i filmen ud
gøres af de undertryktes fysiske/seksu- 
elle forening -  som jeg skal komme til
bage til.

Men symmetrien er ikke udtømt her
med: på hver side af filmens fundamen
tale sekvens: attentat -  exilering -  atten
tat, er indskudt en kort prolog (der viser 
Per i hans sociale miljø) og en lige så 
kort epilog (der ligeledes focuserer på 
titelpersonen: han stavrer af sted 10 km 
fra København, mens dagen langsomt 
vokser på morgenen efter den sidste 
fest og det andet attentat). Disse se
kvenser er begge domineret af det mor
somme element (snarere end af det di
rekte humoristiske) og er tydeligt sam
menhængende: den sidste giver os nøg
len til forståelsen. »Per« gør reverens 
for den bortdragende Chaplin i »Moder
ne tider« og derved for den chaplinske 
syntese af netop humor og samfunds
kritik. Den Hans Kristensenske krimina
listiske samfundskritik og allegori skal 
også være morsom, for på den måde 
glider budskabet måske bedre ind. Me
diet er personen Per (en fribytter, en 
asocial fra-hånden-i-munden-fyr fra 
Nørrebro, repræsentant for en slags pas
sivt oprør mod borgerskabet), men også 
skuespilleren Ole Ernst, der blot efter
hånden er blevet pseudonym for en 
charmerende charlatan, en moderne 
Chaplin, en dansk Jean-Pierre Léaud. 
Jeg har i alle tilfælde set ham tidligere 
i en lignende »skør« rolle (i »Det er nat 
med fru Knudsen«) og mindes at have 
set tydelige aflæggere af personen/ty- 
pen i andre film. Spørgsmålet er, om 
denne hybridform af skuespiller/type og 
fiktionsperson i en moralsk allegori pas
ser så forfærdelig godt ind i det mål, 
Hans Kristensen øjensynligt har haft 
for øje med sin film.

Men først midterafsnittet, der for mig 
at se er filmens svaghed frem for noget:
optakten (inklusive prologen) fungerer 
smertefrit; antydninger og klipning fun
gerer tilstrækkeligt mystificerende og 
spændingsskabende, selve attentatet

mod fabrikken, en vægters fald osv. er 
overbevisende og engagerende og først 
og fremmest troværdigt (det er væsent
ligt i en kriminalfilm) skildret. Men lige 
så snart Per har optrådt som en hund 
i et spil tegler i en meget præcis scene 
under Helges fest, sætter problemerne 
ind og filmen knækker over. Midteraf
snittet skal plotmæssigt og tematisk ud
føre så mange funktioner, at det ikke 
kommer til at gøre nogle af delene sær
lig grundigt: 1) først og fremmest skal 
den plotmæssige side, det kriminalisti
ske element, føres igennem, dernæst 2) 
skal filmens politiske/tematiske spil ud
foldes (på den modsætning, som alle
rede fest-scenen har skitseret for til
skueren -  se nedenunder), og endelig 
3) skal personen Per og skuespilleren 
Ole Ernst have lejlighed til at brillere 
og bevise, at hans stil virkelig holder, 
»så længe der er flasker i skabet«.

Først og fremmest mister midterafsnit
tet fodfæste, fordi instruktøren groft un
derspiller det kriminalistiske element: 
jeg er langtfra krimientusiast, men det 
er dog alligevel utroligt, at man i hele 
filmen ser siger og skriver én strisser 
(én gang), og så meget værre, som der 
ikke i filmen findes andre argumenter 
for faktisk at holde Per indespærret i 
Sverige: man tror ganske enkelt ikke 
på, at det er nødvendigt -  og så er i alle 
tilfælde formelt resten af filmen postu- 
latorisk og fuldkommen ligegyldig. Be
tjenten siger, at det er yderst usikkert 
om forbryderen bliver fanget, og da det 
handlingsmæssigt er nødvendigt, at Per 
de facto vender tilbage til København, 
sætter han sig lige så uforstyrret på en 
bænk i en park og venter, og blæser 
højt og flot på, at publikum sidder til
bage med erindringen om, at det her 
skulle da vist egentlig være spæn
dende?

Et psykologisk spændingsmoment for
ventes måske at undgælde for denne 
brist: det skulle opstå i forbindelse med 
Pers samvittighedskrise over (måske) at 
have dræbt en vægter under attentatet 
mod fabrikken. Men heller ikke her er 
der den store troværdighed til stede: 
der snakkes ganske vist hele tiden om 
det, der er en konstant ringen til Rigs
hospitalet, men der skal på den anden 
side heller ikke mere end to små glas 
af det stærke til, før han glider tilbage 
i den langt mere underholdende og lette 
rolle som pauseklovn for den langsomt 
sympatiserende Marianne og for publi
kum. Det psykologiske spændingsmo
ment forbliver et postulat.

En sidste mulighed ville have været 
Helges snusen omkring for at udpønse 
og realisere en stensikker attentatplan 
nr. 2, hans kyniske ro og ligegladhed, 
hans besøg på et sprængstofværksted 
i Tyskland o.s.v. Men også her lader
Hans Kristensen plotsiden forbløde og
koncentrerer sig om kærlighedsforhol
det Marianne/Per. Han »glemmer« mere 
eller mindre Helge og lader ham (lige
som skyldbevidst) dukke op i korte
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glimt, der trænger igennem kærligheds
historien; væsentligst via telefonsamta
ler, der iøvrigt fortælles med en gud- 
benådet kluntethed: Marianne tager te- 
lefonen/der klippes til en anden grå 
telefon/billedet glider opefter fra den 
hånd, som tager røret, og man ser hen
holdsvis Helge/husbestyrerinden

Midterdelen skal altså udelukkende 
køres igennem på kærlighedshistorien 
iblandet det psykologiske spil, der knyt
ter sig til to hinanden fremmede men
neskers møde og sympati i et lukket (og 
postuleret) spændingsfyldt rum. Dette 
er i sig selv ikke uinteressant (og for 
førstedelens vedkommende langtfra mis
lykket), men dels er forbindelsen til fil
mens helhedskomposition altså for svag 
og ligegyldig, dels ånder også her spæn
dingen ud efter filmens centrum, Pers 
og Mariannes første samleje. Op til det-

tomgang på færde i midterafsnittet: man 
kunne sagtens undvære det, for den te
matiske information i den seksuelle for
bindelse mellem de to e r  sivet ind. Men 
det er ikke det værste: netop for dog 
trods alt at skabe progression og spæn
ding i forløbet bliver denne scene til 
det mest fantastiske stilbrud, jeg længe 
har set på film. Per og Marianne får 
spontant lyst til hinanden under et tor
denvejr, foran den åbne dør ud mod 
skrænten og havet. Dette samleje kan 
ikke undgå at udsende overtoner af 
panseksualitet, universalisering af deres 
forhold, D. H. Lawrence og hele møllen, 
og det er der langtfra belæg for eller 
oplæg til i filmens øvrige og formentlig 
bevidste realisme og billedmæssige ned
dæmpning. Den tematiske overtrædelse 
af filmens »iove« afspejler sig i det foto
grafiske: i denne scene krænger bille

funktion i filmen, vil jeg kort skitsere, 
hvad filmen politisk repræsenterer i 
mine øjne.

Den grundlæggende tematiske mod
sætning er den mellem undertrykkere og 
undertrykte, konkret, dagligdags og godt 
gennemspillet i filmen på to områder: 
dels 1) som modsætningen mellem Hel- 
ge/Marianne (borgerskab/penge/subli- 
mering) og Per (underklasse/besiddel- 
sesløs/usublimeret), dels 2) imellem 
Helge (penge/mand) over for Marianne 
(reelt besiddelsesløs/kvinde). Rent for
løbsmæssigt viser filmen os pengenes 
magt og undertrykkende funktion over 
for de besiddelsesløse, og filmens kort
varige vision er en form for solidaritet 
og bevidsthedsmæssig erkendelse af 
undertrykkelse hos de to exilerede ofre 
for pengenes repression. Den moralske 
allegori fokuserer mest på det dobbelt

te øjeblik er der »stil« over den følelses
mæssige opblødning, væsentligst båret 
af Pers charme (såvel over for Marianne 
som over for publikum, kan man høre i 
biografen), men også af en borgerlig 
mytologisk størrelse: overklassedamens 
naturlige svaghed for underklassedren
gens (specielt seksuelle) »hæmningsløs
hed« (udtrykket er Mariannes). Men da 
foreningen har fundet sted er dampen 
gået fuldkommen af kedlen: tiden slæ
ber sig af sted, en lang samlejeskildring 
(nr. 2) viser den verbale tæmning af 
nørrebrodrengens uraffinerede og usu- 
blimerede forhold til seksualiteten, men 
føles skudt ind, ligesom lidt for sent og 
betydeligt mere af tem atiske/idem æ ssi- 
ge grunde, end af hensyn til filmens ryt
me og kronologiske »logik«. Og det på 
trods af, at scenen i sig selv er fin, ikke 
mindst på grund af Agneta Ekmanners 
intense og rigtige spil. Et sidste (tredie) 
samleje antyder bedst af alt, at der er

derne lysmæssigt over, bliver urolige, 
pastelfarveagtige, overtonede og grim
me.

Det kan måske nok undre en og an
den, som har set filmen, og synes urime
ligt og nyfigent petitesseagtigt at tage 
disse ting frem, for man oplever dem 
ikke umiddelbart som så kontant upræ
cise, mens filmen spiller. Grunden er na
turligvis Per/Ole Ernst i én. H a n  alene 
bærer forløbet igennem, hans vittighe
der og morsomme (omend nok vel ste
reotype) spillestil holder tilskueren fan
get, uanset om gags, slang og vittighe
der har noget særlig med sagen at gøre 
eller ej. Men det holder ikke filmen 
sammen alligevel — samtidig med, at jeg  
allerede ovenfor har antydet, at jeg er 
noget tvivlende med hensyn til det hel
dige i denne blanding af fiktionær per
son, skuespiiler og eksistenstype. For 
rigtigt at belyse konsekvenserne af Pers 
dominerende og delvist fejlberettigende

Ole Ernst og Agneta Ekmanner 
i »Per«.

og u-moralske i selve borgerskabets 
holdning til sig selv og sin omverden -  
og på det skisma, der overhovedet (og 
desværre) er imellem klasser og menne
sker i det borgerlige samfund. Overklas
sen har på én gang brug for og forsøger 
at tæmme underklassens »hæmningsløs
hed«, Helge skal bruge Per til at gøre 
det beskidte arbejde (selv udfører han 
i sublimeret ophøjethed det »intellek
tuelle« planlægningsarbejde), og Mari
anne har brug for Pers (underklassens 
mytologiske) hæmningsløse seksualitet, 
men samtidig med dette forsøger bor
gerskabet at »opdrage« underklassen til 
sine egne idealer -  formentlig fordi den 
ikke vil se »realiteterne« i øjnene fra 
mere end en side: i f e s ts c e n e n  (i fil
mens indledningsafsnit) må Per optræde 
som en druknet og forvokset mus i smo-
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king og vandkæmmet hår, og hvorvidt 
det er hensigten eller ej: han ligner i 
bogstaveligste forstand en orangutan, 
da han jagter borgerskabets nøgne døtre 
rundt i Hellerup-haven. Der er sækkevis 
af betydning i denne scene (som jeg 
ikke kan få plads til at beskrive i detal
jer) om borgerskabets forsøg på at hol
de underklassen nede, om de to klassers 
fundamentale fremmedhed for hinanden 
og om borgerskabets kedsommelige 
selvtilfredshed og dobbeltmoral. En de
talje er dog væsentlig og meget rigtig: 
netop borgerskabets uvilltghed til at se 
sin egen situation i øjnene, til at se på 
alt det beskidte, som holder det oppe, 
gennemspiiles symbolsk i konstruktio
nen af denne sekvens: ingen andre end 
Helge véd, hvad der foregår tidsmæssigt 
samtidigt med, at højborgerskabet beru
ser sig og morer sig; det økonomiske 
spil er ligesom et spil u n d e r  overfladen, 
som det kriminelle spil er et spil under 
det smukke borgerlige samfunds frem
trædelsesform. Men ikke desto mindre 
det, der holder det oppe. Scenen er vir
kelig perfekt og perfekt spillet.

Mariannes forsøg på at opdrage på 
underklassedrengens rå og (heldigvis) 
hæmningsløse seksuelle udfoldelse spil
les igennem i den omtalte anden sam
lejescene: mens det første samleje fore
går under omtågede, alkoholiserede om
stændigheder, er det andet velovervejet 
og sobert: Marianne er smukt klædt på 
i natkjole af bedste snit, velsminket og 
langtfra til sinds én gang til at være 
»ubetænksom«. Per er hæmningsløst i 
humør til at gå til værket sans phrase, 
men Marianne vinder og tæmmer hæm
ningsløsheden: de skal lege lidt først, 
røre ved hinanden, gøre det kultiveret. 
Per reagerer på opdragelsesforsøget 
ved at spørge om det er en snakkeklub 
-  og faktum er da også, at borgerska
bet generelt verbaliserer sig ud af pro
blemerne og i en vis og fatal forstand 
snakker grundlaget for deres egen eksi
stens bort: hvis de raffinerer underklas
sen for meget, raffinerer de den ud af en 
position, hvor den kan tilfredsstille de
res seksuelle/dyriske drifter og udføre 
deres beskidte jobs. Så kan man være 
enig med Hans Kristensen eller ej.

Det andet undertrykkelsesforløb i fil
men drejer sig om kvinden og er klæde
ligt mindre klart manifesteret, men alli
gevel: Marianne er som kvinde uvidende 
om Helges planer for deres fælles øko
nomiske frelse, hun bliver (mod sin vilje) 
rangeret ind på »projektet« på det nød
vendige tidspunkt og derved også i den
ne kriminelle sfære. Det er tilsyneladen
de et led i Helges planer, at forholdet 
mellem Marianne og Per skal opstå (det 
antydes, at Marianne ikke prøver »en 
elsker« for første gang), for derved at
have en ekstra pressionskilde over for 
Per for at få ham til at begå attentat nr. 
to. Da forholdet udvikler sig på en måde, 
der kan være til fare for Helges ægte
skab, lukker han simpelthen bankkon
toen -  det vil sige tvinger den uvillige

Per i knæ, da der skal skaffes finansie
ring til at realisere visionen: de to under
trykte er begge undertrykte på grund af 
borgermandens/mandens p e n g e , og det 
er som sagt filmens vision, at de to lige
som ubevidst fornemmer deres fælles 
situation i det svenske exil -  passive, 
magtesløse over for den generelle øko
nomiske agent: manden (i København).

Det er i denne hurtigt opridsede poli
tiske tematik, at Per som dramatisk per
son skal ses -  han repræsenterer under
klassen -  og det er her, der kommer 
noget i klemme med hensyn til filmens 
politiske gennemslagsmulighed. Jeg er 
for så vidt betaget af Chaplin-syntesen 
af samfundskritik og humor, men lige
som jeg ikke er sikker på, at Chaplin 
altid når igennem i begge dimensioner 
(i »Diktatoren« er der f. eks. betydeligt 
bedre muligheder herfor end i »Moderne 
tider«, da den første er belastet med 
historisk alvor), er jeg heller ikke sikker 
på, at »Per« gør det. Jeg tror den hy
bridstørrelse som blandingen Per som 
dramaperson/Ole Ernst som populær og 
meget dominerende skuespiller/fribyt- 
ter-typen ligesom kan blokere for filmen 
som politisk, moralsk allegori. Uden at 
ville være doktrinært stædig eller fir
kantet, synes jeg godt man kan opstille 
spørgsmålstegn ved 1) om det overho
vedet er heldigt at have en fribytter, en 
fra-hånden-i-munden-type, en a-social 
som repræsentant for under- eller ar
bejderklassen i denne tematik, 2) om det 
er heldigt oven i købet at lade den skue
spiller, som fremstiller denne person, 
trænge så stærkt igennem i en indivi
duel stjernepræstation. Jeg kan sagtens 
se begrundelsen, der vel dels er at leve 
op til Chaplinidealet (hvad jeg synes fil
men gør diskret og uden højtflyvende 
ambitioner, netop fordi typen er så for
færdelig dansk), dels helt prosaisk at 
lave en film, folk vil se -  dels af hensy
net til det pædagogiske og formidlings
mæssige, dels af hensyn til producen
ten og fremtiden. Det er nævnt, at jeg 
mener, der er strukturelle brist i filmens 
rent dramatiske opbygning og gennem
førelse, og at det tydeligvis er Ole Ernst 
og personen Per, der skal (og kan) 
trække den igennem til en succes. Men 
dermed bliver personen Per også en 
skygge over det politiske indhold. Per 
er for meget af en fribytter og en stjer
nepræstation, han har for lidt samvittig
hed, for lidt egentlig følelse, for lidt for
nemmelse af sin sociale realitet. Han 
eksisterer ikke. Jo, vi ved godt, at der 
findes sådan nogle »skøre« hoveder, 
men de er netop så skøre og fjerne, at 
vi ikke kan identificere os med dem ud
over den halvanden time filmen spiller, 
og ud over, at de repræsenterer noget, 
vi gerne ville kunne (nemlig blæse det
hele en lang march og klare os alligevel 
med en whisky eller to), men som vi 
bestemt v e d , vi ikke kan. Nok kan vi må
ske forstå og identificere os med Pers 
ulykke, men havde Per-personen været 
nærmere den virkelige situation og lidt

mere et følende (mere end grinende) 
menneske, havde vi også kunnet abstra
here fra den fabelagtiges k u e s p il le r p r æ -  
station, den er. Epilogen er det bedste 
bevis: den gode vittighed, Per fyrer 
af, går lige i folk, får dem til at grine sig 
ud på gaden igen, og er et tydeligt tegn 
til at huske på Per, ikke på den allego
riske og moralske fortælling, som »Per« 
gerne skulle have været.

Jesper Tang

La’ os være
Indenfor de sidste få år har der i dansk 
børnefilm været en tendens til at tage 
afstand fra spejderånden i »Flemming 
&. Kvik«-filmene og forsøge at nærme 
sig et mere realistisk billede af børn i 
dag. »La’ os være«, der er Lasse N iel
sen og Ernst Johansens første film, fore
kommer mig sammen med Nils Malmros’ 
»Lars Ole 5. c.« at være de hidtil bed
ste. For mens både »Smil, mand!« og 
»Operation Kirsebærsten« blot var mere 
falske og fejlagtige i deres forsøg på 
realisme har både »Lars Ole 5. c.« og 
»La’ os være« ramt helt plet hvad angår 
ægte og naturlig fremstilling af børn og 
i særdeleshed børns adfærd. Men der 
er alligevel en stor forskel mellem disse 
to film, for mens »Lars Ole 5. c.« var en 
både romantisk og i hver eneste replik 
meget gennemtænkt film, virker »La’ os 
være« mere spontan og afromantiseret.

»La’ os være«s handling er såre sim
pel: En gruppe børn i alderen 9-15 af
skæres på grund af pædagogstrejken fra 
at komme på sommerens obligatoriske 
sommerlejr, og i stedet flygter de fra 
deres børnehjem for at holde ferie på 
en lille, ubeboet dansk ø. Det hele går 
faktisk ganske godt, indtil man finder ud 
af, at båden, man kom til øen med, er 
væk. Alle forsøg på at etablere et orga
niseret samfund mislykkes, og da en af 
drengene drukner, flygter fire af de hår
deste drenge til en anden del af øen, og 
de begynder at optræde fjendtligt over
for de andre. Ved en fejltagelse, i et 
øjeblik af ophidset brutalitet, hænger 
disse fire en af de andre drenge, og 
filmen afsluttes med, at 'helten’ (den 
mest sympatiske af de store drenge) 
smadrer hovedet på 'skurken’ (den mest 
brutale af de fire outsidere) med en stor 
sten (off-screen -  af hensyn til special- 
effects-folkene?).

Umiddelbart synes handlingen at være 
inspireret af Goldings (også filmatise
rede) »Lord of the Flies« (Fluernes Her
re -  1954), og selvfølgelig er temaet 
også det samme, men egentlig ligger 
»La’ os være« langt fra Goldings i man
ge tilfælde let irriterende filosoferen (og
nu og da moraliseren) over børnenes 
brutalitet. »La’ os være« tager nemlig 
ikke afstand fra børnene, den er -  gud
skelov -  ikke moraliserende, og den 
kommer ikke med endnu et af de mange
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forgæves (og, fristes man til at mene, 
formålsløse) angreb på 'nutidens ung
dom’ og den frygtelige ’voldsmentali- 
tet’ ...

Den næsten helt improviserede dialog 
glider naturligt og flydende, og man be
høver ikke at krumme tæer. Kun de re
plikker, der af hensyn til handlingen skal 
siges præcist, falder tungt, men det op
vejes let af al den øvrige dialog. Det er 
rart for en gangs skyld at høre børn tale 
deres eget sprog på film -  de skal ikke 
imponere med at kunne sige så og så 
mange replikker så og så godt og der
med komme ned på et niveau, så man 
ser en børnefilm med samme beundring 
som én med Rin-Tin-Tin eller Lassie!

Personerne i »La’ os være« er kun 
meget lidt stereotype, og filmen holder 
ikke med nogen af parterne. De fire out
sideres voldelige opførsel forklares der
for heller ikke med, at de er særskilt 
onde, men snarere, hvis de da overho
vedet forklarer noget, med at de er in
stitutionsbørn med en dyster baggrund. 
Det er derfor karakteristisk, at 'helten' 
ikke er noget almindeligt børnehjems
barn -  han er kun på hjemmet midlerti
digt (fordi hans mor er syg), og han har 
altså både en acceptabel fortid og mu
lighed for en acceptabel fremtid.

Et stort minus i forbindelse med be
skrivelsen af personerne er pigerne. 
Mens drengene fisker, skændes, slås 
o. s. v., arbejder pigerne loyalt og roligt 
i baggrunden med at passe de små 
børn, lave maden o. s. v., og kun nu og 
da forsøger de at hævde sig. I og med 
at være så sekundære kan man hævde, 
at pigernes roller ikke har udviklet sig 
fra tidligere børnefilm i takt med dren
genes. Det er ærgerligt, for hvis pigerne 
havde fået ligeså megen plads i filmen 
som drengene, ville det have virket en 
tak mere troværdigt.

Idyl ser man ikke meget til, og på 
trods af at naturen, der danner rammen 
om filmen, er både smuk i sig selv og 
også velfotograferet, er den ikke billed
skøn. Alt, hvad der foregår på øen, er 
netop så uhyggeligt og frastødende, at 
naturen ikke kan blive smuk.

Det, »La’ os være« handler mest om, 
er nu nok volden. Der går ikke mange 
minutter af filmen, før man bliver bange 
for flere af personerne, man bliver ner
vøs, for de virker hårde, uberegnelige 
og hensynsløse, og selvom hængningen 
af en af drengene er uhyggelig, er den 
ikke chokerende -  man ventede på den. 
Selvfølgelig tager Lasse Nielsen og 
Ernst Johansen ikke volden i forsvar, 
men de moraliserer som nævnt ikke. De 
har ingen grydeklar løsning å la 'send
dem i arbejdslejr’, og filmens slutning
er åben — den kendsgerning, at 'helten' 
slår 'skurken' ihjel, er nemlig ikke her 
ensbetydende med happy ending -  for 
hvad hjælper det, at endnu en dreng 
dør? Får helten så mere magt til at 
kunne gennemføre ro og orden? Vil han 
så ikke også komme med på de brutales 
side? Lasse Nielsen og Ernst Johansen

sender ingen båd med frelsende voksne.
»La’ os være« er foruden den primære 

handling spækket med små detaljer af 
både morsom, rørende og ligefrem pate
tisk karakter -  f. eks. kan begravelses
scenen, da børnene siger fadervor godt 
minde om noget Fordsk. Kærligheds
scenerne er kluntede og slutter hver 
gang med noget ubehageligt og frastø
dende, mens de morsomme afsnit er 
dygtigt lavede. F. eks. minder en række 
korte sekvenser med en dreng, der gra
ver et hul til ingen verdens nytte, om 
et godt gammelt ’running gag’ fra en Hal 
Roach farce! Og Lasse Nielsen og Ernst 
Johansen fortæller alt roligt -  men ikke 
kedeligt -  og professionelt.

Og det professionelle spiller en vigtig 
rolle. Det har altid, synes jeg, været en 
udbredt opfattelse, at en realistisk film 
også skulle være primitiv rent teknisk. 
Det er jo noget frygteligt vrøvl, og »La’ 
os være« beviser, at en realistisk film 
ikke blot godt kan være teknisk god, 
men at den bliver bedre af at have dette 
fortrin. Foto og klipning er lavet effek
tivt uden de sædvanlige rystende og 
hoppende nærbilleder og klip, hvor ka
meramanden ikke har gidet indstille ap- 
paratet ordentligt. Der er heller ikke 
noget galt med sammenhængen, og 
handlingen glider støt og roligt i gang 
efter en hurtig indledningsmontage i 
sort/hvid.

Alt i alt er »La’ os være« et godt ek
sempel på, at en dansk børnefilm ikke 
behøver at være primitiv, pinlig og ke
delig, samt at det godt kan lykkes dan
skere at skabe en realistisk film, der 
samtidig er både underholdende og 
spændende.

Jakob Stegelmann

Børnevold i »La’ os være«.

En lykkelig 
skilsmisse
Man kunne -  og burde -  naturligvis ikke 
forvente, at Henning Carlsens ny film i 
et og alt skulle minde om hans (og Ben
ny Andersens) foregående film »Man 
sku’ være noget ved musikken«. Film
historien indeholder jo talrige eksemp
ler på, at selvgentagelsen bliver en far
lig blindgyde for en instruktør, så det er 
da kun positivt, at forfatter-instruktør- 
teamet ikke har søgt at følge succes’en 
op med en kopi.

Alligevel kan man ikke lade være med 
at undre sig over, at »En lykkelig skils
misse« ligefrem afviger diametralt fra 
den foregående på så mange punkter, 
i miljø, i menneskeskildring, i stil. »Man 
sku’ være noget ...« var en »varm« skil
dring af nogle hverdagsmennesker i et 
jævnt underklasse-miljø, mennesker i 
hvis tilværelse -  og bevidsthed -  det 
daglige arbejde for føden indtog en re
lativ stor plads. »En lykkelig skilsmisse« 
er en »kølig« studie i de absolut vel
bjergede hovedpersoners aristokratiske 
lediggangssysler og overmenneskelige 
livsfilosofi. »Man sku’ være noget ...« 
levede i høj grad i kraft af sit folkelige, 
spontane stemnings- og situationsbe
skrivelse, hvor »Skilsmissen« lægger sig 
eksplicit an som en reflekterende, psy
kologisk og eksistentiel studie. Kort 
sagt forekommer »En lykkelig skilsmis
se« at være lige så fransk, som »Man 
sku’ være noget ...« var inderlig d a n s k , 
ikke blot hvad angår sprog men tillige i 
filmtradition. Ville man være urimeligt 
negativ, kunne man placere »En lykkelig 
skilsmisse« i den specielt franske tradi
tion af film, der med let misantropi sæt
ter en række specielle psykologiske (og 
især erotiske) relationer mellem blaserte 
velhavere under lup, til almindelig (må
ske underholdende?) d e g o u t  for til
skueren. Dog -  filmen selv dementerer 
en så negativ placering. Carlsen er vel 
ingen sand auteur i højtideligste for
stand, men han er heller ikke -  som Ca- 
valier, Deray m. fl. -  holdningsløs over 
for det stof, han vælger (eller som »væl
ger ham«). Det er faktisk kun slutsce
nen, der kan give en antydning i den 
retning, den slutscene, som netop er 
føjet til Carlsens og Benny Andersens 
oprindelige manuskript af Jean-Claude 
Carriére, hvis absurde sort-humoristiske 
indfald pynter op i bl. a. Bunuels og 
Louis Malles grotesker, men som i mere 
»straight« psykologiske film kan give 
en snert af misantropi.

Kort fortalt handler filmen om, hvorle
des den unge selvmordskandidat, Fran-
pois, bliver genstand for et væddemål 
mellem sin redningsmand, landsbylægen, 
dr. Morin og dennes ven Antoine. Fran- 
pois’ motiv til selvmordet var et forfej
let ægteskab. Morin har selv et opløst 
ægteskab bag sig, men har søgt tilflugt 
fra det følelsesmæssige sammenbrud i 
en følelses-distancerende rationalisme.
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Scene fra »En lykkelig 
skilsmisse«.

Således kan han opretholde skinnet, 
en illusion af »en lykkelig skilsmisse«. 
Eks-konen Marguerite er gift med ven
nen Antoine og de omgås hinanden un
der tilsyneladende afslappede former. 
Morin holder på, at han i løbet af to 
uger kan give Franpois livsappetitten 
igen. Da den mest elementære materia
lisme, rødvin og vildsvinekoteletter, ikke 
virker tilstrækkeligt overbevisende, »til
byder« Morin Franpois sin elskerinde 
Sylvie. Morins materialistiske forhold til 
tilværelsen udstrækker sig nemlig også 
til de mennesker, han omgiver sig med, 
de har hans interesse for såvidt de kan 
adsprede ham, sålænge han kan bruge 
dem som brikker i det spil, han på ma- 
chiavelli’sk vis søger at gøre livet til. 
Undtagelsen, den eneste han synes at 
have en reel følelse i livet for, er Mar
guerite, omend hans ønske om at få 
hende tilbage nok også udspringer af 
besiddertrang. Gennem Sylvie erfarer 
Franpois imidlertid dette Morins »svage 
punkt«; hidtil har han »hævnet« sig på 
Morin for dennes indblanding i hans liv 
og død ved en række grove, destruktive 
c a n u la rs  (practical jokes), nu planlæg
ger han at ramme ham ved at indlede 
et forhold til Marguerite. Planen lykkes 
forsåvidt, Morin tvinges ud af sin distan
cerende overlegenhed, men også han 
selv bliver »involveret«, kommer til for 
alvor at forelske sig i Marguerite. De 
efterhånden spændte relationer kulmi
nerer i en katastrofe under en -  sym
bolsk -  jagt, der ender med Franpois’ 
død.

Det er lykkedes Henning Carlsen at
gøre denne kom plicerede og konstrue
rede intrige helt plausibel, først og 
fremmest i kraft af den helt rigtige 
rollebesætning. Det er vanskeligt at

forestille sig andre skuespillere udfylde 
rollerne bedre. Tag f. eks. Jean Roche- 
fort, der spiller Morin, hidtil kendt for 
sine nonchalante aristokratiske kome
diefigurer i de Brocas lystspil. I Carl- 
sens film får hans figur en undertone 
af dæmonisk farlighed. Den overfladiske 
spøgefuldhed bliver til et frastødende 
udtryk for umenneskelig følelseskulde. 
Det er godt set af Carlsen. Det samme 
er en række af de situationer, der op
står omkring Franpois’ første reaktioner 
på sin situation efter hans opvågnen. I 
det hele taget gælder det for de fleste 
af filmens scener, at de »går hjem«, de 
virker fængslende, al den stund ens 
opmærksomhed og interesse for per
sonerne ikke svækkes, der antydes hele 
tiden en udvikling i relationerne mellem 
dem.

Det er ikke i den ydre dramatik, at 
årsagen til, at filmen til syvende og sidst 
forekommer utilfredsstillende, ligger. 
Som nævnt spiller filmen i sin rede
gørelse for relationerne mellem perso
nerne i høj grad på det antydende -  
undertiden desværre i fo r  høj grad. Ikke 
at jeg ønsker alting skåret ud i pap, 
men alt for ofte får det lov at blive ved 
antydningerne, hvor man faktisk gerne 
ville have haft bare lidt mere konkret 
at vide om de drivkræfter og motivatio
ner, der ligger bag personernes reak
tioner og indbyrdes udvikling. Tag en 
scene som partyet med Morins to el
skerinder, Sylvie og klinikdamen Jacque
line. Hvad er formålet med de antydnin
ger af lesbianisme mellem de to kvinder? 
Vor opmærksomhed rettes imod Jacque
line, vi forventer at få hendes relativt 
unuancerede figur »åbnet«, få et klarere 
billede af hendes relation til hovedper
sonerne. Det sker ikke, men denne an
tydning har distraheret vores opmærk
somhed fra de forhold, der altså åben

bart er vigtigere. Der opstår flere steder 
i filmen sådanne øjeblikke, hvor de fine 
antydninger skaber distraherende men 
tilsyneladende irrelevante spørgsmåls
tegn. Man kan imidlertid ikke forklare 
det med, at filmen spiller på det u u c -  
s a g te , årsagen er snarere tværtimod, at 
den i redegørelsen for personerne, de
res baggrund og udvikling støtter sig til 
dialog frem for visuelle løsninger. Uden 
100%  at ville godtage Truffauts på
stand: at alt, hvad der siges i stedet 
for at vises, går tabt for tilskueren, og 
alt væsentligt bør kommunikeres i bille
der, må man erkende, at det, der kom
munikeres ved hjælp af dialog let får 
karakter af postulat. Tilskueren forhol
der sig jo ofte skeptisk til de udsagn, 
en films personer kommer med (under
tiden med rette).

I »En lykkelig skilsmisse« gælder det 
f. eks. redegørelsen for Morins stadige 
forelskelse i Marguerite. Den erfarer vi 
først gennem Sylvies betroelse til Fran
pois på cafeen; først siden får vi »syn 
for sagn«. Mere fatalt er det med Fran
pois’ kærlighedserklæring til Marguerite 
i bilværkstedet. Her kommer tilskueren 
direkte på glatis: Skal man tro på den
ne eksplicitte kærlighedserklæring, der 
kommer som noget af en overraskelse, 
eller er den kun en sindrig del af Fran
pois’ plan om at besnære Marguerite? 
Her er man hensat i en tilstand af tvivl, 
som næppe er tilsigtet. Havde Carlsen 
blot givet sig tid til at v is e  denne ud
vikling hos Franpois. Denne utilsigtede 
dobbelttydighed kommer til at række 
ind i den katastrofale jagtscene, hvor 
man også er i syv sind m. h. t. perso
nernes bevæggrunde. Hvorfor fjerner 
Morin slagstiften fra Franpois’ karabin? 
En grov spøg, som han selv hævder 
bagefter? En mulighed for at stille 
Franpois’ livsvilje på en endelig prøve? 
Et direkte (omend meget hypotetisk) 
mordforsøg? Og endeligt det nok så 
afgørende spørgsmål: Hvorfor vælger 
Franpois at dø? På grund af kærlighe
den til Marguerite? For at Morin skal 
tabe det fatale væddemål? I slutningen 
af jagtscenen synes Morin (og Antoine 
og Marguerite) virkelig rystede. Men så 
er vi igen ved den besværende Carri- 
ére’ske slutscene: De to spillefugle de
ler gevinsten for væddemålet, skåler 
med hinanden og Marguerite i den fa
møse rødvin, mens Morin spiller »I Can’t 
Give You Anything But Love, Baby« for 
Marguerite, der smiler uudgrundeligt. 
Man kommer igen til at spørge sig selv: 
Hvad skal den egentlig vise? En under
stregning af, at væddemålets virkelige 
taber var Franpois? En udleverende 
demonstration af de tre's kyniske over
levelses-morale? Eller hvad?

Summa summarum har Carlsen med 
»En lykkelig skilsmisse« lavet en film, 
der langt fra er ligegyldig, men alligevel 
ejendommeligt utilfredsstillende, både 
for lang og for kort. For lang (ikke 
mindst ved andet gennemsyn) til at for
tælle så relativt lidt om sine hovedper-
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soner; for kort, fordi man aner, at Carl
sen ved at give sig lidt mere tid til at 
»komme rundt om personerne« kunne 
have skabt det 100%  vedkommende 
mesterværk, der egentlig er stof til i 
historien.

Peter Hirsch

Ta’ det
som en mand, frue
»Næsten alle film er lavet ud fra mænds 
synspunkt«, hedder det i programtek
sten til filmen, og det er jo en tanke
vækkende påstand. For hvad vil det 
egentlig sige, at en film er lavet ud fra 
et synspunkt? Strengt taget er det jo 
kameraets eller fotografens synspunkt, 
der anlægges hele vejen. I en vis for
stand er det instruktørens, eftersom fil
men optages efter instruktørens direkti
ver. Men i en fiktionsfilm foregiver man 
jo desuden ofte, at det fortalte præsen
teres sådan som en eller flere af de 
fiktive personer opfatter det. Der er 
f. eks. lavet mange film, instrueret af 
mænd, hvor der blev fortalt ud fra en 
kvindelig persons synspunkt -  man kan 
nævne Franjus »Thérése Desqueyroux«, 
Griffiths »Broken Blossoms«, LeRoys 
»Waterloo Bridge«, Antonionis »Den 
røde ørken« og Bressons »Mouchette«. 
Og både mandlige og kvindelige in
struktører kan naturligvis lave en film, 
hvor der fortælles ud fra en mandlig 
eller en kvindelig persons synspunkt. 
»Ta' det som en mand, frue« er instrue
ret af Mette Knudsen, Elisabeth Rygård 
og Li Vilstrup, og de fortæller historien 
ud fra den kvindelige hovedpersons 
synspunkt, og det er der da ikke noget 
ondt -  eller nyt -  i. I de film, som fil
mens instruktører har set, »får (vi) aldrig 
noget at vide om, hvad kvinderne føler, 
tænker og laver, når helten ikke lige 
har brug for dem«. Derfor har de valgt 
en 50-årig kvinde til hovedperson, for
klares det. En meget logisk reaktion.

Filmens emne er mandssamfundets 
undertrykkelse af kvinder, specielt af 
midaldrende hjemmegående husmødre.

Filmen er vistnok blevet en overrasken
de stor publikumssucces, hvad man nok 
skal se som et tegn på emnets aktuelle 
interesse. For det er svært at tro på, at 
det kan skyldes filmens egne fortjene
ster. Ikke mange emner havde overlevet 
den behandling, som filmen giver emnet 
kvindeundertrykkelse. Når en film på 
dette tekniske og kunstneriske niveau 
alligevel bliver set og diskuteret af for
holdsvis mange, må der sandelig være 
behov for debatstof om emnet.

Filmen rummer ikke én skarp indstil
ling og ikke én replik, som ikke er grum
set i lyden. Men dette synes ikke at 
være udtryk for en speciel feministisk 
æstetik (selv om uskarpheden måske 
meget godt formidler den midaldrende 
kvindes virkelighedsopfattelse i første 
del af filmen), men skyldes efter sigen
de forskellige uheld og tekniske proble
mer i forbindelse med laboratoriearbej
det, som filmholdet er uden skyld i.

Historien handler om Ellen Rasmus
sen, hjemmegående husmor, som er 
blevet halvtreds. Børnene er væk, og 
manden læser avis ved morgenbordet 
(ligesom på vittighedstegningerne). Til
værelsen er blevet indholdsløs for hen
de; hun tørrer støvet af gummitræets 
blade, tager en slurk af vodka-flasken 
og føler sig overflødig. Det er med an
dre ord ved at være nat med fru Ras
mussen. I filmens anden del drømmer 
Ellen Rasmussen om en utopisk verden 
med ombyttede kønsroller. Det er fil
mens humoristiske afsnit, og det må 
have været sjovt at sidde og få ideer 
til, da filmen var på manuskriptstadiet. 
Det anvender samme idé, som Holberg 
lancerede i et afsnit af »Niels Klims 
underjordiske Rejse« (fra 1741!), hvor 
Klim besøger kongeriet Kokleku, der er 
indrettet således, at »mændene bruges 
kun til køkkensager og andet ubetyde
ligt arbejde«, mens »fruentimmere be
tros de vigtigste, såvel borgerlige som 
gejstelige og krigeriske embeder«. Hvor 
Holbergs satire fungerer i kraft af den 
dobbeltbundede uskyldighed, hvormed 
den præsenteres af den Candide-agtige 
Klim, er filmens lange satiriske afsnit en 
cementtung vittighed -  eller rettere

samme vittighed 50 gange i træk -  som 
kun opnår at henlede opmærksomheden 
på vitsens mekaniske karakter. Sekven
sens vid er sjældent på højde med en 
middelgod Uha-Uha-sketch. Drømmevi
sionen vises i sammenhængen som Ellen 
Rasmussens fantasi, men den har ingen 
egentlig forbindelse med personen, som 
hun skildres i filmens første del og hel
ler ikke med den person, hun udvikler 
sig til i sidste del. Det giver ingen me
ning at se sekvensen som udtryk for 
Ellen Rasmussens hemmelige ønske om, 
at verden faktisk var indrettet således. 
Man undrer sig også over, at det lange 
afsnit der så pedantisk søger at frem
vise kønsrolle&nes absurditet, slet ikke 
beskæftiger sig med graviditet og fød
sel, som jo ellers er de traditionelle 
argumenter for, at det etablerede køns
rollemønster har biologien på sin side.

Filmen har et heterogent præg. Der 
springes underligt forvirret fra fremstil
lingen af husmoderens arbejde som en 
futil beskæftigelse, der disponerer til 
alkoholmisbrug, og til argumentation 
for, at husmoderens arbejde skam er 
lige så reelt og betydningsfuldt som 
ethvert andet. Selve skildringen af fru 
Rasmussens tilværelse lider under kli
cheernes belastning, når u d s lu k t  h u s 
m o d e r  (Tove Maés som midaldrende 
Ditte Menneskebarn, stadig den skrøbe
lige, pigelige, lidt forknytte kvinde som 
en ond eller indifferent (mands)verden 
negligerer eller hundser med) konfron
teres med små -  men m e g e ts ig e n d e  — 
doser æ g te m a n d s -s tu p id ite t  (konens 
udearbejde vil true hans skattefradrag, 
etc.). Dét er filmens kvindelige syns
punkt.

Det er måske uretfærdigt at betragte 
-  og forkaste -  filmen som kunstværk, 
for noget kunne tyde på, at den skal 
opfattes som brugskunst, der blot skal 
skabe opmærksomhed omkring et ak
tuelt problem. Og hvis filmen faktisk 
skal ses som en slags filmisk plakat med 
indskriften: »De midaldrende husmødre 
har det ikke godt«, er dens budskab da 
sikkert også blevet opfattet. På den 
konto kan man muligvis også forklare 
filmens perspektivløse entydighed. dens 
forenklende behandling af sit emne og 
dens katalog-agtige præsentation af 
kønsrolle-debattens klicheer. Og man 
kan endelig også indskrænke sig til at 
opfatte filmen som nogle kvinders op
fordring til nogle andre kvinder om at 
finde sammen i kvindehusene (og denne 
opfattelse kan faktisk finde hjemmel i 
programteksten). Men alligevel må man 
hæfte sig ved, at dette ikke er en ind- 
skription med spray-maling på en mur, 
men en film. Og et æstetisk produkt, 
i form af en traditionel spillefilm, kan 
ikke stille sig uden for æstetikken. Der
for kan man godt bære over med fil
mens belærende, frelste missioneren og 
dens usammenhængende argumentation, 
men ikke med dens livløse fiktion og 
kedelige billeder.

Scene fra »Ta’ det som en mand, frue«, med Tove Maés i filmens drømmesekvens, hvor der 
er byttet om på kønsrollerne. Forholdet filmproducent/filmtekniker synes kvindefilmen der
imod ikke at have ændret -  i hvert fald har lydteknikeren Eva Sindahl-Pedersen fundet 
rigeligt at beklage sig over, som det kan læses i hendes indlæg i bladet »Teater, film 
& TV«, nr. 6, maj 1975.

Peter Schepelern



Chinatown
I modsætning til Polanskis foregåen
de film, den forjaskede sex-komedie 
»Hva?«, er »Chinatown« en overordent
lig gennemarbejdet film. Ligeledes i 
diametral modsætning til »Hva?« er det 
en film renset for overflødigheder, 
spækket med betydnings-ladede detal
jer, der såvel bringer intrigen logisk vi
dere fra punkt til punkt som formidler 
dens dybt pessimistiske psykologisk
sociale »budskab«.

Man kunne fremhæve John H. Alon- 
zos rolige, intense Panavision-farvebil- 
leder, der præcist indfanger døgnets 
forskellige belysninger i det Californi
ske landskab omkring Los Angeles, man 
kunne rose den raffinerede lydside, hvor 
små reallyde, en hveps’ summen i efter
middagsheden, en græshoppes filen i 
natten, en telefons kimen, et bilhorns 
tuden skaber foruroligende, dramatisk 
kontrast til filmbilledets ubevægelighed, 
får det til at vibrere af spænding -  for 
endelig slet ikke at tale om Jerry Gold- 
smith’ underlægningsmusik, der kon
genialt fremhæver og understreger den 
enkelte scenes atmosfære af angst, ero
tisk tiltrækning, panik, desperation etc., 
anvendt på samme økonomiske præcise 
måde som f. eks. Pierre Jansens musik 
i en Chabrol-film.

Men netop at fremhæve disse (og an
dre) komponenter enkeltvis giver kun et 
delvist indtryk af den kunstneriske ople
velse, »Chinatown« byder på, indtrykket 
af den rent æstetiske nydelse; og det 
bør så med det samme fastslås, at der 
er mere end som så at hente i »China
town«. Polanski ville ikke være den, han 
er, hvis ikke hans film rummede psyko
logiske dybder, desillusionerede studier 
i underbevidsthedens dominerende magt 
over individets mulighed for at styre sin 
egen skæbne -  i »Chinatown« kombine
ret med en pessimistisk analyse af kapi
talismens magt til styre samfundsudvik
lingen til egen fordel ved tilsidesættelse 
af »smålige« menneskelige hensyn. Hans 
billede af Los Angeles 1937 forestiller 
et vildnis af ydre som indre korruption, 
sociale som psykologiske skævheder.

Hovedpersonen i dette vildnis er pri
vatdetektiven J. J. Gittes; filmen er af 
ydre en genoplivning af de amerikanske 
private-eye-film, der med litterære rød
der hos Chandler og Hammett og med 
Humphrey Bogart som den mest typiske 
fremstiller havde sin storhedstid i fyr
rerne. Men »Chinatown« nøjes ikke med 
at være pastiche (som Paul Bogarts 
»Marlowe«), eller afmytologiserende pa
rodi (som Robert Altmans »The Long

Øverst Jack Nicholson som privat
detektiven Gittes. Derunder, onskaben og 
uskylden mødes i skikkelser af Noah Cross 
(John Huston) og Gittes. På tredie 
billede kommer Gittes i et afgørende 
øjeblik til kort, og nederst er det Evelyn 
(Faye Dunaway), der oplever 
desperation og ondskab.

Goodbye«), Polanski følger genrens ydre 
mønster: privatdetektiven, der via en 
tilsyneladende triviel rutinesag involve
res i en uhyre kompliceret kriminalin- 
trige med forgreninger igennem og på 
tværs af alle samfundslag, fra degene
rerede millionærhjem til underverdenens 
laveste afskum, etc.; og han »broderer« 
selv på dette mønster med sine person
lige »tråde«, udfylder de stiliserede, ty
piske roller med psykologisk flerdimen
sionale personer. Gittes er således ikke 
blot »another fast-talking, hard-drinking 
private-eye« med en overmenneskelig 
sans for at spille sine kort rigtigt i en
hver situation -  lige så lidt som den 
kvindelige hovedfigur i intrigen, Evelyn, 
er »just another screwy dame« eller 
drabelig good-bad femme fatale.

Selv Gittes’ profession kan Polanski 
ikke undlade at opfatte psykologisk -  
og i utvetydig sammenhæng med bille
det af samfundets almindeligt udbredte 
sygelighed: Hans rolle som privatdetek
tiv er slet og ret en professionel voyeurs 
(filmen indledes med et sæt sort-hvide 
fotos af et samleje, resultatet af ud
spioneringen af en utro hustru), han er 
almindelig genstand for en udbredt for
agt, mest direkte udtrykt i en politi
betjents små ubehagelige stikpiller, 
»going through other peoples dirty 
linen!«, »Somebody closed a bedroom 
window on your nose?« etc.

Intrigen Gittes involveres i, er -  i 
overensstemmelse med genrens regler
-  mildest talt kompliceret. Kort fortalt 
drejer den sig om to forhold: 1) Millio
næren Noah Cross’ korrupte manipule
ring med byens vandforsyning i speku
lationsøjemed -  med (falsk) begrundel
se i vandmangel udtørrer han en masse 
plantager, opkøber dem gennem strå- 
mænd for en slik af de ruinerede små- 
farmere for naturligvis omgående at til
føre dem vand og gøre dem frugtbare 
og overordentlig rentable -  og 2) det 
blodskamsforhold, der for år tilbage 
bestod mellem ham og datteren Evelyn, 
og som resulterede i et barn, en pige. 
De to forhold, det sociale og det psyko
logiske er uløseligt forbundne. Vandfor
syningschefen Mulwray, der bliver det 
første offer, var vidende om Noahs for
bryderiske manipulationer, og han var 
tillige gift med Evelyn og tog sig af den 
illegitime datter. Det gennemgående 
element i intrigen er vandet; det har en 
mangedobbelt funktion, konkret såvel 
som symbolsk. Vand er grundelementet 
i hele den sociale korruptionsaffære
-  og det er således ikke nogen tilfæl
dighed, at kapitalisten, den almægtige 
bagmand bag forbrydelsen, hedder Noah 
(og -  oven i købet -  spilles af John 
Huston *). Han flyder ovenpå, hvor de 
andre går nedenom og hjem! Vandet er

*) Som man vil erindre, spillede Huston rollen 
som den bibejske figur af samme navn i sin egen 
»The Bible -  in the Beginning«, en film han i øv
rigt skabte med begrundelsen: » l’ve always wanted 
to create heaven and earth!« Det var da også hans 
stemme, man hørte som Gud’s i Paradiset.
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såvel det livgivende element -  det, der 
kan frugtbargøre plantagerne -  som det 
dræbende -  der hentydes i begyndelsen 
til en dæmnings-ulykke med mange 
dødsofre. Mulwray er kæppen i hjulet
-  udviklingens hjul, mener kapitalisten -  
og han må elimineres. Han druknes i 
den tidevands-dam, han selv anså for 
en »livets kilde«.

«... of course, he must swim in the 
same water as all of us!« kommenterer 
Gittes en politimands mål af ærlighed. 
Pointen: Menneskene er kun små fisk i 
vandet -  men Noah Cross er ejer af 
fiskeklubben, en vandenes herre, ikke 
blot i pagt med højere magter, men 
selv magten, den afgørende magt i sam
fundet. I sit ihærdige efterforsknings
arbejde lykkes det gradvist Gittes at af
dække de to forhold, at trænge til 
bunds i hemmelighederne. Men han op
når intet ved sin sandhedssøgen, eller 
snarere: han opnår det stik modsatte 
af, hvad han egentlig ville, fordi han i 
afgørende øjeblikke kommer til at tjene 
den magt, han ville sætte sig op imod. 
Hans opgør mod korruptionen og forsøg 
på at hjælpe den nødstedte Evelyn en
der gruelig galt. Katastrofen bæres -  
som sædvanligt hos Polanski -  indbyg
get i personernes fortrængninger, en 
underbevidst dæmoni, der styrer deres 
handlinger -  og dem -  mod under
gangen.

I portrættet af Gittes trænger Polan
ski ned bag det konventionelle billede 
af privatdetektiven, afslører, at Gittes 
bag det kyniske vid og den påtagne, 
uforstyrrelige blaserthed faktisk er »an 
innocent man« -  til trods for hans egen 
ironiske afvisning af den karakteristik. 
Gittes er på bunden »uskyldig«, d. v. s. 
idealistisk indtil det (farligt) naive, i 
den forstand at han nægter at accep
tere hele den sociale korruption som 
en given størrelse, han må tage med i 
sine beregninger, hvad enten han kan 
lide det eller ej. Til trods for, at han 
burde kende den, lader han den komme 
bag på sig i den afgørende situation -  
bogstaveligt talt. Han nægter stædigt at 
lytte til omgivelsernes advarende over
talelsesforsøg: »You may think you 
know what’s going on here, but you 
don’t!« Han tror blindt og ufortrødent 
på sin evne til skære igennem korrup
tionen, nå frem til bagmændene og op
rette en status af basal retfærdighed
-  jævnfør hans velvilje over for under
direktøren Yelburton: »Jeg er ikke ude 
efter Dem, hvem ved, måske kan vi finde 
et par store kanoner at drage til an
svar!« Han vil med andre ord ikke nøjes 
med rollen som professionel voyeur, 
han vil engagere sig og involvere sig i 
forholdene (samfundsforholdene og det 
»private« forhold til Evelyn) -  men uden 
at se omstændighederne i øjnene. Hans 
»uskyld« karakteriserer også hans før
ste reaktion på afsløringen af blod
skamsforholdet -  til trods for Evelyns 
konsekvent stammende nervøsitet, hver- 
gang talen er faldet på faderen (»F-f-

father«) som en opmærksom tilskuer 
forlængst har gættet årsagen til: Han 
er åbenbart chokeret ved denne afslø
ring, reagerer på hendes tilståelse (»You 
see, my father and I ...«) med omgå
ende at antage, at der har været tale 
om voldtægt -  hvilket hun imidlertid 
ikke bekræfter. Det er nærliggende at 
se Gittes som en »fætter« til Carol i 
»Repulsion«, med hendes regressive, 
underbevidste stræben mod en evig 
uskyldstilstand, en »jomfruelighed«, der 
er farlig for personen selv såvel som 
for omgivelserne. (Man kan i Gittes na
turligvis også se et billede på vore 
dages fanatiske, enøjede revolutionære, 
der i uoverlagt fremfusen bevidstløst 
går reaktionens ærinde!).

Netop på trods af oplevelsen i for
tiden (=  Chinatown), hvor han ifølge 
egne antydninger »tried to keep some- 
one from being hurt and ended up 
making sure she was hurt!«, kaster han 
sig ud i et nyt foretagende, der minder 
påfaldende om det første. Han ønsker 
at glemme, at fortrænge denne ople
velse fra sin bevidsthed, og netop der
for bliver den traumatisk og fatal. Han 
vil ikke vide af det onde, og kommer 
netop derfor til at gå det ondes ærinde 
i den kamp, han fører mod det. Han 
ender igen i Chinatown, mødes påny 
med replikken »You don't know, what’s 
going on here!« og han kan nu kun 
fremmumle et besejret, altopgivende 
»As little as possible« før han føres 
bort, lige så forstenet og apatisk som 
Carol i slutningen af »Repulsion«.

Evelyns situation er på mange punkter 
parallel med Gittes’. Den afgørende for
trængning, der styrer hendes handlin
ger, er fortrængningen af blodskams
forholdet og den deraf fødte rædsel for 
faderen. Rædslen forstærkes af endnu 
en grundlæggende drivkraft: moderfølel
sen for den illegitime datter, en følelse, 
der gør hendes skikkelse beslægtet 
med Rosemary. Og såvel som både Ca
rol og Rosemarys kamp mod ondskaben 
kun medførte ondskabens sejr -  og 
såvel som professor Abronsius’ forsøg 
på at komme vampyrerne til livs kun 
resulterede i fænomenets spredning ud 
over verden (i »Vampyrernes nat«) -  
således kommer Gittes og Evelyn til kort 
over for dæmonen, den almægtige Noah 
Cross, ophavsmanden til såvel den so
ciale som den psykologiske korruption, 
skaber og nedbryder, beskytter og for
fører, Gud Fader og Satan i én og sam
me person (bemærk også hans efter
navn). Han er eksponenten for ondets 
rod, kapitalismen kombineret med hele 
den kristne dualisme og hermed føl
gende syndsbevidsthed -  bemærk også 
vartegnet for ham: Fiskeklubbens sort
hvide, trekantede vimpel.

Som Satan i »Rosemarys Baby« gjor
de krav på sit barn hos den moder, han 
havde avlet det med, fordrer også Noah 
Cross den illegitime datter, den eneste 
arving til hans rige, det »100.000 acres’ 
empire«, han i sin almagt har skabt.

Hvor Rosemary overgav sig til det onde 
-  i kraft af moderfølelsen -  kæmper 
Evelyn af samme grund imod til det 
sidste. Kampen mod ondskaben ender 
i en panisk flugt og et brat endeligt for 
hende, som den for Gittes ender i en 
total trækken sig tilbage fra verden, i 
apati. Det onde har endnu engang sejret 
i en Polanski film -  endnu engang ved 
hjælp fra uskylden.

Hvor perspektiverne ved denne kamp 
og dens udfald i »Rosemarys Baby« 
»kun« var psykologisk-metafysiske, er 
de i »Chinatown« kombineret med det 
socialt-politiske aspekt. Kombinationen 
er perfekt, Polanski anskueliggør de 
store sammenhænge totalt overbevisen
de. »Chinatown« er Polanskis mest kom
plekse, mest fascinerende film til dato. 
En film for det store publikum såvel 
som for »den hårde kerne«, der ved 
gensyn efter gensyn kan finde nye, 
spændende detaljer i den raffinerede 
symbolik. Et mesterværk.

Peter Hirsch

Moderen og luderen
Der er mange ord i Jean Eustache, men 
der er også mange billeder i ham. 
Spændingen hos ham ligger i den ikke- 
filmiske måde, han anvender begge dele 
på. Billeder opstår omkring ordene og i 
dem, mens kameraet fungerer som en 
næsten statisk registrant af lukkede 
dialogsituationer, som ikke udvider øjets 
muligheder for at se, men som helt be
vidst begrænser dem. Denne form for 
film kalder nogle litterær, og de mener 
sjældent noget godt med det, men den 
kan også ses på en anden måde, og det 
er det, der skal forsøges i det følgende.

»Moderen og luderen« er en film om 
indelukkethed, og det er på den bag
grund ikke så mærkeligt, den varer i 
31/2 time. Tilskueren lukkes inde med 
dette statiske billedværk, så fornemmel
sen af indespærring også får en slagc 
virkelighed for hende/ham. Eustache 
snyder ikke med tiden. Filmens varig
hed fornemmes som en fysisk virkelig
hed, helt tilsigtet fra instruktørens side, 
og begreber fra underholdningsindustri
en som længde =  kedsomhed, indhold, 
historie o. s. v., bliver derfor uvirkelige 
og uanvendelige i forsøget på en vur
dering af den. Man kan ikke slå den 
oven i hovedet med, at den er for lang, 
uden at fjerne hele dens udstrækning- 
i-tid-underlag.

Den er bygget op omkring tre hoved
personer, som hele tiden fortæller om 
deres tanker, og hvad de vil gøre -  
uden at de tænker ret meget eller gør 
ret meget. De er nemlig, som vi, lukket 
inde i et mønster, i roller, og deres lod 
er at tale ikke at handle. Eustache sny
der heller ikke på dette punkt. Han la
der konsekvent de fleste scener udspille 
sig bag lukkede døre, om det så er Café 
Flore’s terrasse, Maries lejlighed eller 
inde i en bil. Ja, på det tidspunkt hen
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imod slutningen, hvor Alexandre forlader 
Maries lejlighed i et anfald af gammel
borgerlig jalousi og midlertidigt har 
gjort sig selv hjemløs, skynder han sig 
ind i en bil for at finde sin trygge inde
lukkethed igen.

Med stor omhu har Eustache ladet 
sine personer leve i det mest dødsyge, 
pseudointellektuelle miljø i Paris, kvar
teret omkring St. Germain-kirken. Er der 
noget sted, man har tabt tråden til vir
keligheden, så er det her. Her handles 
ikke. Her tales og føles. Virkeligheden 
er her »de andre«. (Veninden som kom
mer i avisen på grund af en forbrydel
se). Eller den er erindringen, oh Proust! 
Og Alexandres tirader om maj-oprøret, 
hvor han pludselig oplevede en hel café 
græde. Men ikke engang gråden var 
rigtig. Den var fremkaldt af tåregas. 
Selv Veronicas brutale hospitalsvirkelig
hed, som hun er midt i altid, da hun bor 
på hospitalet, oplever vi kun som noget 
man taler om, når Alexandre besøger 
hende. Man ser ikke antydning af en pa
tient, hvad der i grunden heller ikke

ville være nogen motivering for, da det 
er Veronica og Alexandre, der er syge.

Filmen udspiller sig altså i et uvirke
ligt ord-univers omkring tre personer, 
som midt i deres kontante elskov er 
magtesløse og i grunden impotente. 
Manden i trekanten, Alexandre, er en 
inkarneret snylter, som lever af aforis
mer og en professionel følsomhed, beg
ge dele nok til at give ham tag over 
hovedet, og en mor, Marie, der holder 
hans garderobe i orden. Han er som 
gestalt udflydende og veltalende sådan 
at hans retorik camouflerer hans hold
ningsløshed og indholdsløshed. For at 
holde konfrontationen med den arbejds
krævende virkelighed på afstand, har 
han tillagt sig en boglig stil, som på 
én gang fascinerer og distancerer. Han

er typen, som har let ved at Komme i 
kontakt med andre, fordi han både er 
»morsom« og uforpligtende. Han er nær
mest det man på dansk ville kalde pud
sig. Takket være disse egenskaber, hvor
med han betaler for husly og fisse, er 
han nok i virkeligheden luderen i fore
tagendet.

I øvrigt ville jeg i de danske under
tekster have foretrukket den De-form, 
han excellerer i, da han jo netop siger 
De til alle sine damebekendtskaber und
tagen den fortidige Gilberte. Hun har 
ret til du-formen netop fordi hun er for
tidig og altså tilhører noget så eksklu
sivt som hans erindring. Udover det ta
ler han et lidt gammeldags fransk, og er 
i det hele taget i påklædning (halsklu
den), musiksmag o. s. v. stærkt knyttet 
til fortiden. En modernisering af det 
franske »boTte« til diskotek er heller 
ikke så god. Natklub er både mere 
neutralt og tidløst.

Alexandre er på mange måder en 
suspekt person, men der kan da også 
fremhæves nogle ganske få sympatiske

Scene fra
»Moderen og luderen«.

træk i hans karakter. Hans søgende væ
sen, en vis uimponerethed og en omend 
svag oprørskhed. Alt i alt er han en 
sammensat personlighed, de blandede 
følelsers mand, og det er jo ikke noget, 
man så tit oplever på film.

Der er også en masse stækket oprør 
i Veronica. Hun bærer på et erotisk op
gør med sin tid. Der er meget køn i 
hende, men igen køn oversat i ord. Hun 
knepper med sproget, samtidig med at 
hun udskriger sin fortvivlelse over tidens 
mangel på kærlighed. Hun lever helt ud 
uden egentlig at leve. Men hun er kon
kret i modsætning til Alexandre, som 
foretrækker abstraktioner og paradok

ser. Eks.: Så dér røg min Tampax igen 
op!

Marie er nok den mest menneskelige 
af de tre. Hun er også den eneste, hos 
hvem man finder en vis overensstem
melse mellem teori og praksis. Hun er 
også borgerlig, men giver i modsætning 
til de andre ikke indtryk af at være an
det. Hun er ikke oprørsk men i stand 
til at føle oprigtigt. Hun lever ikke prin
cipfast, men indretter sine principper 
efter hvad livet nu byder hende. Hun er 
også den, der taler mindst, men når det 
sker, er det for at sige noget! Alene 
herved er hun en undtagelse i denne 
så talende film. Alligevel lever hun som 
filmens øvrige personer i et akvarium, 
hvor Eustache har nedsænket sit ka
mera og holdt det i næsten konstant ro.

I et interview med Mette Knudsen og 
Chr. Braad Thomsen siger Eustache: »I 
stedet for at filme en stor overflade, har 
jeg villet filme et hul og gå i dybden 
med dette hul.«

I stedet for hul kunne man også sige 
et i borgerlighed indsyltet og indelukket 
univers.

Et egentligt psykologisk forløb er der 
ikke tale om i filmen. En handling, som 
bevæger sig fra et sted til et andet, er 
der heller knapt nok tale om. Filmens 
verden er stiv og ubevægelig. Den ryt
me og det forløb Eustache har valgt 
er derfor nærmest etnografens. Han er 
videnskabsmanden, der filmer indtil hver 
situation af sig selv er færdig, og de 
undersøgte går ud af kameraets synsfelt. 
Hvad personerne foretager sig, når de 
er oppe af hullet, hverken antydes eller 
underforstås. Det er kun, hvad de fore
tager sig, når de er i hullet, der har 
hans interesse. Denne »videnskabelige« 
fremgangsmåde er et konsekvent brud 
med en filmæstetik, den psykologiske 
sekvensinddelte filmfortælling, og på 
disse sine egne præmisser er filmen lyk
kedes. På denne baggrund fungerer 
skuespillerne.

Kameraføringen er hovedsagelig nøg
tern, men undertiden forfalder den til en 
næsten nostalgisk æsteticeren, og så er 
vi pludselig tilbage i den gammeldags 
spillefilm igen. Men i det store og hele 
er kameraføringen behagelig fri for psy
kologi og symbolik. Det samme gælder 
lydsiden, som er helt konsekvent og 
fremragende. Et eksempel: Musikken er 
ikke underlagt filmen, men optræder i 
den, når personerne har lyst til at høre 
musik. Imod slutningen sidder Berna
dette Lafont på en seng alene og lytter 
til Edith Piafs »Les Amants de Paris« i 
samfulde 3 minutter og 7 sekunder, og 
pladen er meget slidt! Etnografen lader 
musikken optræde som en del af de ind
fødtes kulturmønster, han bruger den 
ikke til at understrege stemninger eller 
markere overgange.

Til sidst det måske vigtigste spørgs
mål: Hvad vil han så med denne struk
turalistiske film? Så vidt jeg kan se og 
læse den, viser han billeder fra den bor
gerlige kærligheds ruiner. Det lukkede,
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livsfjerne univers er nævnt. En anden 
ting er, at personerne bæller sig med 
sprut for at dæmpe eller stimulere deres 
sanser. De er bundne af fortiden uden 
tro på fremtiden, eftersom de knapt ken
der nutiden. Når Alexandre taler om 
Sartre, der drikker sig fuld, er det vel 
sit eget billede, han taler om. Eksisten
tialisten, som kun har en svag evne til 
at føle (for sig selv) tilbage, og som 
når han møder en vilje, der er større 
end hans, falder kraftløst sammen, end
og parat til at indgå ægteskab! Og 
sanselighedens oprører, Veronica, skju
ler bag sine verbalonanier kun ønsket 
om at blive gift! Eller skal man se slut
ningen sådan, at den bare falder på det 
sted, strimlen løber ud og at det hele 
fortsætter. Det samme impotente ord
gyderi?

Ole Michelsen

Ryd forsiden
Ben Hecht og Charles MacArthur skrev 
deres skuespil »The Front Page« i slut
ningen af tyverne. Det blev første gang 
filmatiseret af Lewis Milestone i 1931 og 
anden gang af Howard Hawks (»His Giri 
Friday«) i 1940. Efter en del års glemsel 
blev skuespillet genoptaget i New York 
og London for et par sæsoner siden, og 
det kom også op i Danmark (på Det Ny 
Teater) i forrige sæson.

»Front Page« er en god, kontant og 
vittig tekst, som det selvfølgelig har 
været nærliggende at filmatisere igen, 
når man nu stod med de rette kræfter, 
der kunne gøre filmen til en kassesuc
ces. Der er forsåvidt heller ikke nogen 
grund til at fare over Billy Wilders fil
matisering af skuespillet og myrde den 
med store armbevægelser og fagter. 
Den fungerer så godt, som skuespillet 
ville fungere med samme rollebesæt
ning. Den er morsom og underholdende, 
men efter at have set filmen, sidder man 
alligevel tilbage med en lumsk fornem
melse af, at alting ikke er blevet helt så 
godt, som det burde være.

For ikke at være helt uretfærdig over
for filmen, kan man starte med at se 
bort fra de to forudgående filmatiserin
ger af samme historie. Det er nu en halv 
snes år, siden jeg så Milestone-filmen, 
og jeg mindes den som meget under
holdende (sikkert af de samme grunde, 
som jeg finder »Ryd forsiden« under
holdende). Hawks-filmen var straks en 
helt anden sag. I den dynge af geniale 
komedier, Hollywood kastede af sig i 
30’erne, er der få, om overhovedet no
gen, der står så stærkt den dag i dag 
som »His Giri Friday«, så det vil ikke 
være helt retfærdigt at slå Wilder oven 
i hovedet med den.

Tilbage står vi så med »Ryd forsiden«, 
som vi ifølge udlejningsselskabet »har 
ventet på at grine ad siden 1928« (i øv
rigt foregår filmen i 1929). W ilder har 
valgt den ligefremme metode at holde 
sig tæt til skuespillet som skuespil. Der

Walter Matthau 
i »Ryd forsiden«.

ved har han undgået at ødelægge histo
rien, men han har til gengæld ikke for
mået at lægge noget til den.

Som et stykke teater-mekanik funge
rer »Front Page« helt perfekt, både som 
skuespil og i Wilders version. Wilder 
har været så åbenlyst fascineret af selve 
skuespillets mekanik, at han har kon
centreret al sin opmærksomhed om per
sonernes koreografi og replikkernes 
tempo, fremfor at skabe den accentue
ring, som klipningen giver ham mulighed 
for. Det er betegnende for Wilders me
tode, at næsten hele »Ryd forsiden« af
vikles i lange halvtotale og totale ind
stillinger, og at filmen så godt som in
gen nærbilleder rummer. Man kunne på
stå, at Wilder har valgt at lave et stykke 
affilmet teater fremfor en film. Man kun
ne også, på et bredere plan, påstå, at 
Wilder har valgt at lave farce fremfor 
komedie. Den manglende fysiske nær
hed med filmens personer erstattes af 
en frygtelig masse fysik. Der tales i ka
skader og fares ud og ind, og det er 
altsammen vældig morsomt, men ikke 
særlig interessant.

I denne ramme dræbes naturligt nok 
flere af filmens personer og får en un
derlig marionet-agtig karakter. Værst 
går det ud over Jack Lemmon, hvis vir
kelige force, selv i de mest frenetiske 
komedier, jo netop har ligget i under
spillet. Og typisk nok kommer Walter 
Matthau flot igennem med hele sin 
buldrende fysik og sit velkontrollerede 
overspil.

Filmens svaghed rækker imidlertid ud
over denne -  godt nok vigtigste -  side 
af sagen, for selv om W ilder fortæller 
sin historie i klart overskuelige billeder, 
lykkes det ham alligevel gang på gang

at svigte selve mekanikken i intrigen. 
Det er igen et spørgsmål om fortælle
stilen. I de relativt lange indstillinger er 
det ikke altid klart, hvor man som til
skuer skal skelne imellem de intrige
bærende replikker og de rene dialog
vitser. I det hele taget afvikles filmen 
i et tempo, man næppe har oplevet ma
gen til siden Hawks’ 30’er-komedier, og 
i en fuld og opstemt biografsal drukner 
alt for meget af filmens dialog i den al
mindelige forvirring. Den gamle tommel
fingerregel, der siger, at totalbilleder 
benyttes til at skabe overblik, holder 
ikke stik her.

Wilder anklages ofte -  og ofte fejl
agtigt, forekommer det mig -  for at 
være de grove virkemidlers mand. Jeg 
har set en del Wilder-film, der ikke pas
ser ind i den skabelon, men »Ryd for
siden« gør. Wilders egne tildigtninger 
til manuskriptet er ikke mange, men de 
er nok så betegnende for hele hans 
holdning til filmatiseringen af »Front 
Page«. Værst er selvfølgelig gadesce
nerne med biler og motorcykler i vild 
jagt.

I sin bog om Howard Hawks skriver den 
engelske kritiker Robin Wood om »Han, 
hun og leoparden«, at den måske er 
Hawks’ morsomste komedie, men ikke 
hans bedste. Når så mange kritikere har 
udnævnt »Ryd forsiden« til at være W il
ders morsomste film siden »Ingen er 
fuldkommen«, må jeg svare dem med 
Woods sentens. Jeg ville være fuld af 
løgn, hvis jeg påstod, at jeg ikke havde 
moret mig til »Ryd forsiden«, men Billy 
Wilder er for god en instruktør til, at 
jeg kan stille mig tilfreds med at sige 
ha-ha i et par timer og derefter konsta
tere, at jeg har glemt alt om hans sidste 
film fem minutter efter, at jeg har forladt 
biografen.

Ib Lindberg
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Vi bli’r ikke gamle 
sammen
Maurice Pialats »Vi bli’r ikke gamle 
sammen« er på overfladen en bittersød 
historie om opløsningen af et kærlig
hedsforhold; dybere set er den en skil
dring af menneskelig tomhed og sjæle
lig nød af næsten bresson’ske dimensio
ner. En film om det uendeligt vanske
lige i at nå ud over sin egen begræns
ning og give af sig selv.

Jean har i 11 år været gift med Fran- 
poise, men har gennem 6 år haft et for
hold til Catehrine. Deres forhold er dår
ligt; Jean behandler Catehrine brutalt og 
fuld af foragt, og selvom forsoningerne 
er søde, bliver forholdet efterhånden så 
belastet, at Catehrine ønsker at afslutte 
det. Mens hendes følelser svækkes, for
stærkes Jeans. »Jeg har aldrig elsket 
dig som nu,« siger han, da han indser, 
at Catehrine virkelig er ved at glide fra 
ham, og hans brutalitet og selvmedliden
hed er afløst af en skræmmende tom
hed, »Livet er skønt, men jeg er lukket 
ude,« siger den før så kyniske Jean, idet 
han citerer den italienske forfatter Pa
vese, der netop skrev ud fra en følelse 
af melankoli og ensomhed. Til sidst skil
les de to, Catehrine søger tilflugt i et for
nuftsægteskab, og Jean fortsætter sit 
forliste ægteskab med Franpoise.

I en stærkt elliptisk form af kronolo
gisk fortløbende sekvenser gennemspil
ler Pialat som en komponist sit i grunden 
banale tema med en særegen form for 
hårdhændet følsomhed. Den ene scene 
ligner den anden, skænderi - brud - for
ening, men er alligevel varieret så me
get, at nedtællingen til det endelige brud 
er tydelig. I filmens første halvdel gen
giver ellipserne og de ganske korte se
kvenser -  for uformidlede og afhuggede 
i flere tilfælde -  krampetrækningerne i 
de tos forhold. »Du må aldrig mere kom
me igen,« be’r Catehrine Jean, og straks 
klippes der frem til en ny lokalitet, hvor 
de to atter er sammen. I filmens anden 
halvdel bliver sekvenserne længere 
modsvarende den stigende tomhed i 
forholdet. Den enkelte sekvens står fort
sat næsten uklippet og statisk i en na
turalistisk stil, der minder om den hos 
Rohmer og Eustache. Kameraet er der 
blot, stædigt registrerende f. eks. de 
halvbillige hotelværelser med de blege, 
blomstrede tapeter -  det nærmeste Jean 
og Catehrine kommer til et hjem -  samt 
hvad der bliver sagt og ikke mindst ikke 
sagt. Der ligger en tragisk deterministisk 
undertone i stilen, og som filmen skrider 
frem, stiger den i intensitet, mens vi be
væger os fra det ydre til det indre dra
ma. Stærkest står sekvenserne helt mod 
slut med lange samtaler, der kører i ring 
om det følelsesmæssige nulpunkt, og 
som Pialat lader ende i en køren i tom
gang. Personerne, der blot sidder og 
taler og gør det så længe, at de bliver 
nøgne, og en ildevarslende tavshed op
står, som f. eks. i scenen med Jean hos

Catehrines forældre, hvor det pludseligt 
biiver enormt vigtigt for faderen at tæn
de sig en cigaret og pille ved en flaske
prop. Den stille asketiske stil er kræ
vende, men den bringer os helt ind un
der huden på personerne.

Pialat forholder sig sympatisk solidarisk 
til sine personer. Han accepterer deres 
begrænsninger -  Catehrines umodne 
laden stå til, Jeans voldelige afstum- 
pethed -  og bliver på intet tidspunkt 
nedladende eller misantropisk. Catehri
ne er nok småborgerlig og ordinær med 
sine ungpigedrømme om at slippe væk 
fra 9 til 4 kontorjobbet gennem en kar
riere som fotomodel, men hun er først 
og fremmest en ung kvinde, der forgæ
ves rækker hånden ud mod et andet 
menneske. Og Jean er nok en usympa
tisk børste, men han er også en fange 
af sit eget billede af sig selv med skjor
ten knappet så tilpas ned, at mandighe
den på brystet er synlig. I en sådan 
mandig/brutal rolle er det ikke helt let 
at vinke farvel til sin elskede i et tog -  
»kører det tog da aldrig« -  eller at give 
hende en kjole, som man omhyggeligt 
har vaigt, eller en ring, som har tilhørt 
en bedstemor. Det er Pialats og Jean 
Yannes store kunstykke at formå at ven
de ens antipati mod Jean til en medfø
lende sympati fremfor til et godtende 
’det var sgu godt, dér kom han ned med 
nakken’. Hustruen står svagere og ikke 
helt tilfredsstillende. Hun behandler 
Jean med en næsten moderlig ømhed, 
men hun synes at ligge så langt over 
ham, hvad modenhed angår, at man har 
vanskeligt ved at forstå, hvordan deres 
forhold har kunnet holde så længe.

Angsten for at være alene er filmens 
tilgrundliggende tema. »Jeg er bange, 
når jeg er helt alene,« siger Catehrine 
og giver dermed forklaringen på, hvorfor 
hun i så lang tid har fundet sig i Jeans 
simple behandling af hende. Hendes di
lemma udtrykkes rørende og befriende 
humoristisk, da hun beder Jean om at 
gå hurtigere, hvis han vil følge efter 
hende. Catehrines bedstemor har købt 
et hus, men ingen af børnene kommer og 
besøger hende. »Jeg købte det til bør
nene, men de kommer ikke,« beklagede 
hun sig, »o g  en dag er det hele forbi, 
og jeg dør med åben kæft.«*) Jeans far 
bor ligeledes alene og fortæller om, 
hvordan han og moderen i sin tid gik ud 
sammen for at samle kantareller og kom 
hjem sammen med muleposerne fulde. 
Nu sidder han alene og renser de kanta
reller, som han også har samlet alene. 
»Du kunne godt være blevet lidt læn
gere,« siger han til Jean efter dennes 
pligtbesøg, og der er en gribende søgen 
mod kontakt, da han kejtet kysser søn
nen farvel.

Jeans problem er vanskeligheden ved 
at komme ud af ensomheden og mod
tage den fremstrakte hånd. Hustruen er 
netop vendt hjem fra en rejse i Rusland, 
og hun fortæ ller ham om, hvordan rus
serne ikke er bange for at vise deres fø
lelser, men bliver ved deres elskede fra

morgen til aften, uden at de snakker så 
meget derom. Franskmændene er der
imod kyniske og bange for at blive til 
grin. Jean passer godt til disse noget 
naive nationalitetsdefinitioner. Forholdet 
til hustruen er præget af den totale lige
gyldighed fra hans side, og forholdet til 
Catehrine er en række stakkede stunder 
i en frokostpause eller i en week-end. 
Det er kørt i sænk på grund af hans in
dre splittethed og manglende evne til at 
komme ud af den hårde skal. Med sit 
stadige spørgsmål, om hun nu også el
sker ham, har han sendt følere ud i ste
det for følelser med det resultat, at han 
har mistet hende.

Men tabet af Catehrine kan på længere 
sigt blive hans redning som menneske. 
Gennem det har han følt noget og er 
nået ud over sig selv. I afskedsscenen, 
paradoksalt nok et nådens øjeblik, er 
de to hinanden nærmere end nogensin
de tidligere. »Jeg kommer aldrig til at 
røre dig mere, som sådan her,« siger 
Jean og berører med hånden hendes 
kind for en sidste gang. Da han har ta
get afsked med hende og kører i sin bil 
gennem Paris, ser han hende i et til
bageblik, og mens billedet langsomt to
ner over i brun-sort og forsvinder, hører 
man for første gang i hele filmen musik. 
-  Måske der alligevel er håb for Jean.

Jens Bruun Christensen.
*) Pialats efterfølgende film hedder netop »La 
guente ouverte« (=  Den åbne kæft).

Øverst Jean Yanne som Jean, 
nederst Marlene Jobert som 

elskerinden, i »Vi bli'r ikke 
gamle sammen«.
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Alice i eventyrland
I en tidligere artikel (Kosmorama nr. 
117) har jeg -  med udgangspunkt i den 
russiske eventyr-»morfolog« Vladimir 
Propps model -  søgt at opridse mønste
ret bag de Disney’ske langfilm: En helt/' 
heltinde (i reglen et barn eller en dyre- 
unge) placeres i en krise/valg-situation, 
hvor en række prøvelser eller fristelser 
skal overvindes, for at hovedpersonen 
med forøget indsigt kan indtræde i de 
voksnes verden. I denne udviklingspro
ces indgår en række (ofte overnaturlige) 
hjælpere (smådyr, dværge, feer og trold- 
mænd) samt forskellige kategorier af 
modstandere (brutale magtmennesker, 
dæmoniske damer o. s. v.). Resultatet af 
kampen kan (fra Disneys side) være en 
utvetydig stillingtagen til fordel for bar
nets fantasiverden. Men i reglen klinger 
den romantisk-dualistiske konflikt ud i 
et kompromis mellem hverdag og eventyr 
-  mellem de voksnes fornuft og heltens/ 
hjælpernes ideale/altruistiske stræben.

»Alice in Wonderland« -  som ikke ind
gik i artiklen, med den enkle begrundel
se, .at jeg ikke havde set filmen -  mod
svarer nøje dette mønster. Man ville til
med kunne placere prologen til denne 
film som en art motto for Disneys sam
lede langfilms-oeuwe. Fra forteksternes 
sungne »Der er et wonderland, hvis du 
kan finde det« (den danske oversættel
se brillerer ikke just ved gratie!) glider 
kameraet ned over Alice og hendes for
nuftige storesøster, der læser højt af 
en historielektie. »Hvordan kan en bog 
være interessant uden billeder?« klager 
hovedpersonen og tilføjer: var det mig, 
der bestemte, skulle bøger ikke være 
andet end billeder (som tegnefilmene). 
»Eventyr!« fastslår storesøster. Men 
Alice er allerede langt inde i sin fantasi 
om en anden verden, hvor alting skal 
være lige omvendt af her -  hvor katten 
skal opføre sig som et menneske (ud
gangspunktet for Disneys »antropomor- 
fiserende« stil) o. s. v. Ledemotivet for 
de Disney’ske hovedpersoner, den aske- 
pot’ske ønskedrøm, er anslået: Rejsen 
ind i vidunderland kan begynde.

Men fra dette punkt sker der skred i 
mønsteret. Alices jagt efter eventyret -  
den flygtende kanin med lommeuret -  
implicerer klart de vanlige prøver og 
modstandere. Men de tilsyneladende 
hjælpere i historien har ikke stort at 
skaffe med de kluntet-elskelige feer og 
småmus’ faste galleri. De har alle -  som 
Filurkatten udtrykker det -  et strøg af 
noget tosset over sig, fra det små-ex- 
centriske til det decideret »gale« (»The 
Mad Hatter«), I Lewis Carrolls ånd ud
folder de deres væsen i frit strømmende 
associationer og ustyrlige paradokser, 
helt uden øre eller følelse for Alices sø
gen. Selv de yndigt udseende blomster, 
der forsikrer Alice, at hun kan »lære 
mange ting« ved at lytte til dem -  hjæl
pernes vanligt »pædagogiske« funktion 
i langfilmene -  afsløres brat som et kor 
af snobbet selvoptagne mokker, der ikke

giver elefantdamerne fra »Dumbo« noget 
efter i ondskabsfuldt bigotteri. -  Disney 
har selv været opmærksom på dette 
problem i filmen: Han fandt den » f i l le d  
w ith  w e ird  c h a r a c te rs «  og beklagede, at 
han ikke -  som oprindelig planlagt -  
havde givet Alice en fast følgesvend, en 
blikridder, hvis gode hjerte kunne vække 
publikums sympati.

Fra en indtrængen i ønskedrømmens 
verden udvikler »Alice i Eventyrland« 
sig således meget hurtigt til noget i ret
ning af et mareridt: De størrelsesforan
drende kager virker ukontrollabelt og 
-  hovedsagelig -  ubelejligt, heltinden 
trues af såvel druknedød, indebrænding 
som forsvinden i den mørke skov, hvor 
uhyggelige øjne glimter i budskadset og 
en forjættende sti fejes væk, så hurtigt 
som den kom. I denne sekvens, hvor 
Alice er faret vild, får man tillige den 
»moralske« udlægning af handlingen, 
som ellers først plejer at følge i slut
ningen. » J e g  g le m m e r  d e  mange g o d e  
rå d «  (fra egen og voksen side), fordi 
» je g  tæ n k e r  k u n  p å  e v e n ty r«  græder 
hovedpersonen. I det gængse Disney- 
mønster betyder prøverne og mødet 
med det overnaturliges verden i reglen 
en u d v id e ls e  af heltens bevidstheds
sfære: en positiv impuls, som så vidt 
muligt bør overføres til det rationelle 
hverdagsliv. I »Alice in Wonderland« 
synes der snarere at være tale om et 
k o r r e k t iv  af en for overstrømmende fan
tasi: Det er mødet med en »perverteret« 
eventyrverden, hvor der er frit spillerum 
for de destruktive kræfter, som fører 
Alice tilbage til den ligevægt mellem 
fornuft og fabulation, virkelighed og 
drøm, der er målet for udviklingspro
cessen i den Disney’ske langfilm.

Lykkeligvis er Disney -  som alle be
tydelige moralister -  sjældent mere in
spireret end i afmålingen af det lovløse 
eller rent ud dæmoniske. Det afføder 
filmens egentlige »antologistykker« (og 
måske ville man overhovedet yde den 
størst retfærdighed ved at betragte den 
mindre som en sammenhængende be
retning end som en art musical, hvor 
handlingen -  den spinkle tråd i forføl
gelsen af kaninen -  slynger sig om en 
række deciderede s h o w -p ie c e s )  Såle
des nås det første højdepunkt ved de 
indlagte (»Through the Looking-glass«) 
figurer Tweedle-dee og Tweedle-dums 
historie om »Hvalrossen og tømmerman
den«: et pragtfuldt makabert massemord 
på et kuld lige så nysgerrige som ben
løse østers, der serveres »on the half 
shell« -  i deres kyser! Som et mod
stykke til den brutale hvalros og den 
tåbelige tømmermand står slut-sekven-

I Eventyrland møder Alice bl. a. det 
komiske par Tweedle-dee og 

Tw eedle-dum  (1. fo to ), der fo rtæ ller  
historien om hvalrossens østersgilde 

(2. foto). Andre besynderlige frem
toninger er Filurkatten (3. foto) og den 

gale hattemager (4. foto) samt den 
skrappe dronning og hendes hof 

(5. foto).
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sens snedigt-dæmoniske Hjerterdame 
(Disneys skurke-galleri veksler i reglen 
mellem disse tre kategorier), som med 
sadistisk fryd herser med sit pjok af en 
konge og spillekortenes vifte-formatio
ner (Sigrid Horne-Rasmussens krigs- 
kommandersergent-brøl: »Af med knop
pen!« betegner eftersynkroniseringens 
egentlige kup). Og som det indiskutable 
toppunkt i filmen regerer det totale 
anarki i hattemagerens te-selskab, hvor 
den uløselige opgave -  at finde visuelle 
ækvivalenter for alle verbale p u n s  o g  
jo k e s  i Carrolls tekst -  er indfriet med 
bravour fra den overskårne »halve« kop 
te til lommeuret, der løber løbsk: Dis
neys musikalske og koreografiske fan
tasi i et formeligt festfyrværkeri af non- 
sens-humoristisk genialitet.

Henrik Lundgren

P S : Et hjertesuk i denne forbindelse: 
Kunne man dog ikke bare ved den sene 
aftenforestilling køre den originale ver
sion i stedet for den danske eftersyn
kronisering? Netop i »Alice«, hvor sam
spillet mellem ord og billede er så tæt, 
er det temmelig katastrofalt at få en 
serie »butterflies«, der lander på en 
blomst med vinger som smør-dryppende 
ristet brød, oversat ved »sommerferie
fugle« i kommentaren.

Richard
Det må være frustrerende at være ideali
stisk politisk forsvarer af USA. Stri
bevis af harmfuldt tilbageviste »venstre
orienterede« anklager har efterhånden 
vist sig ikke at være venstreorienterede, 
men så sande, at de ihærdige forsvarere 
indså, at sandheden kunne være ven
streorienteret; og så var der jo kun til
bage at angribe ytringsfriheden, der i 
forvejen har sygnende kår i Danmark 
med vor skæve og i vid udstrækning 
økonomisk betingede adgang til ordet.

Det må også være frustrerende at 
være idealistisk politisk forsvarer af 
USA, når man ser den række af helt 
anderledes hvasse og dissekerende an
greb, der kommer fra USA selv. Måske 
er det noget af baggrunden for den 
iver, State Department og dets talerør 
i udlandet lægger for dagen, når uden
landsk kritik skal imødegås. Under alle 
omstændigheder må disse idealistiske 
politiske forsvarere med undren bemær
ke sig det frisprog, amerikanerne selv 
benytter i den interne kritik, og kon
statere, at det vist er stærk tradition i 
den amerikanske form for demokrati.

Hvad er en Peter Watkins orgiastiske 
»Straffeparken« imod de politiske film 
fra »Kandidaten fra Manchuriet« til »Af
lytningen«, hvad er en fransk essay-film 
som »Langt fra Vietnam« imod »Winter 
Soldiers« eller »Hearts and Minds«, 
hvad er Bergquist &. Bendriks »Mr. Pre- 
sident« mod de Antonios »Millhouse«.

»Richard« kunne kun være lavet i 
USA. Den er efter alle europæiske

Richard M. Dixon 
i titelrollen i »Nixon«.

æresbegreber unfair. Den svindler rask 
væk med fortid og nutid, med digt og 
virkelighed, med filmcitater og verbale 
citater, og den gør det i den klare hen
sigt at gøre en mand og det system, 
han står for, de idealer, han hylder, til 
grin.

»Richard« er konstrueret af Lorees 
Yerby og Harry Hurwitz og stjernerne 
er Richard M. Nixon og skuespilleren 
Richard M. Dixon, der ligner den faldne 
ufejlbarlighed til forveksling.

Konstruktionen begynder med, at 
Nixon er blevet valgt til præsident og 
mindes sin karriere, der egentlig først 
begyndte rigtigt, da han lagde ind på 
en annonce og fik jobbet som politiker. 
Hans bagmænd er tre drevne promo
tors, en sydstatsmand, en irer og en 
italiener, og de ser store muligheder i 
den ærgerrige, true blue og relativt 
clean-cut all-American boy. Men altså 
kun relativt, så de sender ham til en 
mindre plastisk operation hos John Car- 
radine. Operationen mislykkes, ser man 
tydeligt på Carradine, da bandagerne 
fjernes og den Nixon, vi alle kender, 
kommer til syne. De tre bagmænd er 
også betænkelige, men Nixons indsats 
i McCarthys heksejagt er så overbevi
sende engageret, at de overvinder be
tænkelighederne. Han kommer i rigtig 
politikerlære. Han bliver dog slået af 
Kennedy, og da han flytter til Califor
nien, taber han valget til guvernørpo
sten. Men som han i nederlagets stund 
følte Guds nærhed, således føler nu 
også Gud Dicks nærhed og sender ham 
en skytsengel. Dick er ikke videre syg 
med denne engel, der 'ligner Mickey 
Rooney’ (og er Mickey Rooney), men 
det lykkes engelen at indgyde Dick nyt 
mod. Han gennemgår en kur å la »Clock- 
work Orange« og bliver et nyt og hård
ført menneske. Han stiller op og vinder. 
Hans tre bagmænd er glade. Og filmen

slutter med endnu en drejning. Det er 
de tre, der har lavet filmen. Også den 
er de tilfredse med.

Idag virker filmen som en ubarmhjer
tig latterliggørelse af USAs første pla
stic-præsident, som de Antonio kaldte 
ham, men den er skabt i 1972, hvor or
det ubarmhjertig aldrig ville være duk
ket op i denne sammenhæng. Den store 
manipulator bliver her manipuleret ud 
af det ovale kontor så pan-cake’n krake
lerer og skorperne fyger omkring hans 
medarbejdere. Et højdepunkt i så hen
seende er en sammenklipning af en do
kumentarisk optagelse af Nixons prøver 
før en TV-tale med en række spillede 
scener med de tre bagmænd, der in
struerer ham, og hvor deres tålmodig
hed sættes på en alvorlig prøve under 
hans nervøse overivrige forsøg på at 
være charmerende og naturlig.

Filmen rummer naturligvis også den 
uforglemmelige Checkers-speech, hvor 
Nixon i TV (med en af skræk og sminke 
stivnet Pat lidt til en side) gjorde rede 
for sine økonomiske forhold og dermed 
forsøgte at tilbagevise anklager for flos
sede transaktioner og nepotisme. Det 
eneste, han nogensinde havde taget 
imod, var en lille hundehvalp. Og den 
gav altså navn til talen, der -  hvad der 
kan undre idag -  reddede Nixons po
litiske liv i Californien. Men i dag kan 
man vel undre sig lige så meget over 
Glistrup eller Poulsgaards TV-fremtræ- 
den og den deraf følgende effekt.

Ikke alt i »Richard« er lige vellykket 
satire, men skønhedspletterne overstrå
les af højdepunkterne som i en doku
mentarisk scene, hvor Nixon under en 
banket er så optaget af at konversere 
sin sidemand, at tjeneren ikke kan kom
me til at servere isdesserten for ham. 
Da Nixon ser, at han ingen is har fået, 
skovler han diskret halvdelen af sin 
borddames is over på sin tallerken. 
What a man!

Poul Malmkjær
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Emmanuelle
I 1963 (nogle mener 1961) udgav forlæg
geren Eric Losfeld clandestint en ro
man, »Emmanuelle«, forfattet af pseudo
nymet Emmanuelle Arsan. Det første op
lag var på 500 eksemplarer, og bogen 
blev solgt -  og hastigt udsolgt -  under 
disken i Losfelds daværende boghandel 
i Rue du Cherche-Midi i Paris. I 1967, 
og efter succes’en med »Histoire d’O«, 
vovede han en regulær udgivelse på »Le 
Terrain Vague«, og bogen blev lanceret 
som en fransk diplomatfrues åbenhjer
tige skildring af sin indføring i den sande 
erotisme. Den danske oversættelse 
(Borgen 1968) druknede delvis i tidens 
strøm af erotisk litteratur.

Et aldrig tilbagevist rygte ville vide, 
at bag pseudonymet gemte sig André 
Pyere de Mandiargues (som var med
forfatter af »Histoire d’O«). Franske 
litterater mente at kunne genkende sti
len, og selv om »Emmanuelle« for en 
overfladisk betragtning aldrig når »Hi
stoire d’O« i dristighed, så ligner de to 
bøger dog hinanden på flere punkter. 
De er begge af typen »roman d’appren- 
tissage«, skildringer af en læretid, hvor 
hovedpersonen slutteligt erkender sig 
selv i forhold -  erotisk -  til sine omgi
velser, de er begge en kvindelig hoved
persons bekendelser, og de følger beg
ge den erotiske franske romans klassi
ske mønster med en ejakulatorisk strøm 
af filosofiske betragtninger ind imellem 
de mere folkelige udskejelser.

Men »Emmanuelle« er alligevel et 
kraftigt brud med forgængerne. Hvor 
ikke mindst det 19. århundredes erotiske 
roman i tidens og industrialismens ånd 
var præget af eroteknik, og hvor en 
bog som »Histoire d’O« -  trods alt -  blot 
cementerer et ekstremt udtryk for en 
gængs kønsmoral og rollefordeling, her- 
re/slaveforholdet, dér bryder »Emma
nuelle« anderledes farligt igennem med 
sin hævdelse af hovedpersonens ad
gangsret til erotismens sande univers, 
til den rene »erosfære«, hvor begrebet 
erotisme tværtimod at knyttes til noget 
sygeligt anses for den ideelle filosofi 
også for kvinder. Det går stik imod den 
filosofi, der gennemsyrer samfunds
mønstret, og det går stik imod den filo
sofi, der ligger bag størsteparten af 
pornografien. Emmanuelle, bogens tyve
årige hovedperson, søger og ledes frem 
til en erkendelse af, at erotismen er 
drømmens sejr over virkeligheden. Hun 
har været en »afrettet« kvinde i en så
dan grad, at da hun bliver spurgt, hvad 
hun anser for det vigtigste her i livet, 
svarer hun: »Beaucoup jouir«, at komme 
meget (ikke »lege meget«, som det blev 
oversat til i filmen), men her viser hun, 
at hun ligger under for den mandsskab
te orgasme-filosofi, der går igen i samt
lige trivial-pornografiske film. Hun føres 
siden frem til erkendelsen af, at ero
tisme ikke er ejakulation, men erektion, 
at »jagten« er det egentlige, ikke »byt
tet«. Hun bliver et erotisk menneske i

stedet for en erotisk afrettet kvinde 
(som det vises in extremis i »Histoire 
d’O«).

Det er naturligvis en dristig historie i 
en kultur, hvor det er moderen, lude
ren og helgeninden, der skiftevis til- 
bedes/hades/accepteres, og Losfeld så 
sikkert rigtigt, da han lod O bane vejen 
for Emmanuelle.

Det forekommer mig indlysende at 
filmatisere netop denne roman efter den 
strøm af erototekniske film, der hidtil 
har skullet gøre det ud for biograf
pornografi. I bogens afgrænsede ver
den, europæernes ophøjede og beskyt
tede liv i Bangkok, er gudsbegrebet så 
langt, langt væk, at man kan tillade sig 
at søge et andet inde i sig selv, hustru
rollen er så praktisk fordelt på en række 
villige tjenestefolk og på almindelig 
konebytning, når ennui’en presser på, 
og moderskabet ligger et sted i frem
tiden, hvis man vil. Filmen ville kunne 
koncentrere sig om det centrale tema, 
Emmanuelles møde med erotismen.

Men den tør ikke.
Nu må det straks siges, at »Emma

nuelle« trods alt i sit hjemland Frankrig 
har haft en sociologisk betydning, som 
man næppe forstår i det porno-blaserte 
Danmark. Den har -  selv i sin soft-core 
version -  brudt en breche og etableret 
et frisprog, som det ville have krævet 
hundredevis af enkelt-indslag i ellers 
konventionelle film at få gjort til en 
vane og dermed acceptabelt. Den har 
gjort det med to elementer, som nærer 
almindelig anerkendelse i toneangiven
de parisiske kredse: mode og dybsin
dig tale.

Scene fra 
»Emmanuelle«.

Hvert billede i »Emmanuelle« modlys
glimter af sin instruktørs oprindelige 
metier som modefotograf. Just Jaeckin 
har med omhu dyrket det billed-æsteti- 
ske. Hans scener kunne omklippes til 
ca. 90 reklamefilm for Martini og Du- 
bonnet (afrodisiakum -  hvis De holder 
af at få gæster!). Hans lys er super- 
soft, hans farver morgen- og aftenstem
ninger lånt fra Lelouch, og hans deko
rationer og kostumer er rene udstillings
vinduer eller mondæne antikvitetsforret
ninger. Alt er draperet taktisk klogt 
rundt i billedfladen og rundt om krop
pene, og alt for æstetikkens skyld. Fil
men er fuld af smukke ting, og ingen 
af »realismens råheder« får lov til at 
forstyrre de elskende eller os tilskuere. 
Vor heltinde sveder endda æstetisk.

Den dybsindige snak er -  som man vil 
forstå -  arvet fra romanen. Manuskript
forfatteren Jean-Louis Richard (tidl. 
medarbejder for bl. a. Truffaut og in
struktør af bl. a. »Mata Hari«), har med 
en hækkesaks skåret en række især 
mindre betydelige filosofiske afsnit ud 
af romanen, og det samlede indtryk er 
blevet så tilpas diffust, at ingen rigtig 
får hoved og hale på det og derfor er 
tilbøjelige til at mene, at det er dyb
sindigt.

De to elementer, der har »solgt« fil
men i Frankrig (og her?), er samtidig 
udtryk for ophavsmændenes svigten. De 
har ikke haft mod til at føre romanens 
farlighed over på filmen, og i stedet har
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de præsteret en mondæn, småuartig og 
bundtraditionel comédie des moeurs. 
Selv i mindre detaljer har de søgt til
bage til de gængse adfærdsmønstre og 
moralbegreber, men værst er det natur
ligvis, at en række af hovedpersonens 
»lærestykker« er overført på filmens 
mandlige personer og anskuet fra deres 
synspunkt (massagen, den voyeuristiske 
tjener, natklubben o. a.), ligesom de har 
»dramatiseret« filmen med en række 
udtryk for forelskelser og jalousi, der 
er bogens ide helt fremmede. En figur 
som den kolde, uudgrundelige Bee, en 
amerikansk mannequin, bliver i filmen 
til en sporty »butch«, som Emmanuelle 
tuder over, og som hendes mand bliver 
gribende jaloux på (han ender med at 
»hævne« sig ved at gå i seng med en 
helt tredie, og mens det står på ses 
en side i et tidsskrift: Help is on it’s 
way). Det er som hos Cavling, når han 
er dristigst. Værst af alt er dog den 
konventionelle rolle, der tildeles skik
kelsen Mario, i bogen Emmanuelles 35- 
årige lærer i erotisme. I filmen er han 
gjort til en 65-årig libertiner med hang 
til lavmælt snakkesalighed, og i et og 
alt står han som en genkendelig repe
tition af forskellen på »ung erotik« og 
»gammel erotisme«. I Alain Cunys for
stenede fremstilling er han let at afvise 
som »en gammel gris«, som Emmanuelle 
af kedsomhed og mangel på viljestyrke 
lader sig »forlede« af. »En gammel gris« 
på 35 år havde været enormt svær at 
forklare med traditionelle floskler, og 
filmens bagmænd har valgt at fjerne 
denne provokation. Tilbage bliver en 
I il le-bitte ugebladsnovelle peppet op 
med småfrække -  men bevares pæne -  
illustrationer og en hel del ihærdig støn
nen på lydsiden. Karakteristisk for fil
mens sjuskede manus er et for historien 
betydningsløst sæt nøgenfotos, som 
Emmanuelle slæber rundt på, og som 
hun fortæller er taget af en af hendes 
mands venner, en fotograf i Paris. Hun 
har dog tidligere i filmen overbevist sin 
mand om, at hun ikke var i seng med 
fotografen ved at fortælle, at han var 
bøsse.

Et citat fra Ovids »Elskovskunsten« 
er anbragt ironisk foran bogens kapitel 
1: »Venus har tusind måder at muntre 
sig på, men den enkleste, den mindst 
trættende, er at anbringe sig let sam
menkrummet på højre side.«

Citatet er en karakteristik af Emma
nuelles holdning til erotikken ved histo
riens begyndelse.

Filmen kunne uden ironi have anbragt 
det som epilog.

PS.: Just Jaeckin forbereder nu en fil
matisering af »Histoire d’O«. I 60’er- 
nes begyndelse var Kenneth Anger i 
gang med en filmatisering i Frankrig, 
og det meste af 1. del, »Couvent sa- 
dien«, skulle være færdigindspillet, da 
produktionen blev standset af produ
centens far.

Poul Malmkjær

Enhjørningen
I april fik Robert Altmans »Images« fra 
1972 sin forsinkede Danmarkspremiere 
-  og en meget kort karriere. Trods Alt
mans instruktørrenomé og Susannah 
Yorks velfortjente prisbelønning i Can
nes fortjener den næppe heller mere. 
Filmen er jævnthen kedelig og temmelig 
indviklet. Den psykologiske genre den 
tilhører er vanskelig at arbejde i. Hvis 
filmskaberen skærer tingene ud i pap 
og anvender letfattelige, etablerede 
symboler, bliver i hvert fald den intelli- 
gentere del af publikum nedladne og 
trækker på smilebåndet; hvis derimod 
han forsøger at være diskret og original, 
bliver resultatet gerne en forskruet, ufor
ståelig film, der irriterer sit publikum. 
For eksempel har alle Bergmans psyko
logiske dramaer tendenser i den ene 
eller den anden retning, mens »Nadver
gæsterne« kunne stå for en positiv syn
tese mellem dem. »Images« eksemplifi
cerer desværre en negativ syntese.

Altman viser i filmens anden scene, 
hvordan han vil gribe sagen an: pludse
lig forvandles Hugh, hovedpersonen Ca- 
thryns mand, for hendes øjne til en 
anden person. Historien opleves altså 
gennem Cathryns syge sind, og vi må 
hele tiden tage stilling til, om vi befinder 
os på virkelighedsplanet eller er vidner 
til Cathryns drømmesyn, som original
titlen »Images« hentyder til. Også tele
fonbeskeden om, at hendes mand er 
hende utro, der indleder filmen, er må
ske et »drømmesyn«. Hvad der forårsa
ger dem og hvad de betyder, må vi selv 
finde ud af; vi må stykke oplysningerne 
sammen som brikkerne i det puslespil 
filmens personer lægger, og ligesom 
dem må vi ikke starte fra kanterne, men

må tage dem hulter til bulter i den ræk
kefølge de kommer.

Handlingen udspilles på et gammelt, 
meget ensomt landsted i naturskønne 
omgivelser. På virkelighedsplanet op
træder Cathryn, hendes mand Hugh, en 
ven og forhenværende elsker Marcel, 
der bor i nabolaget, samt dennes tretten
årige datter. På drømmeplanet optræder 
Cathryns afdøde, franske elsker René, 
Cathryn selv -  hun ser ofte sig selv van
dre rundt i horisonten -  og Marcel. Det 
fremgår, at Cathryns psykiske tilstand 
skyldes noget så originalt som barnløs
hed og dermed forbundet sexuel fru
stration -  og begge dele skyldes stak
kels Hugh. Fra en af drømmesamtalerne 
med René fremgår det, at Cathryn en
gang har været gravid ved René, eller 
gør det? Måske var det kun en ønske
drøm, det står ikke helt klart. I hvert 
fald udtrykker hun sit ønske om et barn 
ved at meddele René, at det eneste hun 
ønskede fra ham var et barn. Hendes 
modertrang viser sig også i forholdet til 
Marcels datter. Pigen savner en mor, 
da hendes forældre er skilt. Der opstår 
en identifikation mellem de to, de er 
begge ensomme, de ligner hinanden i 
udseende, og pigen siger, hun ønsker at 
blive som Cathryn, når hun bliver stor. 
På virkelighedsplanet gør Marcel tilnær
melser til Cathryn, men hun afviser ham. 
Cathryn ønsker at være Hugh tro. Også 
på drømmeplanet bekæmper hun sine 
to fordums elskere og myrder sågar dem 
begge. Den sidste drømmeperson er 
det ikke så simpelt at få has på, da det 
jo er en del af hendes egen karakter.

Susannah York 
i »Enhjørningen«.
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Drømmejeget ses det meste af filmen 
kun på lang afstand, og Cathryn er kun 
nær på det nogle få gange og forsøger 
da at jage det væk. Hvad det står for, 
vises i en af filmens få virkeligt vellyk
kede og fængslende scener. Cathryn 
sidder i sit soveværelse, Marcel kommer 
ind og gør tilnærmelser, som hun besva
rer. Hun går ud i badeværelset for et 
øjeblik efter at vende tilbage til sengen, 
men da hun kommer ind i soveværelset 
igen, er det tomt. Det hele var altså et 
drømmesyn. For at forvisse sig om det 
tilkalder hun Marcels datter og spørger, 
om Marcel på noget tidspunkt har for
ladt stuen nedenunder; det har han ikke. 
Under samtalen sidder Cathryn på sen
gen, mens pigen står i døren. Foran 
Cathryn hænger et spejl, hvori hun re
flekteres. Cathryn glider ud af billed- 
feltet, og det viser sig, at spejlet er et 
fløjspejl. Billedet opdeles således i tre 
felter, i et ses pigen, og i de to andre 
ses Cathryns spejlbillede. Cathryn og 
publikum forstår, at det var hendes an
det jeg, der deltog i scenen med Mar
cel. Cathryn er nemlig delt i det dyne
glade jeg, der har haft René og Marcel 
til elskere, og som hun nu strides med i 
sine drømme, og det kyske, sexangste 
virkelighedsjeg, der er gift med Hugh. 
Hendes kyskhed udtrykkes også gen
nem den eventyragtige kommentar, der 
ledsager hende, når hun vandrer om
kring i naturen. Heri optræder enhjør
ningen, symbolet på jomfruelighed, som 
den danske titel omtaler.

Det ulykkelige forhold mellem Cathryn 
og Hugh er nok filmens stærkeste side. 
Susannah York leverer glimrende spil 
som Cathryn, omend en frodig blondine 
som hende ikke lige er, hvad man fore
stiller sig ved et frustreret kvindemen
neske; René Auberjonois, derimod, er 
helt perfekt i rollen som Hugh med sit 
undulatagtige udseende og sin spejder- 
agtige opførsel. Han går vildt op i sine 
drengede interesser, jagt og fotografe
ring, og synes intet begreb at have om, 
hvad der er i vejen med Cathryn. Cathryn 
og Hugh skyer fysisk kontakt; man ser 
dem aldrig kysse hinanden tilnærmelses
vis lidenskabeligt, de kan kun drive det 
til små, lette godnatkys på kinden. Hughs 
mest intime udtryksform er faktisk de 
vandede vittigheder, han fortæller for at 
trøste Cathryn.

Filmens fatale fejl ligger i manglen 
på samspil mellem virkelighed og drøm; 
man er aldrig i tvivl om, hvad der er 
hvad. Til gengæld forekommer Cathryns 
psykiske lidelse noget tåget. Filmen vil
le sikkert have været mere fængslende, 
hvis Cathryns lidelse var blevet klart de
fineret, og hendes oplevelsesplaner 
sammensmeltede. Kun én gang, i filmens 
clou, hvor Cathryn kører sit andet jeg 
ned, influerer de to planer effektivt på 
hinanden. Vi ved, at personen hun mø
der på vejen kun kan være Hugh. Drøm
mejeget myrder altså det kyske jeg, som 
holder af Hugh, og ikke omvendt.

Ul Jørgensen.

Kort
sagt

Filmene set af 
Ib Monty (I.M .)
Peter Schepelern (P.S.) 
Per Calum (P.C .)
Ib Lindberg (I.L.)
Carl Nørrested (C .N .) 
Poul Malmkjær (P.M .)

FORBRYDELSE 
OG STRAF 
-  RASKOLNIKOV
Instruktør: LEV KULIDZHANOV

Det skal ikke skjules, at det er en hel 
del af en prøvelse at sidde sig igennem 
denne traditionalistiske og ordrige Do- 
stojevskij-filmatisering. Men især for 
kendere af romanen er filmen anstren
gelserne værd, fordi den i højere grad 
end andre film over romanen kommer 
omkring i det store værk, og ikke blot 
koncentrerer sig om selve mordhistorien 
og den åndelige duel mellem studenten 
og politimanden. Trods længden kan fil
men ikke siges at være nogen gigant
produktion. Snarere er den et omhygge
ligt kammerspil, af instruktøren præcist 
placeret i perioden og i milieuerne. Og 
som andre sovjetiske klassikerfilm lever 
den i høj grad på sit spil. Georki Tara- 
torkin er en fængslende Raskolnikov og 
den beundringsværdige Innokenti Smok- 
tunovski, der nu er gået over i det mid
aldrende rollefag, leverer intelligent og 
ukonventionelt spil som Petrovitch. (Pre- 
stuplenie i nakazanie -  USSR 1970).

I.M.

HYPNOSEMORD?
Instruktør: FRANK PERRY

En politimand (Cliff Robertson) forsø
ger at opklare nogle seksualdrab på

unge piger. Et medium (Joel Grey -  
konferencier’en fra »Cabaret«) tilbyder 
at stille sin clair-voyance til politiets rå
dighed, men hans overnaturlige evner 
forekommer ikke helt overbevisende 
nok. Politimanden kommer omsider til 
den konklusion, at det er mediet, som 
telefonisk har suggereret en seksualfor
bryder til at begå mordene, således at 
han selv kan fremstå som spiritistisk 
geni. Men teorien lader sig ikke bevise, 
selv om morderen pågribes. Indimellem 
krukker Joel Grey sig igennem de store 
vanvidsscener, behersket af ægte eller 
uægte trance, og filmen prøver sig også 
lejlighedsvis frem med nogle gyseref
fekter -  natlig banken på politimandens 
hoveddør etc. Perry har altid lavet -  
mere eller mindre forceret -  særpræ
gede film, han har satset sit talent på 
undertiden lidt søgte historier som i 
»David and Lisa«, om kærlighed mellem 
to psykotiske teenagere, »The Swim- 
mer«, hvor Burt Lancaster når til sand
hedens erkendelse om sit mislykkede 
liv ved at tage en dukkert i alle svøm- 
mebassin’erne i omegnen af hans villa, 
og »Last Summer«, om teenage-kærlig- 
hed, -magtkamp og -voldtægt i sommer
ferien. Efter skilsmissen fra manuskript
medarbejderen og hustruen Eleanor 
Perry (som nu laver diffuse manuskrip
ter til andre instruktører, bl. a. René 
Clément) er Perrys film blevet svagere. 
Både hans western »Doc« og hans nye 
film er tematisk underligt forkrampede 
og formelt usammenhængende. (Man on 
a Swing -  USA 1974). P.S.

KNUST BIL TIL FROKOST
Instruktør: RICHARD RUSH

Et stilløst konglomerat af voldsfilm, far
ce og svindlerkomedie om to amoralske, 
flabede betjentes fremfærd i jagten på 
en bagmand, som de samtidig skal be
skytte mod en lejemorder. Det hele vir
ker meget u n d e r l ig t  Historiens enkelte 
led passer ikke til hinanden, men virker 
nærmest som improviserede -  og ho
vedsageligt uinspirerede -  sketches 
mellem James Caan og Alan Arkin, der 
skånselsløst blotlægger deres værste 
skuespiller-manerer (Caan som brovten- 
de charmør, Arkin som dead-pan psyko
pat). Man har jævnligt fornemmelsen af, 
at en ny (men ikke spor bedre) instruk
tør med et nyt manuskript pludselig har 
afløst den forrige; men angiveligt skal 
det hele være instrueret af Richard 
Rush, som også stod for den hovedløse 
studenteroprørsfilm »Getting Straight« 
med Gould og Bergen. (Freebie and the 
Bean -  USA 1974). P.S.

KVINDER PÅ KRIGSSTIEN
Instruktør: PAUL MORRISSEY

Ligegyldigt fra hvilken synsvinkel, man 
vil anskue denne Warhol-produktion, 
forekommer den betydeligt mere for
sinket end de fire år, den har været un-
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dervejs hertil. Den er et produkt af mo
den af i går, og næsten inden man har 
set den, er man træt af dens mono
tone facon, af strømmen af verbale 
obskøniteter og af dens fantastisk luk
kede milieu, befolket af selvoptagne 
neurotikere. Nu kender vi alt for godt 
koketteriet med uorganiserede forløb 
og bevidst ubehjælpsomme billedkom
positioner. Og filmens satire over rød
strømperne er beskeden og kan næppe 
anfægte nogen. Kun i få øjeblikke fin
der den frem til en vis tragisk despera
tion, og i enkelte scener, der er mere 
konventionelt udformede, og som viser 
frem til den senere 100%  kommercialis
me i Warhol/Morrissey-produkter, for- 
nøjer filmen. (Women in Revolt -  USA 
1971). I.M.

KÆRLIGHED TIL ALLE
Instruktør: HAL PRINCE

»Something For Everyone« er en sjæl
denhed -  en sort komedie, der også er 
rar. Netop kombinationen, og modstil
lingen, af »det sorte« (indholdet) og 
»det rare« (stilen) betinger filmens 
spinkle men for mig umiskendelige 
charme. Den begynder som et eventyr, 
bogstaveligt med alle gode eventyrs 
»Der var engang ...« som indledning 
til historien. Der var engang i Tyskland 
en ung mand, Conrad (Michael York), 
med ambitioner og drømme i retning af 
at blive slotsherre og således nå toppen 
af sine drømmes sociale rangstige. Med 
dette ene mål for øje myrder og elsker 
han sig vej til toppen som omstændig
hederne nu byder det, indtil alt er parat 
til brylluppet mellem grevinden (Angela 
Lansbury) på slottet og den skrupelløse 
drømmer (en af filmens arbejdstitler var 
netop »The Dreamer«, præcis hvad fil
men drejer sig om). Så taber han. Illu
sionsløst siger filmen, at kun de aldeles 
illusionsløse kan vinde. Grevindens 
grimme, tykke datter (Jane Carr) pres
ser Conrad til at ændre sine giftermåls
planer, thi hun har stilfærdigt ført bog 
over hans slyngelstreger. Og hun vil 
giftes med Conrad. Filmens debuteren
de instruktør Hal Prince har under ind
spilningen udtalt, at han ikke var bange 
for film og teaters forskelle (Prince 
havde da 15 år bag sig som Broadways 
mest succesrige producer-director). Det 
hele var jo blot »actors and words«. På 
skuespillerplanet fungerer filmen (An
gela Lansbury er fremragende), men 
film er andet end »actors and words«, 
og som filmskaber er Prince unægtelig 
ofte klodset. Charmerende er det dog. 
(Something For Everyone -  USA 1970).

P.C.

EN MAND SER RØDT
Instruktør: MICHAEL W INNER
Charles Bronson er en følsom, ikke- 
volds arkitekt, som lever stilfærdigt i 
det kriminalitetshærgede New York med 
kone og ung datter. Han har netop holdt

en dejlig Hawaii-ferie, som skildres i 
den indledende sekvens med en så fed 
understregning af den paradisiske lykke, 
at den trænede biografgænger kun alt 
for vel fornemmer en forestående brat 
og dejlig dramatisk afslutning på al den
ne lykke. Og kort efter hjemkomsten 
bliver mor og datter da også overfaldet 
af nogle lallende, narko-omtågede unge 
mænd, som gør grove tilnærmelser til 
datteren og sparker moderen ihjel. Det
te ændrer -  som ventet -  arkitektens 
syn på tingene, og han etablerer sig 
selv som v ig ila n te  og strejfer ved natte
tid omkring i byens usikre kvarterer og 
lokker forbryderne til overfald, hvorefter 
han myrder dem. Af en fredsommelig 
intellektuel at være viser han overra
skende gode evner for denne virksom
hed, og han sætter politiet og politi
kerne grå hår i hovedet, fordi det viser 
sig, at hans private hævntogt har en 
formidabel præventiv indflydelse på kri
minaliteten i byen. Til slut fragter poli
tiet ham i al stilhed udenbys, men slut
billedet fra ankomsten til Chicago an
tyder, at han nok skal finde arbejde i sin 
nye metier også her. Denne beretning 
om hvorledes den enkelte, handlekraf
tige borger kan gøre mere for ’lov og 
orden’ end hele politistyrken, er durk- 
drevent instrueret af englænderen Mi
chael Winner, ophavsmand til en lang 
række ubehagelige film. Han er bedst, 
når han som her er mest ubehagelig. 
Han går med helhjertet dobbeltmoral 
ind for sin selvtægts-morder og styrer 
behændigt alle filmens ideologisk tungt
lastede enkeltheder i den tilsigtede pro
pagandistiske retning. Filmens moralske 
problem (med dets »Clockwork Orange«- 
reminiscenser) løses helt uproblematisk 
ved selvtægtsvirksomheden, som forsva
res og legitimeres dels ved den skæn
dige, igangsættende forbrydelse (hvis 
modbydelighed udpensles), dels ved vi- 
gilant-virksomhedens glimrende prohibi
tive virkning. En film, som synes skabt 
til at styrke alle i deres værste fordom
me. (Death Wish -  USA 1974). P.S.

MORDET I
ORIENT-EKSPRESSEN
Instruktør: SIDNEY LUMET

Sidney Lumets filmatisering af Agatha 
Christies kriminalroman har en flot stjer
nebesætning at prale med, og som det 
så ofte går med den slags superfilm, er 
den også endt med at blive en drøn
kedelig opvisning i, hvor lidt selv stjer
ner kan udrette i den slags gumpetunge 
og meget skematisk udregnede histo
rier. Intrigen er klassisk: en mand myr
des under ret så isolerede forhold, og 
de relativt få potentielle mordere har 
allesammen lige mange og lige få moti
ver til mordet. Her træder så vor geniale 
detektiv, Hercule Poirot, ind i billedet 
og lægger to og to sammen på en sådan 
måde, at tilskuerne ikke har gnist af 
chance for at følge med i det hele. Den

ne films gimmick ligger i, at morderne 
-  og det er jo dem allesammen -  over
spiller deres roller og derved afslører 
sig selv. Filmens ufrivillige komik ligger 
i, at samtlige skuespillere underspiller 
indtil det kedsommelige, mens Albert 
Finney, der gennemskuer dem, overspil
ler indtil det pinlige. (Murder On the 
Orient Express -  England 1974). I.L.

99% DØD
Instruktør: JOHN FRANKENHEIMER

Skønt film og tegneserier tilsyneladen
de har meget til fælles, er det sjældent, 
at de indgår lykkelige alliancer. End 
ikke Frankenheimer har kunnet skabe 
en pastiche, der ikke til forveksling lig
ner de rabalderfilm, som produceres 
på samlebånd. Richard Harris skaber 
ikke ringeste distance til det super
menneske, han er sat til at personifi
cere. Der er mere grotesk forstørrelse 
og forenkling i hans gangstermodstan
dere, således som de er skitseret af 
Edmond O ’Brien og især Bradford Dill- 
man. (99 and 44/100% Dead -  USA 
1974). I.M.

OPERATION ROSEBUD
Instruktør: OTTO PREMINGER

Otto Premingers »Rosebud«, der intet 
har med den afbrændte kælk at gøre, 
er velsmurt international i rollebesæt
ning og miljø. Ja, det er nok den mest 
internationale film, der endnu er vist. 
Derfor er det denne gang mere ejen
dommeligt at konstatere, at Preminger 
som sædvanlig er udtryk for det libe
rale Amerika. Filmen fungerer faktisk 
som et godt barometer for USAs for
holden sig til Israel og de arabiske lan
de. Der er et stort spring fra Premingers 
»Exodus« (efter Uris’ roman), der helt 
afskrev de arabiske lande, til denne 
films (efter en fransk roman af Joan 
Hemingway og Paul Bonnecarrere) for
håbning om, at fredelige grupper fra 
begge lande kan forhandle sig til en 
fornuftig løsning; samtidig fordømmes 
begge parters revolutionære og våben
lystne terrorister. Den franske roman 
blev offentliggjort i 1973 og fik for
øget aktualitet ved Patricia Hearsts 
bortførelse. Preminger beretter med 
blank professionalisme, der dog befor
drer kompleks problematik, om fem 
high society-døtre, der kidnappes af ara
biske terrorister på en multimillionærs 
lystyacht, »Rosebud« -  og hermed er 
fem nationaliteter repræsenteret (fransk, 
græsk, engelsk, tysk, amerikansk). Der 
skal meget til for at holde de tråde 
sammen, en sådan handlingsdeterminant 
kan forvolde, men det lykkes. Premin
ger holder på korrektheden og den ube
sværede fortælling samt en maksimal 
udnyttelse af skuespilleren fremfor ac
tion. Når det svipser en sjælden gang, 
er det også derfor så meget desto mere 
iøjnefaldende. (Rosebud -  USA 1974).

C.N.
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PIGEN FRA PETROVKA
Instruktør: ROBERT ELLIS MILLER

En sær blanding af »frisk« komedie, 
gammel satire og -  ikke mindst -  en 
sob story, der har haft »Love Story« i 
tankerne. Elementer skal holdes sam
men af Goldie Hawn som en impulsiv 
sovjetisk pige, der oplever en kærlig
hedsaffære med en amerikansk journa
list udstationeret i Moskva (han spilles 
af Hal Holbrook). Hun er forelsket i 
ham, og hun er forelsket i selv de fattig
ste reminiscenser af vestlig forbruger
kapitalisme (hun er vild med hans af
døde kones gamle tøj), og det er bl. a. 
i denne forbindelse filmen forsøger sig 
med satire, men hverken dette eller an
det lykkes for instruktøren. (The Giri 
From Petrovka -  USA 1974). P.C.

SKYLDIG -  
IKKE SKYLDIG?
Instruktør: ANDRÉ CAYATTE

André Cayatte er en af de ukueligste 
professionalister i den såkaldte kvali
tetstradition i fransk film. Efter gennem
bruddet med Romeo og Julie-historien 
»Les amants de Vérone« (Een sommers 
lykke), som var den prévert’ske poetiske 
realismes sidste krampetrækning, har 
han stædigt instrueret omstændelige, 
firkantede, problembehandlende debat
film om f. eks. nævninge-systemet (»De 
syv der dømte«), amoralsk ungdom (»Før 
syndfloden«) og skilsmisse (»Han og 
hun«). Måske har hans film engang -  i 
50’erne -  føltes relevante (men næppe 
faktisk været det). Under alle omstæn
digheder virker hans film fra de senere 
år -  narko-filmen »Vejen til Katmandou« 
(1969), »Kærlighedens pris« (1970) om 
lærerinde/elev-kærlighed og det politi
ske bagvaskelsesmelodrama »Ingen røg 
uden ild« (1973) -  helt anakronistiske. 
I den nye film er Sophia Loren en mor, 
som kæmper med alle midler for at 
redde sin mordanklagede søn. Hun kid
napper dommer Jean Gabins hustru for 
at kunne lægge pres på dommeren, hvis 
afgørelse da også falder ud til gunst for 
den unge mand, som imidlertid er skyl
dig. Forinden har den kidnappede be
gået selvmord, og moderen ser heller 
ikke anden udvej til sidst. Emnet er alt
så mulighederne for påvirkning af rets
myndighedernes afgørelser gennem vol
delige handlinger; altså et emne, som 
virkeligheden også tærsker en del lang
halm på, men som netop derfor fordrer 
en behandling, der ikke blot er en op
visning i banale og melodramatiske kli
ché-effekter og tomt stjernespil. (Le 
verdict -  Frankrig/ltalien 1974). P.S.

SORTE DIAMANTER
Instruktør: RALPH NELSON
Temaet: en sort og hvid, afhængige af 
hinanden, og på flugt, fører automatisk 
tanken tilbage til Kramers »Lænken«

(ikke mindst fordi den sorte i begge 
film spilles af Sidney Poitier), men 
skulle man endelig vælge mellem de to 
film, ville man nok foretrække Kramers 
deklamatoriske patos fremfor hans selv
bestaltede efterfølger, Ralph Nelsons 
fidus-tolerance. Filmen foregår i Syd
afrika, men startens apartheid-motiv for
flygtiges snart til fordel for ordinære 
spændingseffekter. Og den psykologi
ske modsætning mellem den sorte -  
idealisten -  og den hvide -  opportuni
sten, som filmen skitserer i begyndel
sen, udviskes gesvindt efter at den 
hvide engagerer sig mere og mere i 
de sortes sag. Til sidst er vi da tilbage 
i den vulgære og facile vulgær-libera- 
lisme, der er det mest karakteristiske 
i Ralph Nelsons film. (The Wilby Con- 
spiracy -  England 1974). I.M.

SUPER-STUDENTEN
Instruktør: JAMES BRIDGES

En meget spinkel historie om en jura
studerende (Timothy Bottoms), som 
struggler sig igennem det første år på 
Harvard Law School. Det er udklæk
ningsanstalten for landets bedste hjer
ner, og mange bukker under, især på 
grund af den skrappe lærer i kontrakt
ret, professor Kingsfield. Super-studen- 
ten prøver med vekslende held at vinde 
professorens anerkendelse, forelsker sig 
i professorens datter og opnår sluttelig 
højeste karakter, men er vistnok blevet 
kureret for sin værste struggler-mentali
tet. Der er et underholdende forlorent 
præg over filmen, og produceren John 
Houseman (som bl. a. har produceret 
Minnellis »Illusionernes by« og Mankie- 
wicz’ »Julius Caesar«) får en figur ud af 
sin debutrolle som professoren. (The 
Paper Chase -  USA 1973). P.S.

1001 NAT
Instruktør: PIER PAOLO PASOLINI

»1001 Nat« er Pasolinis sidste mil på 
den tragiske vandring fra Boccaccio 
over Chaucer til det udsigtsløse land 
Trivialia, hvor alle vandrehistorierne dør 
af mangel på originalitet i genfortællin
gen, hvor alle eventyr mister deres magi 
og bliver reduceret til personlige trau
mer og rituelle gentagelser af bisætnin
ger. Gode locations gør det måske til 
et på overfladen smukt land, men ind
byggerne er zombier, der forsøger at 
tale, eller rent typevalgt tandbehand
lingspotentiel, der gør Nino Davolis 
evigtgiade grin til en anmassende og 
utidig reklame for overdreven tandtek
nik. Jeg finder næsten ingen formilden
de omstændigheder ved denne sjuskede 
og urimeligt floromvundne røvrending af 
eventyrene. Det er filmpoesi på karse
stadiet. Og nu forlyder det at Pasolini 
skal i gang med at ud- og (øde)lægge 
de Sades filosofi med »Les 120 journées 
de Sodome«. Uffa! (II fiore delle mille 
e una notre -  Italien/Frankrig 1974) P.M.

»De stjålne kroppe«
»Ministeren«
»Fuglemanden«
»En lovende ung mand« 
»12 stole«

De stjålne kroppe
At »Invasion of the Body Snatchers« 
blev til, skyldes først og fremmest W al
ter Wanger. At den blev til, hvad den er, 
nemlig en klassiker indenfor science 
fiction/gyser-området, er også i høj grad 
Wangers fortjeneste.

Dette eksemplar af arten »den krea
tive producer« er ejendommelig ved at 
være ikke blot positivt, men direkte 
venskabeligt omtalt af tidligere medar
bejdere. Hans kreativitet bestod ikke i 
-  som en Thalbergs eller Selznicks -  at 
tvinge sin egen opfattelse igennem over
for kunstnerne, men at vælge sit mate
riale og sine medarbejdere med omhu.

Det ville være synd, om Wanger kun 
blev husket som manden, der brækkede 
halsen på »Cleopatra«, før Zanuck over
tog ledelsen. Som selvstændig produ
cent lagde han navn til en lang række 
udmærkede B-film, samt til velkendte 
værker af kultiveret tilsnit som Fords 
»Diligencen« og »Den lange vej hjem«, 
Langs »Du lever kun een gang« og »Ga
den med de røde lygter«, Hitchcocks 
»Udenrigskorrespondenten« og Ophuls’ 
»Angstens timer«. Det var også liberale
ren Wanger, der stod bag »Blokade«, 
den pro-republikanske almanakhistorie 
fra den spanske borgerkrig.

Og det var Wanger, der så mulighe
derne i Jack Finneys føljeton »The Body 
Snatchers« og købte rettighederne til 
den. Han samarbejdede på det tids-
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punkt, Hvor vor fortælling foregår -  
1956 -  med produktionsselskabet Allied 
Artists, en prestigeafdeling af B-foreta- 
gendet Monogram, der ellers er bedst 
kendt for seriefilm om »Mr. Wong« og 
»Charlie Chan«, samt fra dedikationen 
i Godards »Åndeløs«.

Instruktørstolen overlod han til Don 
Siegel, som han 2 år tidligere havde 
været producer for på fængselsdramaet 
»Oprør i Blok 11« -  den første af sine 
da syv film, Siegel selv var tilfreds med. 
Faktisk engagerede Wanger i den grad 
Siegel i stoffet, at sidstnævnte en tid 
rejste rundt og holdt foredrag om 
straffeforhold.

Manuskriptarbejdet tilfaldt Daniel 
Mainwaring, forfatter til den meget an- 
tologiserede novelle »Fruit Tramp« samt 
mindst 13 romaner, bl. a. (under navnet 
Geoffrey Homes) historierne om privat
detektiven Humphrey Campbell. Han 
havde i 1949 skrevet »Et kæmpekup« for 
Siegel og skulle senere skrive en af in
struktørens bedste film, »Baby Face 
Nelson«. Hans navn findes også på Lo- 
sey-filmen »Den lovløse by«, men langt 
de fleste af hans over 40 credits tilhører 
volds-underholdningen.

En sidste afpudsning af manuskriptet 
blev foretaget af en debutant, Siegels 
nyerhvervede dialog-instruktør og pro
tegé, en herre ved navn Sam Peckinpah.

Filmen følger sit forlæg ret tæt: Den

Don Siegel instruerer Kevin 
McCarthy og Dana Wynter.

unge læge, Miles, vender hjem til den 
kaliforniske småstad Santa Mira efter at 
have deltaget i en medicinsk kongres. 
Der har meldt sig mange patienter under 
hans fravær, men ingen af dem møder 
op. Derimod begynder der at optræde 
noget, der ligner en massepsykose: 
Mange af byens indbyggere påstår, de 
ikke kan kende deres egne slægtninge 
-  de ligner nok sig selv rent fysisk, men 
der mangler noget i dem ... Både Miles 
og byens psykolog slår fænomenet hen 
som noget forbigående.

En aften, hvor Miles er ude med sin 
veninde Becky (byens natteliv er ellers 
næsten gået i stå), bliver han tilkaldt af 
en gammel ven, forfatteren Jack. Han 
har fundet et ejendommeligt væsen -  en 
tilsyneladende livløs krop, med et ho- 
vede, hvis ansigtstræk er besynderligt 
ufærdige, nærmest henkastede. Mens 
Miles undersøger skabningen, antager 
dens træk større og større lighed med 
Jacks. Selv et sår i hånden, som Jack i 
nervøsitet pådrager sig, bliver perfekt 
reproduceret. Og da dobbeltgængeren 
et øjeblik er ladt ene, forsvinder den.

Miles opdager ved et tilfælde, hvor 
disse foruroligende dubletter kommer 
fra: I et drivhus finder han nogle kæm
pemæssige frøkapsler, der er ved at åb
ne sig. Deres geléagtige indhold tager 
form som mennesker, og et af disse 
bævrende fostre begynder endda at lig
ne ham selv. Han flår dem i stykker med 
en høtyv.

Det går op for Miles og Becky, at hele 
det lille samfund er overtaget af disse 
»frøhoveder«, der tilsyneladende først 
duplikerer en persons krop og derefter 
overtager hans/hendes tanker, når ved
kommende sover og er mest sårbar, for 
derefter at destruere originalen. Det er 
umuligt at vide, hvem der er venner, og 
hvem der er dobbeltgængere. Alle for
søg på kontakt med omverdenen mis
lykkes, og til sidst må Miles og Becky 
flygte til fods, forfulgt af samtlige byens 
beboere, der vil gøre dem til »en af vo
res«. De søger skjul i en grotte, og da 
Becky falder i søvn, mens Miles er bor
te, bliver også hun »overtaget«. Det lyk
kes Miles at undslippe og nå en motor
vej, hvor han forgæves søger at standse 
en af bilerne. Han kravler op i en last
vogn, men opdager, at den er fyldt med 
de uhyggelige frøkapsler og springer af 
igen.

Filmen skulle egentlig have sluttet 
med et ultranær af Miles, der midt mel
lem de forbisusende biler skriger: »They 
are here already! YOU ARE NEXT!« 
Imidlertid forlangte selskabet, at histo
rien blev forsynet med en ramme, som 
Siegel instruerede under protest: En 
prolog og epilog, hvor en hysterisk Miles 
først forgæves og siden med held prø
ver at overbevise læger og politi om, 
hvordan forholdene er i Santa Mira. 
Alarmen går igang -  »måske er det ikke 
for sent«. Endvidere fjernede selskabet 
en del humoristiske scener, der skulle 
kontrapunktere rædslerne -  tilbage er 
kun sporadiske islæt som det kuk-ur, 
der med formidabel virkning falder ind 
midt i undersøgelsen af den først på- 
trufne »grøntsag«.

Don Siegel fortæller historien med 
overbevisende nøgternhed. Filmsproget 
er stramt, funktionelt, kun højnet i få 
sekvenser. Nogle af de mest nøgterne 
billeder har endda den stærkeste effekt, 
som det store total i fugleperspektiv af 
byens torv, hvor alle beboerne samles 
på én gang. Langsomt, målbevidst fylder 
de billedfladen: Som en ring, der stram
mes. Miljøskildringen er slående auten
tisk, både i eksteriører og interiører. 
Den detaljerede baggrunds virkeligheds
præg er netop med til at gøre de fanta
stiske begivenheder sandsynlige og ved
kommende.

For en gangs skyld i en Siegel-film 
er der fremlagt en »morale« til direkte 
beskuelse (eller aflytning). Miles siger 
til Becky, da de søger skjul på hans kli
nik: »Hvis vi lukker øjnene, kan vi risi
kere at være ændret, når vi vågner« ... 
»Jeg har set folk langsomt miste deres 
menneskelighed, uden at tænke over 
det. Vi bliver allesammen hårde og uføl
somme med tiden«. Og da de for en 
stund er dobbeltgæ ngernes fanger, får
de tilbuddet: »Slut jer til os ... I en ver
den uden kærlighed, længsel, ambition 
og tro, vil livet være så let«. Plantefol- 
kene står for en fredfyldt, vegetativ, ja, 
vegetabilsk levevis. Overfor dette stiller 
Miles åbenhed, ømhed, accept af lidelse
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og begær: En tilværelse, der er mod
sætningsfuld, d. v. s. meningsfuld. Don 
Siegel har selv givet udtryk for dette 
manikæiske synspunkt i talrige inter
views.

Filmens tema er altså u-menneskelig- 
gørelse. Dette placerer den solidt inden
for gyserfilmens emneområde, samtidig 
med at dens allegorisk-didaktiske karak
ter og dens »fare fra verdensrummet«- 
motiv hidfører den til science fiction
filmen. Handlingsforløbet rummer også 
mindelser om Z o m b ie -  og vampyrmyter
ne (nærbilledet af den vågnende Becky 
i grotten), såvel som om en anden type 
væsen uden sjæl: robotten. Fusionen af 
gyser- og sci-fi-motiver går igen i titlen. 
»Invasion« tilhører science fiction (»In
vasion U.S.A.«, 1952, »Invaders from 
Mars«, 1953), og »Body Snatchers« til
hører gyserne (»The Body Snatcher« af 
R. L. Stevenson, filmet 1943 af Val Lew- 
ton).

Set i sin historiske sammenhæng får 
»De stjålne kroppe« et videre perspek
tiv. Den er af de mange amerikanske 
science fiction-film, der er præget af 
den McCarthyistiske periode. For et 
tilstrækkeligt indoktrineret amerikansk 
publikum har umenneskeliggørelse sik
kert stået som et specielt russisk fæno
men, så filmen er blevet aflæst som blot 
endnu en anti-kommunistisk fabel. Den 
er imidlertid væsensforskellig fra de fle
ste af tidens film i samme genre, der 
oftest hylder gruppementalitet og kon
formisme. Den verdensfjerne viden
skabsmand (de intellektuelle) kan kun 
besejre »truslen udefra« ved forbrødrin
gen med militæret (statsmagten). Heri
mod har Don Siegels personer altid stil
let Empsons ord: »Who so would be a 
man must be a non-conformist« -  et 
traditionelt synspunkt i amerikansk ånds
liv, men ilde hørt i den kolde krigs rust
ning-år. Det skal for en ordens skyld 
nævnes, at Siegels film giver afkald på 
romanens chauvinistiske slutning, hvor 
Miles, efter at have afbrændt en hel 
mark fuld af de invaderende planter, 
giver sig til at citere Churchill: »We 
shall fight them in the fields, and in the 
streets ...« etc.

For mig at se kan filmen tolkes som 
en rædselsvision af konformismen i det 
(datidige?) amerikanske samfund. Miles' 
oplevelser er en symbolsk skildring af 
et tilfælde af »alienation« -  et i denne 
sammenhæng særlig lykkeligt udtryk. I 
sin bog om »Det ensomme massemen
neske« beskriver D. Riesman tilstanden 
som spændingen mellem individets rea
liserings-forsøg og samfundets krav. Un
der betegnelsen »anomi« giver E. Durk-
heim definitionen: »En sindstilstand,
hvor individets fornemmelse af social 
sammenhæng er brudt, eller afgørende 
svækket«. Miles er en personifikation af 
den frustrerede vilje til engagement, der 
slår ud i paranoia: En naturlig reaktion 
i et samfund, hvor den perfekte tilpas
ning medfører total apati. En typisk titel 
fra litteraturen om perioden er Daniel

Belis: »The End of Ideology: The Ex- 
haustion of Political Ideas in the Fifties«.

Siegels eget titel-forslag til filmen var 
et manende citat fra »Macbeth«: »Sleep 
No More«. Peter Nørgaard

Ministeren
Hovedpersonen i Jarl Kulles instruktør
arbejde nr. 2, som han også selv har 
skrevet manuskript til efter John Einar 
Åbergs roman, er den seksårige dreng 
Mats-Peter (Mats Åhlfeldt). Hans fa
miliære relationer klarlægges straks i 
filmens første scener: faderen (Kulle 
selv) er minister og fuld af pæne, intet
sigende floskler. Moderen (Margaretha 
Krook) er børnelæge og en velmenende 
dame, men begge har de særdeles travlt 
med deres arbejde, og kun mellem Mats- 
Peter og den frodige barnepige Nenna 
(Anne Nord) er der munter fortrolighed.

Da faderen holder et af sine mange 
foredrag for sønnen over en stor globus 
(som han først som en anden Atlas bæ
rer på ryggen og siden får fingeren i 
klemme i!), kan han ikke definere be
grebet kultur, men Nenna ved, hvad det 
er: fint tøj. Og kontrasten mellem barne
pigen og forældrene udbygges, da fa
milien er taget til sommerhuset i skær
gården. Mens forældrene alvorligt taler 
og taler i baggrunden, bader Nenna og 
Mats-Peter nøgne sammen og løber si
den omkring i sol, latter, swingende led- 
sagemusik og masser af svensk sommer
idyl. Her er naturlighed og spontan livs
glæde, så det batter. Natur over for kul
tur med sympatien klart placeret.

Men så forsøger Nenna (topløs, na
turligvis) at redde en dreng fra at drukne 
og omkommer selv. Det får Mats-Peters 
latente oprør mod forældrene til at bry
de ud i lys lue, eller rettere først i stum 
og grådløs trods. Når faderen læser op 
af avisen om politik, holder sønnen sig 
demonstrativt for ørerne, og på egen 
hånd tager han ud til kapellet, hvor Nen
na ligger, for at sige farvel. Her forsøger 
han at brænde sig selv (det gør indiske 
enker, har han fået fortalt), men opnår 
kun at brænde sin hånd, så også han må 
have forbinding på -  faderen som resul
tat af globus-uheldet under for ivrig be
læren, sønnen som følge af en spontan, 
emotionel reaktion.

Mats-Peters oprør forstærkes herefter. 
Han fortæller rent ud faderen, at denne 
er dum, og da ministeren søger at mod
bevise det ved at påpege, at han dagligt 
løser vanskelige politiske problemer og 
endda sidder i kongens råd, gør det be
gribeligvis intet indtryk på sønnen. Men
faderen fortsætter med sine fraser selv
ved Nennas begravelse, hvilket får søn- 

. nen til at fylde kirkerummet med højlydt 
latter i en næsten bunuelsk scene, der 
bryder med filmens realistiske tone.

Nennas død kalder også kønsrolle
problematikken frem, for hvem skal nu 
blive hjemme og passe drengen? For 
faderen står det klart, at det skal mode

ren, såvel som hun skal støvsuge, mens 
han læser avis. Men hun vil ikke opgive 
sit arbejde, og så må Mats-Peter være 
alene hjemme, for børnehaven duer ikke. 
Den stikker han af fra for at spise fisk 
sammen med en landstryger, som den 
tililende mor naturligvis straks belønner 
med penge.

I sin ensomhed bliver drengen venner 
med det muntre postbud og hans inva
lide kone, der læser højt for ham om 
Don Quixote (et symbol på ministeren, 
der også overser realiteterne og slås 
med vejrmøller?). Forældrene »glem
mer« imens at fortælle drengen, at fa
milien skal flytte til Afrika (»ned at hjæl
pe et u-land«), og det får ham til at gå 
til forældrenes advokat-ven og forlange 
skilsmisse fra sin far og mor. Den kloge 
sagfører tager sagen, for »den stærke 
har magten, den svage har retten -  som 
altid«. Det indser forældrene nok i teo
rien, men ikke in casu, så sønnen stikker 
af igen og går i en robåd tilsyneladende 
både til søs og til bunds (som Nenna), 
mens en natlig eftersøgning i dramatisk 
krydsklipning sættes ind. Men drengen 
narrer alle og lever, og nu vinder han -  
forældrene beslutter modstræbende at 
rejse til Afrika uden ham, selv om fade
ren til det sidste spørger, hvad folk dog 
vil tænke.

»Ministeren« handler altså primært om 
travle forældre, der forsømmer deres 
barn og trods god vilje og endnu bedre 
indtægter erstatter forståelse med teori, 
intuition med konvention. Men ind i møn
steret væves flere sidetemaer -  politisk 
floskelsnak, kønsproblematik og natur 
versus kultur, det spontane og livsnære 
over for det indtørret korrekte. Det er 
karakteristisk, at den positive pol, Nen
na, kommer af dage ved en både ufor
nuftig og uselvisk handling, og at netop 
dette bliver katalysator for Mats-Peters 
oprør -  der i videre fortolkning både er 
den fremmedgjorte borgers oprør mod 
statsmagten og dens repressive tole
rance, følelsernes revolte mod fornuften 
og en tilbage-til-naturen-protest mod en 
insensitiv civilisation.

Det er næppe overfortolkning, for fil
men har meget travlt med at udvikle 
sine temaer, undertiden via lovligt de
monstrative symboler som de indbundne 
hænder. Det kan gøre den en anelse 
skematisk og -  af alt i verden -  teoretisk 
i sin konstruktion. Mens faderens belæ
rende finger kommer i klemme i globus
sen, prikker filmen sommetider distrahe
rende huller i handlingens realistiske 
overflade, og fortællemåden bliver noget 
ujævn.

Det er dog ikke katastrofalt, for stort
set er symbolikken naturligt integreret i
handlingen, og lykkeligvis er filmen 
langtfra lutter pegepinde, men rig på 
humor og charme. Morsomme og rent ud 
rørende detaljer er uanmassende og 
med sikker hånd drysset over handlings
forløbet, og kun den vrisne vil hævde, 
at de er glasuren, som skal få de didak
tiske piller til at glide lettere ned.
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Jarl Kulles film har klare kvaliteter 
både i sine originale indfald (f. eks. 
drengens skilsmissebegæring), i sine 
præcise psykologiske observationer, i 
sine ofte meget autentisk klingende dia
logstumper og i sin gennemtænkte vi
suelle stil. En indvending her må det 
ganske vist være, at nok er fortællestilen 
dygtig, men der er nørklet så meget med 
den, at det hist og her resulterer i unø
digt komplicerede scenekonstruktioner 
og en lidt påtrængende »filmiskhed«. 
Der gøres flittig brug af fugle- og frø
perspektiver og betydningsladede nær
billeder, og det kan sammen med den 
hektisk hvileløse klipning og den ihær
digt kommenterende musik tangere det 
fortænkte eller overkvikke.

Konklusionen må alligevel blive, at fil
men trods sin store iver efter dels at 
fortælle os vigtige ting med brede per
spektiver, dels efter at gøre det i en 
uhyre gennemarbejdet og umiddelbar 
fortællestil, immervæk rummer så megen 
varme, humor og menneskekundskab, at 
den ikke ender som et rent dementi af 
sine egne synspunkter. Intelligent er 
den, dens emne/emner er vedkommen
de, og først og fremmest har den i Mats 
Åhlfeldt en barneskuespiller så naturligt 
agerende og så uimodståelig, at man 
dårligt kan andet end tage hans parti i 
oprøret mod forældrene. Og dermed er 
i hvert tilfælde filmens vigtigste pointe 
gået sikkert i hus.

Ebbe Iversen.

FUGLEMANDEN
Mange seere er sikkert blevet yderst 
forvirrede, da de opdagede, at Brew- 
ster McCIoud ikke stammede fra Taos, 
New Mexico, men derimod fra Dallas, 
Texas; og hvis de alligevel har set fil
men til ende, er deres forvirring næppe 
blevet mindre. Men seere med åbent 
sind, humoristisk sans, livlig fantasi og 
ikke for store krav til logikken har i 
hvert fald haft en munter aften.

Skønt Robert Altman aldrig er kon
form, plejer hans film at kunne henføres 
til en eller anden genre, omend de som 
oftest sprænger dens rammer. Også 
»Brewster McCIoud« sprænger sine ram
mer, blot synes den umiddelbart ikke 
at tilhøre nogen genre. Filmen virker 
noget diffus -  den kunne måske kaldes 
en samfundssatire med Brewster Mc- 
Clouds korte og lykkelige liv som det 
samlede element -  men den har tyde
lig relation til en del fortrinsvis ameri
kanske genrer, som den forholder sig 
satirisk til. Brewster er ynglingen, der 
gør op med forældregenerationen og 
al dens råddenskab, som man vel bedst 
kender i James Deans eller Dustin Hoff- 
mans fortolkning, historien omkring de
tektiven, der er tilkaldt fra Californien 
for at opklare Brewsters forbrydelser, 
er en meget vittig satire over agent
filmen -  måske navnlig Michael Caine 
må stå for skud her -  også biljagten, 
der blev så populær efter »Bullit«, bli

ver latterliggjort, specielt i scenen hvor 
tre biler gumper over svellerne på en 
jernbanebro i takt til en melodi a la 
»Baby Elephant Walk«. Men biljagten 
leder måske snarere tankerne hen på 
stumfilmsfarcen, som der også refere
res til i scenen, hvor mangemillionæren 
racer ud ad en motorvej i en rullestol 
til stor gene for trafikken i lighed med 
Snub Pollard i sin magnet-bil. Endelig 
har fugle-temaet og Brewsters bevin
gede ambitioner mindelser om skræk
film af Frankenstein slagsen.

»Brewster McCIoud« lader sig bedre 
indkredse ved en sammenligning med 
andre film. Dens amatøragtigt løst kom
ponerede samfundssatire har f. eks. min
delser om Hagen Hasselbalchs »Panik 
i Paradis«, men størst lighed har den 
med Hal Ashbys »Harold and Maude«. 
Begge film handler om en ung mand 
med temmelig sære ideer, der bekæm
per et samfund, som truer med at kvæle 
ham, og i begge film personificeres den 
ungdommelige særling af Bud Cort. Blot 
er der den forskel, at Hal Ashby er op
timist, mens Altman nærmest synes at 
være nihilist.

Brewster McCIoud er en ung mand, 
hvis store ønske er at kunne flyve. Han 
er i færd med at konstruere et par vin
ger og træner sig op til at kunne betje
ne dem. Noget ubegrundet begår han 
et antal mord på folk, der enten generer 
ham eller på en eller anden måde afslø
rer en negativ indstilling til fugle. Fæl
les for hans ofre -  en mangemillionær, 
en excentrisk, rig gammel dame, der 
synger slagsange pibende falsk ved 
sportsstævner, en civilklædt betjent fra 
narkotikapolitiet, en racerkører og en 
politiker -  er, at de alle er repræsen
tanter for det etablerede amerikanske 
samfund. I alle sine forehavender hjæl
pes han af sin skytsengel i bogstavelig 
forstand -  hun bærer tydelige ar efter 
vinger på skulderbladene -  der mærker 
hans ofre med en fugleklat. Det lokale 
politi og den hidkaldte mesterdetektiv 
kommer ganske til kort over for Brew
ster og hans skytsengel, så længe han 
er hende tro. Men Brewster svigter hen
de ved at indlade sig med en pige og 
mister sin dyd. Englen forlader ham, pi

gen forråder ham, idet hun i virkelig
heden er i ledtog med samfundet og 
sågar har en politiker-boy friend, og 
skønt Brewster får realiseret sin drøm 
og flyver rundt som en fredsdue, fore
går det i en kæmpemæssig hal, under 
skarp bevogtning af politistyrker, der vil 
skyde ham ned. Brewsters succes er 
kun kort, han mister kræfterne og falder 
ned og knuses.

At Brewster, hans flyvegalskab og 
endeligt, symboliserer ungdommens vi
sioner om frihed, der frustreres af et 
gammelmandssamfund, og at vi skal 
være på Brewsters side, kan ikke be- 
tvivles, så morsom og rammende er 
samfunds- og filmsatiren. Mesterdetek
tiven, som en politiker forsøger at købe 
for at få den lokale sherif smidt ud, tror, 
han kan løse mordgåden ved at analy
sere fugleklatterne på ofrene. Men la
boratoriet meddeler ham nøgternt: »It’s 
birdshit, sir!«, og sheriffen, der ikke gi
ver en døjt for moderne politimetoder, 
hånler med sydstatsaccent: »l’m fed up 
with this birdshit-shit!« Filmen er i det 
hele taget stærkt præget af ordet »bird
shit« og andre fuglehentydninger, der 
også ytrer sig i visuelle vittigheder som 
skytsenglens bilnummer, der er BRD 
SHT, og Brewsters symbolske bilnum
mer DUV ( =  dove, Too-Too-Too). Al
ligevel er filmens holdning uklar. Man 
skulle forvente, at alt, hvad der har 
med fugle at gøre, var godt og positivt; 
men det er langt fra tilfældet. Som led
sagende kommentar til filmen holdes et 
foredrag af en ornitolog, formidabelt 
spillet af Rene Auberjonois, der burde 
have fået en Academy Award for best 
supporting budgerigar (undulat!). Fugle
nes adfærd, som den beskrives i foredra
get, paralleliseres gentagne gange med 
filmens personer, f. eks. har en løbende, 
overfed politibetjent iklædt bobby-hjelm 
en slående lighed med en kasuar, så 
fuglene synes ikke at være højere væs
ner end de latterlige mennesker. Lige
ledes er Brewsters damebekendtskaber 
problematiske, skønt de er fremstillet

Robert Altman instruerer 
Bud Cort før fuglevingerne 

prøves.



flade som tegneseriefigurer. Den sex- 
hungrende Hope i sin barnlige påklæd
ning er tydeligvis ufarlig og skal stå i 
kontrast til forførersken Suzanne, hvis 
sminke og øjenvipper straks afslø
rer hendes upålidelighed. Men selv med 
eventyrets bud om prinsens kyskhed in 
mente er det svært helt igennem at 
sympatisere med skytsenglen Louise, 
når hun forlanger, at Brewster skal hol
de sig fra damer og helt hellige sig sin 
fugle-drøm. Og skønt Suzanne er ond, 
når hun til sidst forråder Brewster, er 
det tydeligt, at hans kærlighed til hende 
er en del af hans bevingede drøm. I op
gøret mellem Louise og Brewster be
kender Altman ikke kulør; det står hen 
i uvished, om Louise egentlig er en en
gel eller en heks. Så ved slutningen 
lykkes det ikke rigtigt at få symbolikken 
til at gå op, måske fordi filmen har 
villet have for meget med. Altman di
stancerer sig i stedet fra dens tematik 
ved at lade alle filmens medvirkende 
præsentere i en cirkusforestilling til 
sidst.

Men trods den noget skuffende slut
ning er det endelige indtryk af »Brew
ster McCIoud« meget positivt, simpelt 
hen fordi dens satiriske scener, og dem 
er der mange af, er overordentlig under
holdende.

Ul Jørgensen

En lovende 
ung mand
Et dilemma: en lovende ung mand, in
disk af fødsel og opdragelse, vestligt 
(engelsk) påvirket i levevis og tanke
gang, nu eksportchef i et stort firma og 
med god udsigt til snarlig forfremmelse, 
opdager, at et parti allerede solgte varer 
ikke svarer til kvalitetskravene. Hvis or
dren ryger, så ryger måske også for
fremmelsen. Hvad da?

En løsning: skab uro på arbejdsplad
sen, smid eventuelt en bombe eller to 
blandt arbejderne, sørg i hvert fald for 
at arbejdet nedlægges på en sådan 
måde, at arbejdsgiveren har ryggen fri 
og kan undskylde sig overfor kunden 
med at der er tale om force majeure. 
Så annulleres eksportordren ikke. Så 
ryger muligheden for en snarlig forfrem
melse ikke.

Sådan er den lidt primitive historie i 
Satyajit Rays film »Seemabaddha« fra 
1971, men trods Rays udtalelser om, at 
hans film er blevet mere politiske, så er 
der i virkeligheden blot tale om en fa
cade, thi kernen er den samme som 
altid. Det er modsætningen mellem in
disk og europæisk kultur, det drejer sig 
om. På et moralsk plan.

Den moralske krise, som Ray finder i 
en forslugen indisk accept af alt engelsk, 
her personificeret i eksportchefen Shy- 
amal, er skildret som en uerkendt iden
titetskrise, der bliver til en samvittig
hedskrise, og som i eventyret om Pinoc- 
chio introducerer Ray derfor Shyamals

Jesper Fårekylling. Shyamals samvittig
hed er svigerinden, der uventet kommer 
på besøg.

Barnligt stolt introducerer Shyamal sin 
vestlige verden for svigerinden. Han er 
ukritisk begejstret for sin position, der 
giver ham adgang til at leve som den 
tidligere engelske overklasse levede: 
rar, moderne lejlighed, sønnen på kost
skole, selv medlem af the country club, 
besøg på vædeløbsbanen, dyre restau
ranter, natklubber.

Hun er forberedt på ikke at bryde sig 
om statussymbolerne, og hun overra
skes, thi hun føler spændingen ved at 
overvære hestevæddeløbet, nyder lidt 
skyldbetonet den behagelige materialis
me. Og det er hende der, i spøg, giver 
Shyamal ideen til, hvordan han klarer sit 
problem med de mangelfulde varer. At 
Shyamal uden videre accepterer spøgen 
som alvorligt ment og gør den til alvor 
ophæver fortryllelsen og får svigerinden 
til at rejse hjem.

Det politiske i filmen indskrænker sig 
stort set til at være den baggrund, på 
hvilken Rays samvittighedskonflikt kan 
udspilles. Og hvor han er subtil i skil
dringen af forholdet mellem Shyamal og 
svigerinde, der er han humoristisk tyde
lig i skildringen af livet i eksportfirmaet 
og indlysende banal i sammenstillingen 
af svigerinden og lydbåndets moment
vise akkompagnement af bombeeksplo
sioner, der fra Bombays centrum kun 
svagt høres i Shyamals velhaverkvarter 
-  og som endnu kan negligeres, når blot 
vinduerne lukkes i lejligheden.

Målt med Rays standard er det en lille 
film. Men en god film.

Per Calum

12 Stole
Romanen »12 stole« er skrevet 1927 af 
et forfatterteam, pseudonymerne Ilja Ilf 
og Jevgenij Petrov, som opnåede enorm 
succes med deres humoristiske romaner 
og fortællinger i tyvernes og tredivernes 
sovjetiske litteratur, som i forvejen ikke 
var for rig på satiriske humorister. Ro
manen er formet som en klassisk, pi
karesk skælmeroman og handler om en 
ung charlatan, Ostap Bender, som sam
men med bedemanden Hippolit drager 
rundt i tyvernes Sovjetrusland, på jagt 
efter tolv stole, i en af hvilke nogle 
kostbare diamanter er skjult (Ilf og Pe
trov har muligvis hentet intrigen og 
flere handlingstræk fra Arthur Morrisons 
»The Green Eye of Goona«, 1904, der 
handler om jagten på tolv flasker Tokay
er, i en af hvilke en kæmpemæssig grøn 
diamant er skjult).

Den pikareske handlingsstruktur giver 
forfatterne en kærkommen lejlighed til 
at præsentere et broget persongalleri 
i et alsidigt udvalg af miljøer, hvad der 
giver satiren og komikken gode udfol
delsesmuligheder. Og selv om satiren 
jævnligt er en ufarlig harcellering over 
det detroniserede borgerskabs laster,

anbringes der undervejs også en del 
stikpiller til Sovjetsamfundets allerede 
fuldt etablerede bureaukratisme, og man 
tillader sig sågar at antyde, at landets 
produkter ikke holder den tidligere -  og 
udlandets -  kvalitet, jfr. følgende passus 
om den sidste stol: »For hans øjne 
åbenbarede sig fjedrene, ualmindeligt 
smukke engelske fjedre og stopningen, 
den bemærkelsesværdige stopning af 
førkrigskvalitet, som man ingen steder 
finder nu om stunder«.

Da romanen udkom på dansk i foråret 
1945 (og blev en stor succes), skrev 
Jacob Paludan: »Romanens idé er virke
lig glimrende og får straks en til i tan
kerne at kalde på en filminstruktør«. Der 
er da også flere instruktører, som har 
følt sig kaldet. I begyndelsen af 1960’- 
erne lavede Tomas Gutiérrez Alea en 
cubansk version; i 1970 kom Mel Brooks’ 
amerikansk-jugoslaviske co-produktion, 
»The Twelve Chairs«, som for tiden vi
ses i Sverige under titlen »Det våras for 
svårmor«.

Leonid Gajdajs russiske filmatisering 
følger romanen i hovedtræk.

Filmen er (ligesom bogen) meget lang 
-  155 minutter -  og fø le s  meget lang, 
måske fordi tolv er mange stole at in
teressere sig for på skift. Gajdaj har 
lavet mange komedier, af hvilke »Ivan 
den Grusomme vender tilbage« (1973) 
blev vist ved den sovjetrussiske filmuge 
i Alexandra-biografen sidste år (jfr. Kos- 
morama 121). Denne films hektiske, for
cerede forfølgelseskomik og konfronta
tions-satire præger også »12 stole« (især 
i scenen hvor Benders tykke kone -  han 
har giftet sig med hende, fordi hun hav
de en af stolene -  forfølger ham i vare
husets labyrintiske trappesystem), men 
som helhed er der nok en smule mere 
kontrol over tingene her, blandt andet 
fordi de komiske optrin er noget mere 
fantasifulde.

Næsten alle personerne i filmen er 
karikaturer -  hvad der i længden føles 
lidt trættende. De er alle fremstillet som 
asociale egoister. Den fælles holdning 
er grådigheden; og selv om der absolut 
markeres sympati-nuancer mellem vor 
»helt«, Bender, og »skurke« som hans 
ledsager Hippolit (der myrder Bender 
til sidst) og præsten (der også er på 
jagt efter stolene), så tager de sig dog 
alle ud som groteske, griske, latterlige. 
De første 2 ' / i  times hensynsløse amoral, 
snuhed, malice og gavtyvecharme op
vejes -  knap nok -  af fem minutters 
godt, uegennyttigt, kommunistisk sam
fundssind i den moralske pointe, hvor 
det afsløres, at en brav håndværker, 
som har ombetrukket den sidste stol og 
fundet skatten, har brugt den til at finan
siere et stort klubhus til håndværkerne. 
I filmens hårdt oppumpede finale trans
formeres klubhuset til biografen, hvor 
lykkelige sovjetborgere strømmer til for 
at se filmen om de tolv stole. Det fer
ske, moralske samfund må søge under
holdning i fortidens farverige umoral.

Peter Schepelern
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Premiererne
1.1.75 - 31.3.75/ved Claus Hesselberg

Anvendte forkortelser:

Adapt: = Adaption Komp: = Komponist
Ark: = Filmarkitekt Kost: = Kostumer
Arr: = Musikarrangør Medv: = Medvirkende skuespillere
As-P: = Associate Producer P: = Producere
Ass: = Assistent P-leder: = Produktionsleder
Dekor: = Scenedekorationer Prem: = Dansk premiere
Dir: = Dirigent P-selskab: = Produktionsselskab

Dist: = Udlejer i oprindelsesland P-sup: = Produktions-superviser

Ex-P: = Executive Producer P-tegn: = Produktionstegner (design)
Foto: = Cheffotograf Rekvis: = Rekvisitør
Instr: = Instruktør Sp-E: Specielle effekter
Kamera: = Kameraoperatør Udi: Dansk udlejning

AIRPORT 75
Airport 1975. USA 1974. Dist: Universal. P-selskab: 
Universal. P: William Frye. Ex-P: Jennings Lang. 
Ass: James Wharton. P-leder: Lloyd Anderson. 
Instr: Jack Smight. 2nd unit instr: James Gavin. 
Instr-ass: Alan Crosland, Wayne Farlow. Stunt- 
Instr: Joe Canutt. Manus: Don Ingalls. Efter: in
spiration fra filmen »Airport« (1969) og romanen 
af Arthur Hailey. Foto: Philip Lathrop. 2nd unit 
foto: Rex Metz. Washington-foto: Richard Kratina. 
Farve: Technicolor. Format: Panavision. Klip: J. 
Terry Williams. P-tegn: George C. Webb. Dekor: 
Mickey S. Michaels. Kost: Edith Head. Sp-E: Ben 
McMahan. Musik: John Cacavas. Sang: »Best 
Friend« af Helen Reddy og R. Burtun. Solist: 
Helen Reddy. Tone: Melvin M. Metcalfe Sr., Ro
bert Hoyt. Medv: Charlton Heston (Murdock), Ka
ren Black (Nancy), George Kennedy (Patroni), 
Efrem Zimbalist Jr. (Stacy), Susan Clark (Mrs. 
Patroni), Helen Reddy (Søster Ruth), Linda Biair 
(Janice), Dana Andrews (Scott Freeman), Roy 
Thinnes (Urias), Sid Caesar (Barney), Myrna Loy 
(Mrs. Devaney), Ed Nelson (Major John Alexan
der), Nancy Olson (Mrs. Abbott), Larry Storch 
(Purcell), Martha Scott (Søster Beatrice), Gloria 
Swanson (Sig selv). Længde: 107 min. 2920 m. 
Censur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: C .I.C . Prem: 14.2.75 
Kinopalæet, Scala Bio-Center (Ålborg), Lido (Vej
le), Kinoteatret (Odense). Indspilningen startet 7. 
maj 1974. Anm. Kos. 126.

BANDITTEN MED DE BLÅ ØJNE
La Collera del Vento/La Collera del Viento. Italien/ 
Spanien 1970. Dist: Interfilm. P-selskab: Fair Film 
(Rom)/Suevia & Cesareo Gonzales. P: Mario Cec- 
chi Gori. Instr: Mario Camus. Manus: Alberto Sil- 
vestri, Franco Verucci, Miguel Rubio, José Vicente 
Fuente, Manuel Marinero, Mario Camus. Efter: for
tælling af Manuel Marinero. Foto: Roberto Geraldi. 
Farve: Technicolor. Klip: José Luis Matesanz. P- 
tegn: Giantito Burchiellaro. Kost: Peris. Musik: 
Augusto Martelli. Medv: Terence Hili (=  Mario 
Girotti) (Marcos), Mario Pardo (Jacobo), Maria 
Grazia Buccella (Soledad), Fernando Rey (Don 
Antonio), Carlo Alberto Cortina (Ramos), Maximo 
Valverde (Carlos), Angels Lombarte, William Lay- 
ton, Simon Andreu, Manuel Alexander. Længde: 
98 min. 2700 m. Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: Obel. 
Prem: 14.2.75 Folketeatret, Odense. Spaghetti
western.

BANK SHOT
Bank Shot. USA 1974. Dist: United Artists. P-sel
skab: Landers-Roberts Productions. P: Hal Landers. 
Bobby Roberts. As-P: Andrew Stein. Instr: Gower 
Champion. Instr-ass: Tom Shaw, Charles Bonni- 
well. Manus: Wendell Mayes. Efter: roman af Do- 
nald E. Westlake: »The Bank Shot« (1972). Foto: 
Harry Stradling Jr. Farve: DeLuxe. Klip: David Bre- 
therton. Ark: Albert Brenner. Dekor: George Gai- 
nes. Musik: John Morris. Tone: Barry Thomas, Ro
bert Knudson. Medv: George C. Scott (Walter Up
john Ballantine), Joanna Cassidy (Eleonora), Sorrell 
Booke (Al G. Karp), G. Wood (Andrew Constable,

FBI agent), Clifton James (Frank »Bulldog« Strei- 
ger), Robert Balaban (Victor Karp), Bibi Oster- 
wald (Mums), Harvey J. Goldenberg (1. politi
mand), Frank McRae (Herman X), Don Calfa 
(Stosh Gornik), Harvey Evans (Irving), Jamie Rei- 
dy (2. politimand), Hank Stohl (Johnson), Liam 
Dunn (Maler), Jack Riley (Jackson), Pat Zurica 
(Mand på toilet). Længde: 100 min. 2290 m. Cen
sur: Rød. Udi: United Artist. Prem: 1.1.75 Cinema 
1-2-3. Indspilningen startet 1. september 1974. Eks
teriørscenerne optaget i Los Angeles. Anm. Kos. 
125.

BELINDA
Belinda. USA. Dist: Aquarius Releasing Inc. P: 
Terry Levene. As-P: Donald Stillman. Instr: Ri
chard Franklin. Manus: Jay Chessic. Foto: Peter 
Dorfman. Farve: Eastman. Klip: Sally Quinn. P- 
tegn: Jim Millsapp. Tone: Philip Diamond. Medv: 
Melinda Forrest (Belinda), Paul Tobors (Miller), Jeff 
Ward (William), Ralph Guarino (Tony), Debby Mel
rose (Barbra), Charlotte Hansen (Sally), Sandy 
Allen (Peter), Richard Casey (Doug), Paul Trevers 
(Detektiv), Jim Ansel (Sagfører), Barry Russo 
(Læge), Herbert Stratton (Bartender). Længde: ? 
Censur: Fb. u. 16. Udi: Atlantic. Prem: 3.1.75 Carl- 
ton. Pornofilm.

CHINATOWN
Chinatown. USA 1974. Dist: Paramount. P-selskab: 
Long Road Productions. P: Robert Evans. As-P: 
C. O. Erickson. Ass: Gary Chazan. P-leder: C. O. 
Erickson. Instr: Roman Polanski. Instr-ass: Howard 
W. Koch Jr., Michele Ader. Manus: Robert Towne. 
Foto: John G. Alonzo. Kamera: Hugh Gagnier. 
Farve: Technicolor. Format: Panavision. Klip: Sam 
O'Steen/Ass: Flo Williamson. P-tegn: Richard Syl- 
bert. Ark: W. Stewart Campbell. Dekor: Ruby Le
vitt, Gage Resh, Robert Resh. Kost: Anthea Syl- 
bert. Sp-E: Logan Frazee. Musik: Jerry Goldsmith. 
Sange: »Love Is Just Around The Corner« af Leo 
Robin & Lewis E. Gensler, »Easy Living« af Leo 
Robin & Ralph Rainger, »The Way You Look To- 
night« af Jerome Kern & Dorothy Fields, »Some 
Day«, »The Vagabond King Waltz« af Brian Hooker 
& Rudolf Friml. Tone: Larry Jost, Bud Grenzbach, 
Robert Cornett. Medv: Jack Nicholson (J. J. Git
tes), Faye Dunaway (Evelyn Mulwray), John Huston 
(Noah Cross), Perry Lopez (Escobar), John H i I ler
man (Yelburton), Darrell Zwerling (Hollis Mul
wray), Diane Ladd (Ida Sessions), Roy Jenson 
(Mulvihill), Roman Polanski (Mand med kniv), 
Dick Bakalyan (Loach), Joe Mantell (Walsh), Bruce 
Glover (Duffy), Nadu Hinds (Sophie), James 
O'Reare (Sagfører), James Hong (Butler), Beulah 
Quo (Pige i huset), Jerry Fujikawa (Gartner), Be
linda Palmer (Katherine), Roy Roberts (Borgmester 
Bagby), Nobel Willingham & Elliott Montgomery 
(Byrådsmedlemmer), Rance Howard (Farmer), Ge
orge Justin (Barber), Doc Erickson (Kunde), Fritzi 
Burr (Mulwrays sekretær), Charles Knapp (Bede
mand), Claudio Martinez (Dreng på hesteryg), Fe- 
derico Roberto (Ross’ butler), Allan Warnick (Kon
tormand), John Holland, Jesse Vint, Jim Burke & 
Denny Arnold (Farmere i dalen), Burt Young (Cur-

ly), Elizabeth Harding (Curlys kone), John Rogers 
(Mr. Palmer), Cecil Elliott (Emma Dili), Paul Jen- 
kins, Lee De Broux & Bob Golden (Politifolk). 
Længde: 131 min. Censur: Fb. u. 16. Udi: C .I.C . 
Prem: 10.2.75 Palladium. Anm. Kos. 126.

DIAMANT-PIGEN
Lady Ice. USA 1973. P-selskab: Tomorrow Enter- 
tainment. P: Harrison Starr. Ex-P: Roger Gimbel. 
As-P: Jim Pratt. Instr: Tom Gries. Instr-ass: Al 
Jennings. Manus: Alan Trustman, Harold Clemins. 
Efter: fortælling af Alan Trustman. Foto: Lucien 
Ballard. Kamera: Roger Shearman. Farve: Techni
color. Klip: Robert Swink, William Sands. P-tegn: 
Joel Schiller. Dekor: Nicholas Romanac. Kost: 
Martha Baxley. Musik: Perry Botkin, Jr. Tone: W al
ter Goss. Medv: Donald Sutherland (Andy Ham- 
mond), Jennifer O ’Neill (Paula Booth), Robert 
Duvall (Ford Pierce), Patrick Magee (Paul Booth), 
Jon Cypher (Eddy Stel I) , Eric Braeden (Peter 
Brinker), Buffy Dee (Tyk mand), Perry Lopez (Car
los), Charles J. Swepeniser, Edward Biagianti 
(Røvere), Zwee Scooler, Sol Frieder (Juvelérer), 
Bernice Clayre, Længde: 92 min. Censur: Gul. 
Fb. u. 16. Udi: W^rner/Constantin. Prem: 31.1.75 
Saga. Indspilningen startet 31. marts 1972 under ar
bejdstitlen »The Master«. Kriminalfilm.

DIRTY JOKE
Dirty Joke. USA. Længde: 75 min. 2000 m. Censur: 
Fb. u. 16. Udi: Filmselskaberne. Prem: 31.1.75 C i
nema 1-2-3. Filmen senere udsendt med titlen »En 
stiv historie«. Pornofilm.

DUSØR-BØDLEN TRUCK TURNER
Truck Turner. USA. 1974. Dist: American Interna
tional. P-selskab: Sequoia Pictures Inc. P: Paul 
M. Heller, Fred Weintraub. As-P: Marty Horn
stein. P-leder: Nicole Scott. Instr: Jonathan Horn
stein. Instr-ass: Marty Hornstein. Stunt-instr: Ed
die Smith. Manus: Oscar Williams, Michael A l
lin, Leigh Chapman, Efter: fortælling af Jerry Wil- 
kes. Foto: Charles F. Wheeler. Farve: Movielab. 
Klip: Michael Kahn. Sp-E : Gene Griggs. Musik: 
Isaac Hayes. Tone: Darin Knight, Marvin Kerner. 
Medv: Isaac Hayes (Matt »Truck« Turner), Yaphet 
Koto (Harvard Blue), Alan Weeks (Jerry), Mi
chelle Nichols (Dorinda), Sam Laws (Nate), Paul 
Harris (Richard Leroi Jones, alias »Gator«), Scat- 
man Crothers (Duke), Dick Miller (Fogarty), Don 
Megowan (Garrity), Annazette Chase (Annie), Hen
ry Kingi (Candy Man), Rhavan Briggs (Felice), 
Earl Maynard (Panama), Stan Shaw (Fontana), Mel 
Novak (Doktor), John Dennis (Desmonds vagt), 
John Kramer (Desmond), John Evans (Politimand), 
Clarence Lockett (Præst). Længde: 92 min. 2494 m. 
Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: ASA/Panorama. Prem:
17.2.75 City Bio. Sort gangsterfilm.

DØDENS HÅNDLANGER
II Consigliori/EI Consejero. Italien/Spanien 1973. 
P-selskab: Capitolina Produzioni Cinematografica 
(Rom)/Star Film (Madrid). P: Edmondo Amati. 
Instr: Alberto De Martino. Manus: Adriano Bol- 
zoni, Vincenzo Flamani, Leonardo Martin, Alberto 
De Martino. Foto: Aristide Massaccesi. Farve: 
Eastmancolor. Musik: Giaccomo Puccini, Riz Orto- 
lani. Medv: Martin Balsam (Don Antonio Magga- 
dino), Tomas Milian (Thomas Accardo), Francisco 
Rabal (Garofalo), Dagmar Lassander (Laura). 
Længde: 102 min. 2795 m. Censur: Gul. Fb. u. 16. 
Udi: Warner/Constantin. Prem: 26.2.75 Mercur. 
Eksteriøroptagelser filmet i Californien og på Si
cilien. Kriminalfilm.

EDDERKOPPENS STRATEGI
Strategia del Ragno. Italien 1970. P-selskab: R.A.I. 
Red Film S.R.L. Instr: Bernardo Bertolucci. Manus: 
Marilu Parolini, Edoardo de Gregorio, Bernardo 
Bertolucci. Efter: novelle af Jorge-Luis Borges 
»Tema del Traditore e dell’ere, 1944 -  dansk overs. 
i saml. »Fiktioner«, 1967, »Temaet om helt og for
ræder«. Foto: Vittorio Storaro, Franco di Giacomo. 
Farve: Eastmancolor. Klip: Roberto Perpignani. 
Dekor: Maria Paola Maino. Kost: Maria Paola 
Maino. Musik: Giuseppe Verdi (»Rigoletto«). Tone: 
Giorgio Pellono. Medv: Giuli Brogi (Athos), Alida 
Valli (Draifa), Pippo Campanini, Franco Giovanelli, 
Tino Scotti. Længde: 100 min. Censur: Ingen. Udi: 
Dagmar. Prem: 3.2.75 Dagmar. Anm. Kos. 125.

EFFI BRIEST
Effi Briest -  Fontane Effi Briest oder Viele, die 
eine Ahnung haben von ihren Moglichkeiten und 
ihren Bediirfnissen und dennoch das herrschende 
System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten 
und es somit festigen und durchaus betrågen. 
Tyskland 1972/74. Dist: Filmverlag der Autoren 
(Munchen). P-selskab: Tango Film. P: Rainer Wer
ner Fassbinder. P-leder: Kurt Raab. Instr: Rainer 
Werner Fassbinder. Instr-ass: Rainer Langhans, 
Fritz Mtiller-Scherz. Manus: Rainer Werner Fass
binder. Efter: roman af Theodor Fontane. Foto: 
Dietrich Lohmann, Jurgen Jiirges. Klip: Thea Ey- 
mesz. Kost: Barbara Baum. Musik: Camille Saint- 
Saens: »Havanaise« (op. 83), Ludwig Spohr »Nie- 
genlied« fra »Sechs deutsche Lieder fur eine Sing- 
stimme, Klarinette und Klavier« (op. 103, nr. 4). 
Medv: Hanna Schygulla (Effi Briest), Wolfgang
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Schenck (Baron Geert von Justetten), Ulli Lommel 
(Major Crampas), Lilo Pempeit (Fru Luise von 
Briest, Effis mor), Herbert Steinmetz (Hr. Briest, 
Effis far), Hark Bohm (Apoteker Gieshiibler), Ur
sula Stråtz (Roswitha), Irm Hermann (Johanna), 
Karl Scheydt (Kruse), Andrea Schober (Annie, 
Effis datter), Karl-Heinz Bohm (Geheimeråd Wul- 
lersdorf), Rudolf Lenz (Geheimeråd Rummschuttel), 
Barbara Valentin (Marietta Tripelli, sangerinde), 
Theo Tecklenburg (Pastor Niemeyer), Barbara 
Lass (Polsk kokkepige), Eva Mattes (Hulda), Ann- 
dorthe Bracker (Fru Pasche), Peter Gauhe (Dago- 
bert), Rainer Werner Fassbinder (Fortæller-stem
me). Efter-synkroniserede stemmer: Wolfgang Hess 
for Ulli Lommel, Kurt Raab for Hark Bohm, Re
nate Klister for Ursula Stråtz, Frei Maire for Her
bert Steinmetz, Rosemarie Fendel for Lilo Pem
peit, Margit Carstensen for Irm Hermann. Længde: 
141 min. 3830 m. Censur: Fb. u. 16. Udi: Dan-lna. 
Prem: 24.2.75 Dagmar. Theodor Fontanes roman fra 
1895 (dansk overs. 1944) er tidligere filmatiseret. 
Optagelsen startet september 1972 og afsluttet no
vember 1973. Eksteriørscener optaget i Miinchen, 
Wien, Ærøskøbing, Schleswig-Holstein og 
Schwarzwald. Anm. Kos. 125.

EMMANUELLE
Emmanuelle. Frankrig 1974. Dist: Parafrance Films. 
P-selskab: Orphee Productions/Trinacra Film. P: 
Yves Roosset-Rouard, Lionel DeSousa. P-leder: 
Jean Pieuchot. Instr: Just Jaeckin. Instr-ass: Phi
lippe Leriche. Manus: Jean-Louis Richard. Efter: 
roman af Emmanuelle Arsan »Emmanuelle«. Foto: 
Richard Suzuki, Marie Saunier. Farve: Eastman- 
color. Klip: Claudine Bouche. Dekor: Baptiste 
Poirot. Kost: Dan Béranger. Musik: Pierre Bache- 
let. Dir: Hervé Roy. Sang: Pierre Bachelet. Tone: 
André Hervée, Paul Bertault, J. C. Duval. Medv: 
Sylvia Kristel (Emmanuelle), Marika Green (Bee), 
Daniel Sarky (Jean), Aiain Cuny (Mario), Jeanne 
Colletin (Ariane), Christine Boisson (Marie-Ange), 
Samantha (Receptionist), Gaby Brian, Gregory. 
Længde: 95 min. 2610 m. Censur: Gul. Fb. u. 16. 
Udi: Columbia/Fox. Prem: 19.2.75 ABCinema. Anm. 
Kos. 126.

FAMILIEN PA SLOTTET
Schloss Hubertus. Vesttyskland 1973. Dist: Con- 
stantin. P-selskab: CTV 72. P-leder: Dieter Nobbe. 
Instr: Harald Reinl. Manus: Werner P. Zibaso. 
Efter: roman af Ludwig Ganghofer. Foto: Ernst W. 
Kalinke. Farve: Eastmancolor. Klip: Ingeborg 
Taschner. Musik: Ernst Brandner. Tone: Klaus 
Eckelt. Medv: Robert Haffmann, Karlheinz Bohm, 
Horst Lange, Ute Kittelberger, Klaus Lowitsch, 
Gerhard Riedmann, Gerlinde Doberl, Evelyn Opela, 
Volker Bohnet, Sascha Hehn, Eva Garden, Sepp 
Rist, Richard Rudiger, Rose Renée Roth. Længde: 
94 min. 2575 m. Censur: Rød. Udi: Obel. Prem:
2.1.75 Cinema B, Herning. Folkekomedie.

FRA ASKEN TIL ILDEN
Anna, quel particolare piacere. Italien 1973. Dist: 
Interfilm. P-selskab: Dania Film/C. C. Champion. 
Instr: Giuliano Carmineo. Manus: Sauro Scavolini, 
Luciano Martino, Ernesto Gastaldi, Francesco Mi- 
lizia. Foto: Giancarlo Ferrando, Marcello Maschi- 
occhi. Farve: Eastmancolor. Klip: Eugenio Alabiso. 
Musik: Luciano Michelini. Medv: Edwige Fenech 
(Anna), Corrado Pani (Guido), John Richardson 
(Lorenzo), Richard Conte (Riccardo), Paolo Lena 
(Paolo), Laura Bonaparte (Loredana), Ettore Manni 
(Zuco), Corrado Gaipa (Læge), Antonio Casale 
(Bonimba). Længde: 100 min. Censur: Ingen. Udi: 
Toofa Film. Prem: 17.2.75 Middelfart Bio. Spæn
dingsfilm.

FRYGTLØSE PIRAT, DEN
El Corsario/ll Corsaro. Spanien/ltalien 1971. Dist: 
Cinespana. P-selskab: Copercines (Madrid)/King 
Film International (Rom). Instr: Tony Mulligan. 
Manus: Eduardo M. Brochero, Nino Rolli. Foto: 
Emilio Foriscot. Farve: Eastmancolor. Klip: Vin- 
cenzo Alabiso. Dekor: Cubero og Galicia. Musik: 
A. Lavagnino. Medv: Robert Woods, Tania Alva- 
rado, Chris Huerta, Pat Nigro, Armando Calvo, 
Angel Del Pozo, Miguel Del Castillo. Længde: 87 
min. 2405 m. Censur: Rød. Udi: Borg. Prem: 24.2.75 
Imperial, Odense. Sørøverfilm.

GODE OG DET ONDE, DET
Danmark 1975. Dist: Panorama. P: Jørgen Leth. 
P-leder: Nina Crone, Instr: Jørgen Leth. Manus: 
Jørgen Leth. Foto: Henning Camre. Klip: Franz 
Ernst. P-tegn: Jørgen Leth. Musik: Gunner Møller 
Pedersen. Solist: Sanne Salomonsen. Tone: Ole 
Henning Hansen. Medv: Ghita Nørby, Ib Mossin, 
Ulf Pilgård, Claus Nissen, Holger Juul Hansen, 
Kirsten Peuliche, Bent Christensen, Lars Knutzon, 
Peter Bierlich, Jørgen Reenberg, Anniqa, Ole 
Ritter, Diana Benneweis, Claus Jespersen, Hans 
Jørgen Jacobsen, Elona, Ditte Maria, Hanna Holm, 
Bente Jensen. Længde: 81 min. 2205 m. Censur: 
Rød. Udi: Panorama. Prem: 26.3.75 Dagmar. Anm. 
Kos. 126.

GORDON S KRIG
Gordon’s War. USA 1973. P-selskab: Palomar Pic- 
tures. P: Robert L. Schaffel. Ex-P: Edgar J. Sche- 
rick. P-leder: Ira Loonstein. Instr: Ossie Davis.

Instr-ass: Dwight Williams, Neil Machlis. Stunt- 
instr: Everett Creach. Manus: Howard Friedlander, 
Ed Spielman. Foto: Victor J. Kemper. Farve: TVC. 
Format: Panavision. Klip: Eric Albertson. Ark: 
Perry Watkins. Dekor: Robert Drumheller. Musik: 
Andy Bodale, Al Elias. Dir: Horace Ott. Sang: 
»Child of Tomorrow«. Solist: Barbara Mason. Sang: 
»Come on and Dream Some Paradise«. Solist: 
New Birth. Tone: Al Gramaglia. Medv: Paul Win- 
field (Gordon Hudson), Carl Lee (Bee Bishop), 
David Downing (Otis Russell), Tony King (Roy 
Green), Gilbert Lewis (Spanish Harry), Carl Gor
don (Luther »The Pimp« Hallicken), Nathan C. 
Heard (Big Pink), Grace Jones (Mary), Jackie 
Page (Bedroom Giri), Charles Bergansky (Hvid 
lejemorder), Adam Wade (Hustier), Hansford 
Rowe (Hunde-sælger), Warren Taurien (Goose), 
Ralph Wilcox (Sort lejemorder), David Connell 
(Hotel-direktør), Richelle Lenoir (Gordons kone). 
Længde: 90 min. 2550 m. Censur: Gul. Fb. u. 16. 
Udi: Columbia/Fox. Prem: 8.1.75 Mercur. Indspil
ningen startet 8. januar 1973. Sorte gangstere.

GÆSTEN
L'lnvitée/Gli Invitata. Frankrig/ltalien 1969. P-sel
skab: O.P.E.R.A./Cormons Films. Instr: Vittorio 
De Seta. Manus: Monique Lange, Vittorio De Seta. 
Dialog: Franz-André Burguet. Efter: fortælling af 
Tonino Guerra, Lucille Laks. Foto: Luciano Tovoli. 
Kamera: Lucien Legros. Farve: Eastmancolor. Klip: 
Emma Le Chanois, Gina Pignier, Alessandro Lena. 
P-tegn: Pierre Guffroy. Musik: Georges Garvarentz. 
Medv: Joanna Shimkus (Anne), Michel Piccoli 
(Francois), Jacques Perrin (Laurent), Lorna Heil- 
born (Lorna), Clotilde Joano (Michelle), Paul 
Barge, Jacques Rispal, Albert Dagnant. Længde: 
114 min. Prem: TV 14.1.75. Anm. Kos. 125.

HASARD
The Gambler. USA 1974. Dist: Paramount. P-sel
skab: Paramount. P: Irwin Winkler. Robert Char- 
toff. Ass: Ronnie Caan. P-leder: Hal Polaire. Instr: 
Karel Reisz. Instr-ass: Ted Zachary, Tom Lofaro. 
Basketball-instr: John Martin. Manus: James To
back. Foto: Victor J. Kemper. Kamera: Leo Liebo- 
witz/Ass: Jack Brown, Algernon Ramirez. Farve: 
Eastmancolor. Klip: Roger Spottiswoode, Sue 
Kingsley/Ass: Jim Rivera. P-tegn: Philip Rosen- 
berg. Dekor: Edward Stewart. Kost: Albert Wolsky. 
Musik: Jerry Fielding efter »Symfoni nr. 1« af Gu
stav Mahler. Sang: »Una Furtiva Lagrima« fra Doni- 
zettis »Elskovsdrikken«. Solist: Enrico Caruso. 
Tone: Dennis Maitland, Terry Rawlings, Dough 
Turner. Medv: James Caan (Axel Freed), Paul Sor- 
vino (Hips), Lauren Hutton (Billie), Morris Car- 
novsky (A. R. Lowenthal), Jacqueline Brookes 
(Naomi), Burt Young (Carmine), Carmine Caridi 
(Jimmy), Vie Tayback (One), Steven Keats (Ho- 
wie), London Lee (Monkey), M. Emmet Walsh 
(Las Vegas spiller), James Woods (Bank-officer), 
Carl W. Grudup (Spencer), Allan Rich (Bernie), 
Stuart Margolin (Cowboy), Rie Mancini (Sal), Joel 
Wolfe (Moe), Raymond Serra (Benny), William  
Andrews (Basketball-træner), Joseph Attles (Sanger 
i park), Antonio Fargas (Vagabond), Ernst Butler 
(Veinon), Sully Boyar (Onkel Hy), Gregory Rozakis 
(Joe), Starletta De Paur (Monique), Lucille Patton 
(Rickys kone), Ed Kovens (Ricky), Baron Wilson 
(Vicevært), Richard Foronjy (Donny), Frank Silvero 
(Donnys chauffør), Frank Scioscia (Mand i park), 
Philip Sterling (Sidney), Patricia Fay (Bank-kasse- 
rerske), Beatrice Winde (Sygeplejerske), Leon 
Pinkney (Basketball-spillende dreng på gaden), 
Alisha Fontaine (Howies pige), Presley Caton 
(Monkevs pige), Charles Polk (Bartender i Har- 
lem), Dick Schaap (TV-speaker), Chick Hearn 
(Radio-speaker), Mitch Stein, Jonathan Koshner. 
Længde: 109 min. Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: 
C.I.C. Prem: 17.2.75 Dagmar. Optagelsen startet 
20. august 1973 i New York og Las Vegas. Anm. 
Kos. 126.

HEKSEJÆGEREN GAR AMOK
Hexen. Vesttyskland? Instr: Adrian Hoven. Farve: 
Eastmancolor. Medv: Anton Diffring, Erica Blåne, 
Percy Hoven. Længde: 90 min., 2460 m. Censur: 
Fb. u. 16. Udi: Obel. Prem: 24.2.75 Colosseum. 
Gyser.

HITLERJUGENDS SIDSTE DAGE
Die Werwolfe. Vesttyskland 1973. Dist: Kerscher 
Filmverleih, P-selskab: Werner Klett Prod. Instr: 
Werner Klett. Farve: Eastmancolor. Medv: Wolf
gang Ziffer, Klaus Jepsen, Gunther Meisner. 
Længde: 80 min., 2180 m. Censur: Hvid. Fb. u. 16. 
Udi: Obel. Prem: 14.2.75 Kino, Thisted. Krigsfilm.

HYPNOSEMORD?
Man on a Swing. USA 1974. Dist: Paramount. P- 
selskab: Jaffilms Inc. P: Howard B. Jaffe. Ass: 
Gerald S. Paonessa. P-leder: Tony Lamarca. Instr: 
Frank Perry. Instr-ass: Louis A. Stroller, Bill 
Eustace. Manus: David Zelag Goodman. Foto: 
Adam Holender. Farve: Technicolor. Klip: Sidney 
Katz, Virginia Katz. P-tegn: Joel Schiller. Dekor: 
Hubert Oates. Kost: Ruth Morley, Jim Hagerman. 
Musik: Lalo Schifrin. Tone: Dick Vorisek, Jack 
Jacobsen. Medv: C liff Robertson (Lee Tucker), 
Joel Grey (Franklin Wills), Dorothy Tristan (Janet

Tucker), Elizabeth Wilson (Dr. Anna Wilson), Ge
orge Voskovec (Dr. Nicholas Holnar), Ron Weyand 
(Dr. Philip Fusco), Peter Masterton (Willie Youn- 
ger), Lane Smith (Ted Ronan), Joe Ponazecki (Dan 
Lloyd), Christopher Allport (Richie Tom Keating), 
Patricia Hawkins (Diana Spenser), Richard Ven- 
ture (Mand i motel), Dianne Huil (Maggie Daw- 
son), Richard Dryden (Mr. Dawson), Gil Gerard 
(Donald Forbes). Længde: 109 min. 2975 m. Cen
sur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: C .I.C . Prem: 17.3.75 
Cinema 1-2-3. Indspilningen startet 25. juni 1973. 
Eksteriørscenerne optaget i Connecticut. Anm. 
Kos. 126.

HÆVNEREN SHANE
Vendo casa la pella. Italien 1968. P-selskab: Cine- 
mar Prod. Instr: Mike Fizgerald. Manus: Giovanni 
Simonelli. Farve: Eastmancolor. Medv: Mike Mar- 
shall (Shane), Michele Girardon (Georgiana), Va- 
lerio Bartoleschi (Christian), Dåne Savours (Ralph 
Magdalena), Spean Convery (Benson), Grant Lara- 
may (Dominique Magdalena). Længde: 85 min., 
2550 m. Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: Borg. Prem:
24.2.75 Kinografen, Alborg. Spaghettiwestern.

JEG SA JESUS DØ
Danmark 1975. P-selskab: Scorpio Production. P: 
Ib Fyrsting, Carl Nielsen. Instr: Ib Fyrsting, Carl 
Nielsen. Manus: Ib Fyrsting, Carl Nielsen. Farve: 
Eastmancolor. Musik: Mussorgsky. Medv: Finn Tav- 
be plus medlemmer fra Solvognens teatertrup. 
Længde: 88 min. Censur: Fb. u. 16. Udi: Scorpio 
(?). Prem: 31.1.75 Roxy. Pornofilm.

JORDENS SALT
Salt of the Earth. USA 1954. Dist: I.P.C. Distribu
tørs Inc. P-selskab: Independent Productions Cor
poration. International Union of Mine, Mili and 
Smelter Workers. P: Paul Jarrico, Simon Lazarus. 
Instr: Herbert J. Biberman. Manus: Michael W il
son. Adapt: Michael Wilson, Herbert J. Biberman. 
Foto: Frank Tuff, Simon Lazarus. Dekor: Sonja 
Dahl, Adolfo Bardela. Musik: Sol Kaplan. Medv: 
Rosaura Revueltas (Esperanza Quintero), W ill 
Geer (Sheriffen), David Wolff (Barton), David 
Sarris (Alexander), Merwin Williams (Hartwell), 
Juan Chacon (Ramon Quintero), E. A. Rockwell 
(Vance), William Rockwell (Kimbrough), Henrietta 
Williams (Teresa Vidal), Angela Sanchez (Con- 
suelo Ruiz), Clorinda Aldrette (Luz Morales), Vir
ginia Jencks (Ruth Barnes), Clinton Jencks (Frank 
Barnes), Joe T. Morales (Sal Ruiz), Ernest Vela- 
squez (Charley Vidal). Længde: 92 min. 2525 m. 
Censur: Rød. Udi: Dagmar. Prem: 19.3,75 Dagmar. 
Indspilningen startet 20. januar 1953 i Silver City, 
New Mexico. Filmen vist i Danmark på National
museet i Brede oktober 1973. Anm. Kos. 127.

JORDSKÆLV
Earthquake. USA 1974. P-selskab: Universal. En 
Mark Robson -  Filmmakers Group Production. P: 
Mark Robson. Ex-P: Jennings Lang. P-leder: Wal- 
lace Worsley. Instr: Mark Robson. Instr-ass: Fred 
R. Simpson, Murray Schwartz. Stunt-instr: John 
Daheim. Manus: George Fox, Mario Puzo. Foto: 
Philip Lathrop. Sp-foto-E: Albert Whitlock. Farve: 
Technicolor. Format: Panavision. Klip: Dorothy 
Spencer. P-tegn: Alexander Golitzen. Dekor: E. 
Preston Ames, Frank McKelly. Sp-E: Frank Bren- 
del, Jack McMasters. Musik: John Williams. Tone: 
Melvin M. Metcalfe Sr., Ronald Pierce. Medv: 
Charlton Heston (Stuart Graff), Ava Gardner (Remy 
Graff), George Kennedy (Lew Slade), Lorne Gree- 
ne (Sam Royce), Geneviéve Bujold (Denise Mar- 
shall), Richard Roundtree (Miles Quade), Marjoe 
Gortner (Jody), Barry Sullivan (Stockle), Lloyd 
Nolan (Dr. Vance), Victoria Principal (Rosa), Wal
ter Matthau (Drukkenbolt), Monica Lewis (Bar
bara), Gabriel Dell (Sal), Pedro Armendariz Jr. 
(Chavez), Lloyd Gough (Cameron), John Randolph 
(Borgmester). Længde: 123 min. Censur: Fb. u. 16. 
Udi: C .I.C . Prem: 31.1.75 Tre Falke. Indspilningen 
startet 11. februar 1974 i Los Angeles. Anm. Kos. 
126.

JUGGERNAUT
Juggernaut. England 1974. Dist: United Artists. P- 
selskab: United Artists. P. Richard de Koker ( =  
Richard Alan Simmons). Ex-P: David V. Picker. 
As-P: Denis O'Dell. P-leder: Roy Stevens. Instr: 
Richard Lester. Instr-ass: David Tringham, Terry 
Hodgkinson, Vincent Winter. Manus: Richard de 
Koker. Dialog: Alan Plater. Foto: Gerry Fisher. 
2nd unit foto: Paul Wilson. Farve: DeLuxe. Format: 
Panavision. Klip: Anthony Gibbs. P-tegn: Terence 
Marsh. Dekor: Alan Tomkins, George Richardson, 
lan Whittaker. Sp-E : C liff Richardson, John Ri
chardson, Joe Fitt. Musik: Ken Thorne. Tone: Si
mon Kaye, Gerry Humphreys, Les Wiggins. Medv: 
Richard Harris (Fallon), Omar Sharif (Kaptajnen), 
David Hemmings (Charlie Braddock), Anthony 
Hopkins (John McCIeod), lan Holm (Nicholas Por
ter), Shirley Knight (Barbara), Roy Kinnear (Mr. 
Curtain), Roshan Seth (Azad), Cyril Cusack 
(O 'Neill, fængslet bombeekspert), Freddie Jones 
(Sid Buckland), Kristine Howarth (Mrs. Buckland), 
Clifton James (Corrigan), Mark Burns (Hollings- 
worth), Gareth Thomas (2. officer), Andrew Brad- 
ford (3. officer). Længde: 110 min. 3020 m. Cen-
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sur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: United Artists. Prem:
3.3.75 Saga. Indspilningen startet 18. februar 1974. 
Anm. Kos. 126.

KARATE -  DØDENS SLAG
The Champion of Boxers. Hong Kong. Instr: R. H. 
Aloini. Længde: 2410 m, 88 min. Censur: Fb. u. 16. 
Udi: Filmselskaberne. Prem: 31.3.75 Platan. Karate
vold.

KNUST BIL TIL FROKOST
Freebie and the Bean. USA 1974. Dist: Warner 
Bros. P-selskab: Warner Bros. P: Richard Rush. 
Ex-P: Floyd Mutrux. As-P: Tony Ray. Ass: Shiela 
Scott. P-leder: Tony Ray. Instr: Richard Rush. 2nd 
unit instr: Chuck Bail. Instr-ass: Chris Seitz, Lorin 
Salob. Stunt-instr: Chuck Bail. Manus: Robert 
Kaufman. Efter: Fortælling af Floyd Mutrux. Foto: 
Laszlo Kovacs. Farve: Technicolor. Format: Pana- 
vision. Klip: Fredric Steinkamp, Michael McLean. 
Ark: Hilyard Brown. Dekor: Ruby Levitt. Kost: 
Jerry Alpert, Agnes Lyon. Sp-E: Sass Bedig. Mu
sik: Dominic Frontiere. Tone: Barry Thomas. Medv: 
Alan Arkin (Bean), James Caan (Freebie), Loretta 
Swift (Mrs. Meyers), Jack Kruschen (Red Meyers), 
Mike Kellin (Rosen), Paul Koslo (Whitey), Linda 
Marsh (Freebies pige), John Garwood (Meyers1 
chauffør), Alex Rocco (Offentlig anklager), Valerie 
Harper (Beans kone), Christopher Morley (Transve
stit). Længde: 112 min. 3105 m. Censur: Fb. u. 16. 
Udi: Warner/Constantin. Prem: 10.3.75 World Ci- 
nema. Optagelsen startet 5. februar 1973. Anm. 
Kos. 126.

KVINDER PA KRIGSSTIEN
Women in Revolt. USA 1971. P-selskab: Andy 
Warhol Films. P: Andy Warhol. Ex-P: Paul Morris- 
sey. As-P: Jed Johnson. Instr: Paul Morrissey, 
Andy Warhol. Manus: Paul Morrissey. Foto: Paul 
Morrissey. Farve: Eastmancolor. Klip: Paul Mor
rissey. Tone: Jed Johnson. Medv: Jackie Curtis, 
Candy Darling, Holly Woodlawn, Jonathan Kramer, 
Johnny Minute, Michael Skiar, Geri Miller, Brigid 
Polk. Længde: 98 min. Censur: Ingen. Udi. Ca- 
mora. Prem: 28.2.75 Camera. Anm. Kos. 126.

KYSKE LÆBER ELSKER BEDST
Hot Channels. USA 1973. Dist: Distribpix. P-sel
skab: Viaduck Productions. P: R. G. Benjamin. 
Instr: R. G. Benjamin. Manus: Alan Frybach, Paul 
Williams. Foto: R. G. Benjamin. Farve: Eastman
color. Klip: Jerry Bone, Mick Beck. P-tegn: Peggy 
Magnet. Musik: Gilly. Medv: Davy Jones (Harry 
Spencer), Melanie Daniels (Mrs. Spencer), Catha- 
rine Warren (Meltnda), M. Travis (Mario Cojones), 
Emmet Gregory (Mr. Carruthers), H. Quinlin (Bar
tender), Barbe Sands, Susan Vargas, Kelly Fuller. 
Længde: 70 min. Censur: Fb. u. 16. Udi: Dansk- 
Svensk. Prem: 26.2.75 Carlton. Pornofilm.

KÆMPEABERNES SIDSTE KAMP
Furankenshutain no kiju-santa tai gaira. Japan 
1968. P-selskab: Toho. Instr: I noshi ro Honda. 
Længde: 87 min., 2399 m. Censur: Fb. u. 16. Udi: 
Panorama. Prem: 13.1.75 Colosseum. Science- 
fiction.

LA' OS VÆRE
Danmark 1975. Dist: Kino Film. P-selskab: Gemini 
Film. P: Steen Herdel. P-ass: Lene Herdel. Instr: 
Lasse Nielsen, Ernst Johansen. Instr-ass: Ib Lind- 
berg. Manus: Lasse Nielsen. Foto: Andreas Fi- 
scher-Hansen/Ass: Fritz Schrøder. Farve: Eastman
color. Klip: Lars Brydesen. Musik: Lasse Lunder
skov, Lars Ørsted. Tone: Per Assentoft, Hans 
Packert. Medv: Ivan Baumann, Anja Bærentzen, 
Søren Christiansen, Helle Droob, Sven Hastel, 
Martin Højmark, Tine Jensen, Ole Meyer, Bjørn 
Martensen, Kenneth Nielsen, Hanne Olsen, Henrik 
Rasmussen, Jens Rasmussen, Svend Christensen, 
Bo Jensen. Længde: 84 min., 2345 m. Censur: 
Grøn. Fb. u. 12. Udi: Kino Film. Prem: 3.2.75 
Grand. Anm. Kos. 126.

LEPKE -  30'ERNES HÅRDE BANAN
Lepke. USA 1974. Dist: Warner Bros. P-selskab: 
AmeriEuro Pictures Corporation. P: Menahem Go- 
lan. Ex-P: Yoram Globus. P-leder: Lany Gustav- 
son. Instr: Menahem Golan. Instr-ass: Fred Miller. 
Stunt-instr: George P. Wilbur. Manus: Wesley Lau, 
Tamar Hoffs. Efter: Fortælling af Wesley Lau. 
Foto: Andrew Davis. Farve: Technicolor. Format: 
Panavision. Klip: Dov Hoenig, Aaron Stell. P-tegn: 
Jack Degovia. Dekor: Vincent Cresciman. Kost: 
Jodie Tillen. Sp-E: C liff Wenger. Musik: Ken 
Weinberg (el. Wannberg). Tone: Bob Casey, Hal 
Watkins, Paul Hochman. Medv: Tony Curtis (Louis 
»Lepke« Buchalter), Anjanette Comer (Bernice 
Meyer), Milton Berle (Mr. Meyer), Michael Callan 
(Robert Kane), Warren Berlinger (Gurrah Shapiro), 
Gianni Russo (Albert Anastasia), Mary Wilcox 
(Marion), Vie Tayback (Lucky Luciano), Jack 
Åckerman (Little Augie), Louis Guss (Max Rubin), 
Vaughn Meader (Walter Winchell), Albert Cole 
(Gross), Zitto Kazann (Kid Twist Reles), Johnny 
Silver (Schwartz), J. S. Johnson (Mendy Weiss). 
Længde: 110 min. Censur: Fb. u. 16. Udi: Warner/ 
Constantin. Prem: 3.3.75 Imperial. Indspilningen 
startet 4. februar 1974 i Los Angeles. Gangsterfilm.

LIDERLIGE SYGEPLEJERSKER
The Nurses. USA 1971. P-selskab: Athena Films. 
Manus: Mark Bonford. Farve: Eastmancolor. Medv: 
Maggie Matson, Mary Andrews, Carol Martinez, 
Linda London, Rodney Wheelock. Længde: 75 min. 
2000 m. Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: Filmselska
berne. Prem: 5.2.75 Carlton. Pornofilm.

LOVENDE UNG MAND, EN
Seemabaddha. Indien 1971. P-selskab: Bharat 
Shumshere Rana. P: Bharat Shumshere Rana. In
str: Satyajit Ray. Manus: Satyajit Ray. Efter: Ro
man af Shankar. Foto: Soumendu Roy. Klip: Dulal 
Dutta. P-tegn: Ashoke Bose. Musik: Satyajit Ray. 
Medv: Barun Chanda (Shyamal Chatterjee), Shar- 
mila Tagore (Sudarshuna, kaldet Tutul), Parumita 
Chowdhary (Dolan, Shyamals kone), Harindranath 
Chattopadhyaya (Sir Baren), Haradhan Banerjee 
(Talukdar), Indira Roy (Shyamals mor), Promode 
Ganguly (Shyamals far), Ajay Banerjee. Længde: 
112 min. Prem: 11.2.75 TV. Engelsk titel: »Com- 
pany Limited«. Anm. Kos. 126.

MAND SER RØDT, EN
Death Wish. USA 1974. P-selskab: Dino de Lauren- 
tiis Corp. For Paramount. P: Dino de Laurentiis, 
Hal Landers, Bobby Roberts. As-P: Michael Win- 
ner. P-leder: Stanley Neufeld. Instr: Michael Win- 
ner. Instr-ass: Charles Okun, Larry Albueher, Ralph 
Singleton. Manus: Wendell Mayes. Efter: Roman 
af Brian Garfield: »Death Wish«. Foto: Arthur J. 
Ornitz. Farve: Technicolor. Klip: Bernard Gribble. 
Ark: Robert Gundlach. Dekor: George de Titta. 
Musik: Herbie Hancock. Tone: James Sabat, Hugh 
Strain, Alfred Cox, James Shields. Medv: Charles 
Bronson (Paul Kersey), Vincent Gardenia (Inspek
tør Frank Ochoa), Steven Keats (Jack Toby), 
Stuart Margolin (Aimes Jainchill), William Red- 
field (Sam Kreutzer), Stephen Elliott (Politidirek
tør), Hope Lange (Joanna Kersey), Kathleen Tolan 
(Carol Toby), Jack Wallace (Hank), Jeff Goldberg 
(Bandeleder), Gregory Rozakis (Bandemedlem med 
spray-dåse), Christopher Logan (3. bandit), Sonia 
Manzano (Kassedame i supermarked), Lester Hiil 
(Inspektør i supermarked). Længde: 92 min. 2555 
m. Censur: Gul. Fb. u. 16. Udi: Warner/Constantin. 
Prem: 13.1.75 World Cinema. Indspilningen startet 
22. januar 1974 i New York. Anm. Kos. 126.

MANDEN FRA CASABLANCA
Kazablan. Israel 1973. P-selskab: Noah Films Ltd. 
For Metro-Goldwyn-Mayer. P: Menahem Golan. Ex- 
P: Yoram Globus. P-leder: Henry Roth. Instr: Me
nahem Golan. Instr-ass: Israel Dori, Ken Globus. 
Eng. dialog: David Paulsen. Manus: Menahem Go
lan, Haim Hefer. Efter: Musical af Yigal Mossin- 
son &. Yoel Silberg, bygget over skuespil af Yigal 
Mossinson. Foto: David Gurfinkel. Farve: Metro- 
color. Format: Panavision. Klip: Dov Hoenig. De
kor: Shlomo Zafrir. Koreo: Shimon Braun. Musik: 
Dov Seltzer. Sange: »Then All the Jews Became 
One«, »There’s a Place«, »Democracia«, »Hey, 
What’s Up?«, »You’re in Love with Jaffa«, »Rosa«, 
»Kazablan«, »Brit Milah«. Tone: Ely Yarkoni. 
Medv: Yehoram Gaon (Joseph »Kazablan« Siman- 
tov), Arie Elias (Fiskeren Moshiko), Efrat Lavie 
(Rachel Feldman), Yehudah Efroni (Mr. Feldman), 
Joseph Graber (»Goulash« Yanosh), Esther Grotes 
(Maryoma), Aliza Azikri (Sanger), Misha Asherov 
(Politichef), Moshe Hilel (The Mohel), Abraham 
Ronai (Sarevsky), Greta Luka (Mrs. Feldman), 
Jacob Timen (Fransk nabo), Zvi Borodo (Bulgarsk 
nabo), Jacob Ben-Sira (Russisk nabo), Chaim 
Banai (Nabo fra Yemen). Længde: 114 min. 3125 
m. Censur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: C .I.C . Prem:
17.2.75 Roxy. Musical.

MANDEN UDEN NERVER
Breakout. Arb.titel: Ten-Second Jailbreak. USA 
1974. Dist: Columbia. P-selskab: Chartoff-Winkler. 
A Persky-Bright/Vista Presentation. P: Robert 
Chartoff, Irwin Winkler. P-leder: Sheldon Schrager. 
Instr: Tom Gries. Instr-ass: Ronald L. Schwark. 
Stunt-instr: Dick Dial. Manus: Howard B. Kreitsek, 
Marc Norman, Elliott Baker. Foto: Lucien Ballard. 
Farve: Eastmancolor. Format: Panavision. Klip: Bud 
Isaacs. Ark: Alfred Sweeney, Jr. Dekor: Ira Bates. 
Kost: Bill Thomas. Sp-E: Augie Lohman. Musik: 
Jerry Goldsmith. Tone: Al Overton Jr., Don Bolger. 
Medv: Charles Bronson (Nick Colton), Robert Du- 
vall (Jay Wagner), Jill Ireland (Ann Wagner), 
Randy Quaid (Hawk Hawkins), Sheree North (Myr- 
na), Emilie Fernandez (»J.V.«), Alejandro Rey 
(Sanzhes), Paul Mantee (Cabie), Roy Jenson 
(Spencer), Alan Vint (Roger), John Huston (Har
ris Wagner). Længde: 96 min., 2625 m. Censur: 
Gul. Fb. u. 16. Udi: Columbia/Fox. Prem: 21.3.75 
Nørreport, Regina (Arhus), Strand (Esbjerg), Fol
keteatret (Odense). Indspilningen startet 22. juli 
1974 i Mexico og Texas. Flugtdrama.

MORDET I ORIENT-EKSPRESSEN
Murder on the O rient Express. England 1974. Dist: 
EM I. P-selskab: G. W . Films. An E M I-N a t Cohen 
Presentation. P: John Brabourne, Richard Good- 
win. As-P: Richard Du Vivier. P-leder: Jack Cau- 
sey, Louis Fleury. Instr: Sidney Lumet. Instr-ass: 
Ted Sturgis. Manus: Paul Dehn. Efter: Roman af

Agatha Christie, 1934 (dansk udg.: »Mordet i O ri
entekspressen«, 1938, 1963). Foto: Geoffrey Uns- 
worth. Farve: Technicolor. Klip: Anne V. Coates. 
P-tegn: Tony Walton. Dekor: Jack Stephens. Kost: 
Tony Walton. Musik: Richard Rodney Bennett. Dir: 
Marcus Dods. Tone: Jonathan Bates, Peter Hand- 
ford, Bill Rowe. Medv: Albert Finney (Hercule Poi- 
rot), Lauren Bacall (Mrs. Hubbard), Martin Balsam 
(Bianchi), Ingrid Bergman (Greta Ohlsson), 
Jacqueline Bisset (Grevinde Andrenyi), Jean-Pierre 
Cassel (Pierre Paul Michel), Sean Connery (Oberst 
Arbuthnot), John Gielgud (Beddoes), Wendy Hiller 
(Prinsesse Dragomirotf), Anthony Perkins (Hector 
McQueen), Vanessa Redgrave (Mary Debenham), 
Rachel Roberts (Hildegarde Schmidt), Michael 
York (Grev Andrenvi). Længde: 127 min., 3505 m. 
Censur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: Warner/Constantin. 
Prem: 27.1.75 Imperial. Anm. Kos. 126.

99 •/. DØD
99 44/100 % Dead! USA 1974. Dist: 20th Century 
Fox. P-selskab: Tiger Productions. A Joe Wizan- 
Vashon Production. P: Joe Wizan. As-P: Mickey 
Borofsky. Ass: Betty Gumm. P-leder: Melvin D. 
Dellar. Instr: John Frankenheimer. Undervandssce
ner: Paul Stader. Instr-ass: Kurt Neumann, Lorin 
B. Salob. Stunt-instr: Max Kleven. Manus: Robert 
Dillon. Dialog: Godfrey Marks. Foto: Ralph Wool- 
sey. Undervandsscener: Lamar Boren. Farve: De- 
Luxe. Format: Panavision. Klip: Harold F. Kress. 
Ass: William De Nicholas. Ark: Herman Blumen- 
thal. Dekor: Jerry Wunderlich. Kost: Ron Talsky, 
Colleen Rose. Sp-E: Ira Anderson, Paul Pollard. 
Musik: Henry Mancini. Sang: »Easy Baby« af Alan 
& Marilyn Bergman, Henry Mancini. Solist: Jim 
Gilstrap. Tone: Theodore Sonderberg, Don Hall, 
Edward Rossi, Glenn Anderson. Medv: Richard 
Harris (Harry Crown), Edmond O'Brien (Onkel 
Frank), Bradford Dillman (Big Eddie), Ann Turkel 
(Buffy), Constance Ford (Dolly), David Hall (Tony), 
Kathrine Baumann (Baby), Janice Heiden (Clara), 
Max Kleven (North), Karl Lukas (Vagtmand), An
thony Brubaker (Burt), Jerry Summers (Shoes), 
Roy Jenson (Jake), Bennie Dobbins (Chauffør), 
Chuck Roberson (Revolvermand), Chuck Connors 
(Marvin »Claw« Zuckerman). Længde: 98 min. Cen
sur: Fb. u. 16. Udi: Columbia/Fox. Prem: 24.2.75 
World Cinema. Indspilningen startet 10. august 
1973. Eksteriørscenerne optaget i Silver Springs, 
Florida og Port of Los Angeles. Anm. Kos. 126.

NU STAR DEN, DOKTOR
Fringe Benefits. USA 1973. P-selskab: Sentertain- 
ment Film Corp. P: Ed Reese, Al Gordon. Instr: 
Al Gordon. Manus: Ed Reese. Foto: lan Cordefl. 
Farve: Eastmancolor. Musik: Ed Reese, Steve Zip- 
low. Medv: Eric Edwards (Harry Flattout), Georgina 
Spelvin (Dr. Tessy Tighttwat), Kevin Andre (Dr. 
Charles Cherrypopper), Michele Magazine (Sissy 
Motormouth), Hardy Harrison (Richard Slickson 
Cockpull). Længde: 75 min. 2113 m. Censur: Hvid. 
Fb. u. 16. Udi: Dansk-Svensk. Prem: 20.1.75 Carl
ton. Pornofilm.

PER
Danmark 1974. Dist: Panorama. P-selskab: Crone 
Film. P: Erik Crone. P-leder: Jørgen Hinsch, Per 
Årman. Instr: Hans Kristensen. Manus: Hans Kri
stensen. Dialog: Hans Hansen. Foto: Dirk Briiel/ 
Ass: Morten Buus Pedersen, 2nd unit foto: Claus 
Loof/Ass: Morten Arnfred. Farve: Eastmancolor. 
Klip: Christian Hartkopp. Ark: Peter Højmark. 
Rekvis: Jørgen Nicolaisen. Kost: Jette Termann. 
Sp-E: Peter Højmark. Musik: Gunner Møller Pe
dersen. Lys: Leif »Barney« Fick. Tone: Jan Juhler. 
Make-up: Lene Henriksen. Medv: Ole Ernst (Per), 
Frits Helmuth (Helge Lorentzen), Agneta Ekmanner 
(Marianne Lorentzen), Peter Ronild (Tysk spræng
stofsekspert), Per Årman (En betjent), Peter Hjort. 
Længde: 107 min., 2940 m. Censur: Grøn. Fb. u. 12. 
Udi: Panorama. Prem: 22.1.75 Nygade +  Odense, 
Århus, Ålborg. Eksteriørscenerne optaget i Skåne 
og København. Anm. Kos. 126.

PIGEN FRA PETROVKA
The Giri From Petrovka. USA 1974. Dist: Univer
sal. P-setskab: A Zanuck/Brown -  KMA -  Robert 
Ellis Miller Production. P: Richard D. Zanuck, 
David Brown. Ex-P: William S. Gilmore Jr. P- 
leder: Frank Arrigo. Instr: Robert Ellis Miller. 
Instr-ass: Howard G. Kazanjian, Victor Tourjansky 
(i Europa). Manus: Alan Scott, Chris Bryant. Efter: 
Roman af George Feifer. Foto: Vilmos Zsigmond. 
Farve: Technicolor. Format: Panavision. Klip: John 
F. Burnett. Ark: George C. Webb. Dekor: Hal G. 
Gausman, Joe Chevalier (i Europa). Kost: Deidre 
Clancy. Musik: Henry Mancini. Sang: »Nyet, nyet, 
nyet« af Roy Budd, Jack Fishman. Tone: Melvin 
M. M etcalfe Sr., Robert Hoyt. Medv: G oldie  
Hawn (Oktyabrina), Hal Holbrock (Joe Merrick), 
Anthony Hopkins (Kostya), Gregorie Aslan (Sergei, 
minister), Anton Dolin (Ignatievitch), Bruno Wint- 
zell (Alexander), Zoran Andric (Leonid), Hanna 
Hertelendy (Dommeren), Inger Jensen (H e lg a  van 
Dam), M aria Sokolov (Gammel konel, Z itto  Kazann 
(Pas-sælger). Længde: 104 min. 2830 m. Censur: 
Rød, Udi: C .I.C . Prem: 28.2.75 ABCinema. Indspil
ningen startet 5. november 1973. Eksteriørscener 
optaget i Wien og Californien. Anm. Kos. 126.

169



PIROSMANI
Pirosmani. USSR 1971. P-selskab: Gruzia Film 
Studio. P-leder: L. Mshavija. Instr: Georgy Shenge- 
laya. Manus: Georgy Shengelaya, Erlom Akhvedia- 
ni. Foto: Konstantin Apryatin. Farve: Sovcolor. 
Klip: M. Karalashvili. P-tegn: Avtandil Varazi, V. 
Arabidze. Dekor: T. Ivashenko, V. Rurua. Kost: 
G. Kurdiani. Musik: V. Kukhianidze. Tone: D. Ge- 
gechkori. Medv: Avtandil Varazi (Niko Pirosmani- 
shvili), David Abashidze, Zurab Kapianidze, Tei- 
muraz Beridze, Boris Tsipuria, Shota Daushvili, 
Maria Gavramadze, Nino Seturidze, Rosalia Min- 
chin, Givi Alexandria, Alexander Rekhviashvili, 
Amir Kakabadze. Længde: 85 min. Prem: TV 14.3. 
75. Anm. Kos. 127.

PA MED VANTEN, GUTTER
Engelsk titel: Amazons for Two Adventurers. Tysk- 
land/Columbia. P-selskab: Regina Film (Miinchen), 
Tikuna Film/Producciones Diaz-Ercole Ltda. (Bo- 
gota). P: Theo M. Werner, Zeljko Kukera, Jaime 
Diaz-Garzia-Herreros, Lizardo Dias-Munos. Instr: 
Ernest Goodman. Manus: John Ferguson, Werner 
Hauff. Foto: Hans Jura. Farve: Eastmancolor. Mu
sik: Stelvio Cipriani. Medv: Robert Widmark (Jeff), 
Bob Goldan (Jim), Raquel Ercole (Liliana), Rinal- 
do Talamonti (Giovanni), Esther Farfan (Fabiola), 
Elena Veronese (Adriana), llonka Lisk (Marisa), 
Eduardo Olaya (Dr. Svenson), Ferdinando Poggi 
(Raffael), Gajetano Dell’era (Signor Telli), Zeljko 
Kunkera (Mr. Barnum). Længde: 87 min. 2380 m. 
Censur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: Cinema. Prem:
27.1.75 Amager, Husum, Colosseum. Junglefilm.

RASKOLNIKOV -  FORBRYDELSE OG STRAF
Prestuplenie i nakazanie. USSR 1970. P-selskab: 
Mosfilm. Maxim Gorkij Studio. Instr: Lev Kulid- 
zanov. Manus: M. Figurovskij, Lev Kulidzanov. 
Efter: Roman af Dostojevski (1866). Foto: Vjaces- 
lav Sumskij. Musik: Petr Pakevic. Medv: Georgij 
Taratorkin, Innokentij Smoktunovskij, Tatjana Be- 
dova, Viktoria Fedorova, Efrim Kopeljan, Maya 
Bulgakova. Længde: 200 min. Censur: Fb. u. 16. 
Udi: Camera. Prem: 24.3.75 Alexandra. Anm. Kos. 
126.

RICHARD
Richard. USA. 1973. Dist: Jacques Arax. Aurora 
City Group Inc. P-selskab: A Bertrand Castelli 
Production. P: Bertrand Castelli, Lorees Yerby. 
P-leder: Henri Ehrlich, Dennis Knife. Instr: Lorees 
Yerby, Harry Hurwitz. Manus: Lorees Yerby, Harry 
Hurwitz. Efter: Idé af Bertrand Castelli. Foto: Vic
tor Petrashevic. 2nd unit foto: Richard Francis. 
Farve: Sort/hvid +  farver. Klip: Emil Haviv. De
kor: Raymond Maynard. Musik: Galt MacDermont, 
Nelson Lyon. Medv: Richard M. Dixon (Richard 
M. Nixon), Dan Resin (Unge Richard), Lynn Lipton 
(Pat), Hazen Gifford, Hank Garrett, Paul Forrest 
(Nixons rådgivere), Mickey Rooney (Skytsengel), 
John Carradine (Kirurg), Kevin McCarthy, Paul 
Ford, Vivian Blaine (Washington-læger), Imogene 
Bliss (Richards mor), Tyrus Cheeney (Richards 
far), Ike Eisenhower, John F. Kennedy, Nikita 
Khrustjov, Marilyn Monroe, Robert Taylor, Bob 
Hope, Spiro Agnew, Marvin Braverman. Længde: 
83 min. Censur: Ingen. Udi: Posthus Teatret. Prem:
17.2.75 Posthus Teatret. Anm. Kos. 126.

ROBINSON COLUMBUS
Danmark 1975. Dist: Steinaa Film. P-selskab: Stei- 
naa Film. P: Ib Steinaa. Instr: Ib Steinaa. Manus: 
Ib Steinaa. Animering: Leo Beltoft. Foto: Harry 
Mortensen, Erik W. Willumsen. Farve: Eastman
color. Musik: Sven Ludwig, Ole Mortensen, Ib 
Steinaa. Medv: Gråne Steinaa. Længde: 60 min. 
Censur Ingen. Udi: Steinaa Film. Prem: 27.3.75 
Camera. Børnefilm.

RYD FORSIDEN
The Front Page. USA 1974. Dist: Universal. P-sel- 
skab: Universal. P: Paul Monash. Ex-P: Jennings 
Lang. P-leder: Carter DeHaven Jr. Instr: Billy 
Wilder. 2nd unit instr: Carey Loftin. Instr-ass: Ho
ward G. Kazanjian, Charles E. Dismukes, Jack 
Saunders. Manus: Billy Wilder, I. A. L. Diamond. 
Efter: Skuespil af Ben Hecht & Charles MacArthur 
»The Front Page« *). Foto: Jordan S. Cronenweth. 
Farve: Technicolor. Format: Panavision. Klip: 
Ralph E. Winters. Ark: Henry Bumstead, Henry 
Larrecq. Dekor: James W. Payne. Kost: Burton 
Miller. Musik: Billy May. Sange: »Button Up Your 
Overcoat« af B. G. DeSylva, Lew Brown & Ray 
Henderson (sangen skrevet til forestillingen »Fol- 
low Thru«, prem: 1929). Solist: Susan Sarandon; 
»The Gang’s All Here« af Lewis E. Gensler, Owen 
Murphy & Robert A. Simon (sangen skrevet til 
teaterforestillingen af samme navn, prem: 1931) 
sunget af bl. a. Jack Lemmon, David Wayne, Jon 
Korkes; »Swing Low, Sweet Chariot« sunget af 
uidentificeret neger. Sp-E: Nick Carey. Tone: 
Robert Martin, Martin Hoytt. Medv: Jack Lemmon 
(Hildy Johnson), Walter Matthau (Walter Bums), 
Carol Burnett (Mollie Malloy), Allen Garfield 
(Kruger), David Wayne (Roy Bensinger), Vincent 
Gardenia (Sheriff Hartman), Herbert Edelman 
(Schwartz), Charles Durning (Murphy), Susan Sa
randon (Peggy Grant), Austin Pendleton (Earl

Williams), John Furlong (Duffy), Howard Gould 
(Borgmesteren), Noam Pitlik (McHugh), Martin 
Gabel (Dr. Max Eggelhofer), C liff Osmond (Ja- 
cobi), Jon Korkes (Rudy Keppler), Lou Frizzell 
(Endicott), Paul Benedict (Plunkett), Doro Me- 
rande (Jennie), Joshua Shelley (Taxachauffør), 
Allen Jenkins (Telegrafist), Biff Elliot (Politi-bud
bringer), Barbara Davis (Myrtie), Leonard Bremen 
(Butch). Længde: 105 min. 2890 m. Censur: Rød. 
Udi: C .I.C . Prem: 14.3.75 Dagmar. Optagelsen star
tet 8. april 1974 i Los Angeles.
*) Skuespillet havde premiere på Broadway den 
14.8.1928 og opførtes 346 gange med Osgood Per- 
kins og Lee Tracy i hovedrollerne. Tidligere film
versioner af skuespillet er lavet af Lewis M ile
stone (1931) med Adolphe Menjou og Pat O'Brien 
i hovedrollerne, og af Howard Hawks (1940) -  
med titlen »His Giri Friday« -  med Cary Grant og 
Rosalind Russell Før Billy Wilders version har 
bl. a. Elia Kazan været interesseret i skuespillet 
og har skrevet et manuskript (som blev foreslået 
til og læst af Walter Matthau, der dog afslog, da 
han ikke brød sig om det). Før Billy Wilder kom 
til, var det tanken, at Joseph L. Mankiewicz skulle 
instruere. Der er i filmen klip fra en »Universal 
Newsreel« (1929) omhandlende General Byrds 
hjemkomst fra polarfærden. Anm. Kos. 126.

RÆDSELSNATTEN
The Last House on the Left. USA 1972. Dist: Ame
rican International. P-selskab: Hallmark: P: Sean 
C. Cunningham. Instr/Manus/Klip: Wes Craven. 
Foto: Victor Hurwitz. Farve: Eastmancolor. Musik: 
David Hess, Steve Chapin. Tone: Jim Hubbard, 
Gary Leibman. Medv: David Hess (Krug), Lucy 
Grantham (Phyllis), Sandra Cassel (Mari Colling- 
wood), Marc Shefler (Junior), Jeramie Rain (Sa- 
die), Fred Lincoln (Weasel), Gaylord St. James 
(Dr. Collingwood), Cynthia Carr (Mrs. Colling- 
wood), Ada Washington (Chauffør), Martin Kove. 
Længde: 85 min., 2389 m. Censur: Hvid. Udi: Obel. 
Prem: 3.3.75 Kino, Thisted. Gyser.

RØDE BARETTER, DE
Sette Baschi Rossi. Italien/Vesttyskland 1969. P- 
selskab: Metheus Film (Romt/Lisa Film (Miinchen). 
P: Mario Siciliano. Instr: Mario Siciliano, Manus: 
Piero Regnoli, August Rieger. Efter: Roman af 
Dean Craig (pseud. for Mario Pierotti): »Rebel
lion«. Foto: Gino Santini. Farve: Eastmancolor. 
Klip: Romeo Ciatti. P-tegn: Nicola Tamburro. Mu
sik: Gianni Marchetti. Medv: Ivan Rassimov, Sieg- 
hardt Rupp, Kirk Morris, Arthur Brauss, Priscilla 
Drake, Robert Cummings Jr.. Serqe Nubret, Wil- 
bert Gurley, Ugo Adinolfi, Gino Marturano, Ange- 
lica Ott, Carla Calo. Længde: 96 min. Censur: 
Fb. u. 16. Udi: Borg Film. Prem: 7.3.75 Mercur. 
Krigsfilm.

SEKSLØBER-SPECIALISTEN
Le Spécialiste7Gli Specialisti/Tysk titel ikke fun
det. Frankrig/ltalien/Vesttyskland 1969. P-selskab: 
Les Films Marceau (Parisl/Neue Emelka (MiinchenV 
Adelphia Compagnia Cinematografica (Rom). P: 
Sergio Corbucci. Instr: Sergio Corbucci. Manus: 
Sergio Corbucci, Sebastino Ciuffini. Foto: Dario 
Di Palma. Farve: Technicolor. Klip: Elsa Albani. 
P-tegn: Piero Filippone, Riccardo Domenici. Mu
sik: Armando Lavagnino, Angelo Francesco La- 
vagnino. Medv: Johnny Halliday (Hud Dixon), 
Gastone Moschin (Sheriff), Mario Adorf (El Diab
io), Franpoise Fabian (Virginia), Svlvie Fennec 
(Sheba), Serge Marquand (Boot), Angela Luce. 
Lænnde: 98 min. Censur: Ingen. Udi: Obel. Prem:
31.3.75 City. Spaghettiwestern.

SIDSTE REJSE, DEN
II Viaggio/Le Voyage. Italien/Frankrig 1975. Dist: 
Interfilm. P-selskab: Compagnia Cinematografica 
Champion (Rom)/C.A.P.A.C. (Paris). P: Carlo 
Ponti. Ex-P: Turi Vasik. P-leder: Michele Marsala. 
Instr: Vittorio De Sica. Instr-ass: Franco Cirino, 
Lusia Alessandri, Manus: Diego Fabbri, Massimo 
Franciosa, Luisa Montaonana. Efter: Novelle af 
Luigi Pirandello. Foto: Ennio Guarnieri. Kamera: 
Giulio Battiferri/Ass: Giuseppe Fornari, Terry Cole. 
Klip: Franco Arcalli/Ass: Marisa Letti. P-tegn: 
Luigi Scaccianoce. Ark: Paolo Biagetti. Dekor: 
Bruno Cesari, Kost: Marcel Escoffier. Musik: Ma
nuel De Sica. Tone: Carlo Palmieri. Medv: Sophia 
Loren (Adriano De Mauro), Richard Burton (Cesare 
Braggi), lan Bannen (Antonio Bragqi), Barbara 
Pilavin (Signora De Mauro), Renato Pinciroli (Dr. 
Mascione), Annabella Incontrera (Simona), Paolo 
Lena (Nandino), Daniele Pitani (Don Liborio, no
tar), Ettore Geri (Rinaldo), Olqa Romanelli (Cle- 
mentina), Richard Mangana (Dr. Carlini), Barrie 
Simmons (Dr. De Paolo), Franco Lauriano (Kon
torbud hos notaren). Lænqde: 102 min. 2785 m. 
Censur: Rød. Udi: United Artists. Prem: 3.1.75 
Alexandra. Indspilningen startet 15. oktober 1974 
på Sicilien. Melodrama.

SIDSTE VIDNE
The Parallax View. USA 1974. Dist: Paramount. 
P-selskab: Gus Productions. Harbour Productions. 
Doubleday Productions. For Paramount. P: Alan 
J. Pakula. Ex-P: Gabriel Katzka. As-P: Charles H. 
Maguire. Ass: Robert E. Jiras, Barbara Spitz.

Instr: Alan J. Pakula. Instr-ass: Howard W. Koch 
Jr., John Poer. Stunt-instr: Paul Baxley. Manus: 
David Giler, Lorenzo Semple Jr. Efter: Roman af 
Loren Singer (1970). Foto: Gordon W illis. Kamera: 
Chris Schwiebert/Ass: Eric Andersen, Hall Shiff- 
man. Farve: Technicolor. Format: Panavision. Klip: 
Jack W. Wheeler, Dennis Dutton. P-tegn: George 
Jenkins/Ass: Don Record. Dekor: Reg Allen. Kost: 
Frank Thompson. Sp-E: Tim Smyth. Bidragydere 
til Parallax-tekst: American Stock Photos, Suzanne 
Ayres, Steve Berman, Edward Clark, David J. 
Cook, Jerry Cooke, Cove Haven Honeymoon-Re- 
sort Pocono Mountains of Pennsylvania, Ralph 
Crane, Dawn Studio, John Dominis, Bill Eppridge, 
Bill Evans, J. R. Eyerman, Peter Gowland, Graphic 
Arts Society, Otto Hagel, Evelyn Hofer, Wilson S. 
Hong, Bob Jackson fra Dallas Times Herald, Yale 
Joel, Gertrude Kåsebier, Douglas Kirkland, Tom 
Lea, Walter Z. Lillian, K. C. Lynch, Danny Lyon 
fra Magnum, The Magee Carpet Company, Duane 
Michals, Earl Miller, Charles Moore, Carl Mydans, 
Douglas Olson, Ladislao Ortiz, Joan De Lap 
Pearce, Robert Percy, Don Record, Co Rentmee- 
ster, Arthur Rickerby, William Rotsler, Arthur 
Schatz, Paul Schutzer, George Silk, Esther Slonne- 
ger, Randall Smith, W. Eugene Smith, George 
Tames, Time-Life Picture Agency, Arthur Tress, 
Don Uhrbrock, UPI, Grey Villet, Viva og Pent
house Magazines, Hank Walker, Julian Wasser, 
Weegee, World Wide Photos, Wolfe Worldwide 
Films. Musik: Michael Small. Sange: »Buttons and 
Bows« af Jay Livingston & Ray Evans, »Blue Ha
waii« af Ralph Rainger &. Leo Robin, »Moon Ri
ver« af Henry Mancini & Johnny Mercer, »Wild 
and Woolly West« af Paul Francis Webster & 
Sammy Fain. Tone: Tom Overton, David Docken- 
dorf, Bud Grenzbach. Medv: Warren Beatty (Joe 
Frady), Paula Prentiss (Lee Carter), William Da
niels (Austin Tucker), Walter McGinn (Jack), Hume 
Cronyn (Rintels), Kelly Thordsen (L. D .), Chuck 
Waters (Morder), Earl Hindman (Red), Bill Joyce 
(Senator Carroll), Bettie Johnson (Mrs. Carroll), 
Bill McKinney (Art), Joanna Harris (Chrissy), Ted 
Gehring (Schecter), Lee Pulford (Shirley), Doria 
Cook (Gale), Jim Davis (Senator Hammond), Joan 
Lemmo (Organist), Anthony Zerbe (Schwartskopf), 
Kenneth Mars (Turner), William Jordan (Tuckers 
hjælper), Stacey Keach Sr., Ford Rainey (Komité
ledere), Edward Winter, Alma Beltran, Richard 
Buil, Suzanne Cohane, Ronda Copeland, Robert 
Lieb, Joseph di Reda, Patsy Garrett, William  
Swan, John S. Ragin, Penelope Gilette, Vernon 
Weddle. Længde: 102 min. Censur: Fb. u. 16. Udi: 
C.I.C. Prem: 5.2.75 Dagmar. Optagelsen startet 2. 
april 1973. Anm. Kos. 125.

SKOLEPIGERS LYSTIGE SEXTUR
Schulmådchen-Report 7. Teil. Vesttyskland 1974. P- 
selskab: Rapid. P: Wolf C. Hartwig. Instr: Ernst 
Hofbauer. Farve: Eastmancolor. Længde: 94 min. 
2560 m. Censur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: Obel. Prem:
24.1.75 Mercur. Pornofilm.

SKOLEPIGESEX l FERIELEJREN
Schulmådchen-Report 8. Teil -  Was Eltern nie 
erfahren durfen. Vesttyskland 1974. Instr: Ernst Hof
bauer. Længde: 88 min., 2400 m. Censur: Fb. u. 16. 
Udi: Obel. Prem: 24.3.75 Mercur. Pornofilm.

SKYLDIG -  IKKE SKYLDIG?
Le Verdict. Frankrig/ltalien 1974. P-selskab: Les 
Films Concordia. P.E.C.F. (Paris)ZCompagnia Cine
matografica (Rom). P: Carlo Ponti. As-P: Jacques 
Bourdon. P-leder: Jean Pieuchot. Instr: André 
Cayatte. Instr-ass: Alain Bonnot, Jean-Claude Ven- 
tura. Manus: André Cayatte, Henri Coupon. Adapt: 
Pierre Dumayet, André Cayatte, Paul Andreota. 
Dialog: Pierre Dumayet. Efter: Roman af Henri 
Coupon. Foto: Jean Badal. Farve: Eastmancolor. 
Format: Panavision. Klip: Paul Cayatte. P-tegn: 
Robert Clavel. Kost: Francine Galliard-Risler, 
Marc Bohan. Musik: Louiguy. Tone: Jean Rieul. 
Medv: Sophia Loren (Térésa Léoni), Jean Gabin 
(Leguen), Henri Garcin (Maitre Lannelongue), 
Julien Bertheau (Advokat Verlac), Michel Alber- 
tini (André Léoni), Giséla Casadessus (Nicole 
Leguen), Muriel Catala (Annie Chartier), Jean- 
Franpois Remi (Antoine Bertolucci), Mario Pilar 
(Joseph Sauveur), Daniel LeCourtois (Offentlig 
anklager), Franpois Vibert (Guichard), Michel Ro
bin (Vericel, vidne), Maurice Nasil (Cacharel, 
nabo). Længde: 97 min. 2690 m. Censur: Grøn. 
Fb. u. 12. Udi: Warner/Constantin. Prem: 10.3.75 
Alexandra +  Rialto 1. Indspilningen startet 4. fe
bruar 1974 i Lyon. Anm. Kos. 126,

SKØNNE PORNOLIV, DET
It Happened in Hollywood. USA 1972. Dist: Screw. 
P-selskab: Bulo Productions Inc. P: Jim Buckley. 
Instr: Peter Locke. Manus: Peter Locke. Foto: 
Steven Bower. Farve: Eastmancolor. Klip: Wes 
Craven. P-tegn: Peter Bramley. Musik: Ron Frangi- 
pane, Al Steckler. Medv: Melissa Hall (Felicity 
Split), Harry Reems (Elliot), Mark Stevens (Peter 
Pull), Al Levitsky, Alan Spitz, Al Goldstein, Peter 
Bramley, Liz Torres, Barbara Pomerantz, Richard 
Sternberger. Længde: 74 min. 2000 m. Censur: 
Hvid. Fb. u. 16. Udi: Dansk-Svensk. Prem: 3.3.75 
Cinema 1-2-3. Pornofilm.
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SKØRE FOLKEVOGN, DEN
Ein Kåfer auf Extratour. Vesttyskland 1973. Dist: 
Constantin. P-selskab: Barbara Film. P: Stefan 
Ziircher. P-leder: Eduard A. Stoeckli. Instr: Rudolf 
Zehetgruber. Instr-ass: Friedrich Feigi. Manus: 
Rudolf Zehetgruber. Foto: Rudiger Meichsner. Far
ve: Eastmancolor. Dekor: Friedrich Juptner-Jonsoff. 
Musik: Peter Weiner. Medv: Robert Mark, Sal 
Borgese, Kathrin Oginski, Walter Gilier, Evelyne 
Kratt, Franz Muxeneder, Carl Mohner. Længde: 
96 min., 2601 m. Censur: Rød. Udi: Obel. Prem:
21.2.75 Scala, Svendborg. Lystspil.

SLIKKEPINDEN
Spikey’s Magic Wand. USA 1973. P-selskab: F.B.F. 
P: Vance Farlowe. Instr: Vance Farlowe. Manus: 
Vance Farlowe. Foto: C. O. Slavens. Farve: East
mancolor. Musik: Chaim Yankle, Gary Rich. Medv: 
Harry Reems (Dr. Alan »Spikey« Spikel), Georgi- 
na Spelvin (Jane), Elithea Lewis (Bonita), Jeff 
Eagle (Robert, chauffør), Michael Malibu (The 
Nut), Any Mathieu (Tina), Mary Madigan (Jean), 
Inger Kissin (Suzette). Længde: 66 min. Censur: 
Fb. u. 16. Udi: Cinema. Prem: 7.3.75 Carlton. Por
nofilm.

SORTE DIAMANTER
The Wilby Conspiracy. England 1974. Dist: United 
Artists. P-selskab: Optimus Productions. Baum- 
Dantine Productions. P: Martin Baum. Ex-P: Hel
mut Dantine. As-P: Stanley Sopel. P-leder: Robert 
Watts. Instr: Ralph Nelson. Instr-ass: Ivo Nightin- 
gale. Stunt-instr: Bob Simmons. Manus: Rod Ama- 
teau, Harold Nebenzal. Efter: Roman af Peter 
Driscoll. Foto: John Coquillon. 2nd unit foto: Ro
bin Browne. Farve: DeLuxe. Klip: Ernest Walter. 
P-tegn: Harold Pottie. Dekor: Denise Exshaw. Sp-E: 
Kit West, Phil Stokes. Musik: Stanley Myers. Sang: 
»Geliefde Man« af Stanley Myers. Solist: Jean 
Hart. Tone: Colin Miller, Peter Sutton, Gordon K. 
McCallum. Medv: Sidney Poitier (Shack Twala), 
Michael Caine (Jim Keogh), Nicol Williamson 
(Major Horn), Prunella Gee (Rina Van Niekirk), 
Persis Khambatta (Persis Ray), Saeed Jaffrey 
(Mukerjee), Ryk De Gooyer (Van Heerden), Rutger 
Hauer (Biane Van Niekirk), Joseph de Graf (Wilby 
Xaba), Brian Epsom (Dommer), Abdullah Sunado 
(Landsby-leder), Freddy Achiang (Fårehyrde), Pa
trick Allen (Politi-inspektør i Cape Town), Archie 
Duncan (Gordon). Længde: 105 min. 2887 m. Cen
sur: Hvid. Fb. u. 16. Udi: United Artists. Prem:
31.3.75 Palads. Indspilningen startet 15. februar 
1974. Eksteriørscener optaget i Kenya, andre sce
ner i Pinewood Studius. Anm. Kos. 126.
STIV HISTORIE, EN
Se »Dirty Joke«.

STJÅLNE KROPPE, DE
Invasion of the Body Snatchers. USA 1956. Dist: 
Allied Artists. P-selskab: Allied Artists. A Walter 
Wanger Production. P: Walter Wanger. Instr: Don 
Siegel. Instr-ass: Richard Maybery, Bill Beaudine 
Jr. Manus: Daniel Mainwaring. Dialog: Sam 
Peckinpah. Efter: Føljeton i bladet »Collier's« af 
Jack Finney. Foto: Ellsworth Fredericks. Klip: Ro
bert S. Eisen. P-tegn: Ted Haworth. Musik: Car- 
men Dragon. Tone: Ralph Butler. Medv: Kevin 
McCarthy (Dr. Miles Binnel), Dana Wynter (Becky 
Driscoll), Larry Gates (Dr. Danny Kaufman), King 
Donovan (Jack), Carolyn Jones (Theodora), Jean 
Willes (Sally), Ralph Dumke (Nick), Virginia Chri
stie (Wilma), Tom Fadden (Onkel Ira), Kenneth 
Patterson (Mr. Driscoll), Whit Bisseil (Psykiater), 
Sam Peckinpah (Gasaflæser), Richard Deacon 
(Læge på hospital), Guy Way (Politibetjent), 
Dabbs Gieer (Tankpasser), Eileen Stevens, Bea
trice Maude. Længde: 80 min. Prem: 7.3.75 TV. 
Anm. Kos. 126.

SUPER STRØMERNE
The Super Cops. USA 1974. Dist: United Artists. 
P-selskab: St. Regis Films. Winger Enterprises for 
M.G.M. P: William Belasco. P-leder: Robert J. 
Koster. Instr: Gordon Parks. Instr-ass: Kurt Baker, 
Joseph B. Wallenstein. Manus: Lorenzo Semple Jr. 
Efter: Bog af L. H. Whittemore »The Super Cops« 
om de to New York-detektiver David Greenberg og 
Robert Hantz. Foto: Richard C. Kratina. Farve: 
Metrocolor. Klip: Harry Howard. Ark: Stephen Hen- 
drickson. Dekor: John Godfrey. Kost: Joseph G. 
Aulisi. Musik: Jerry Fielding. Tone: G. Lee Bost, 
Harry W. Tetrick. Medv: Ron Leibman (David Green
berg), David Selby (Robert Hantz), Pat Hingie 
(Løjtnant Novick), Sheila E. Frazier (Sara), Dan 
Frazer (Krasna), Joseph Sirola (O ’Shaughnessy), 
Arny Freeman (Dommer Kellner), Bernard Kates 
(Statsadvokat Heller), Alex Colon (Carlos), Char
les Turner (Joe Hayes), Ralph Wilcox (John Hayes), 
Al Fann (Frank Hayes), David Greenberg (Detektiv 
Basoff), Robert Hantz (Detektiv Neel), Norman 
Bush (Billy), Tamu (En pige). Længde: 94 min.
2555 m. Censur: Grøn. Fb. u. 12. Udi: C.I.C. Prem:
20.1.75 Saga. Indspilningen startet 23. april 1973. 
Politifilm.
SU PER-STU DEN TEN
The Paper Chase. USA 1973. Dist: 20th Century 
Fox. P-selskab: A Thompson-Paul Production. P: 
Robert C. Thompson, Rodrick Paul. As-P: Philip L. 
Parslow. Instr: James Bridges. Instr-ass: Chri

stopher Seitz, Tony Lucibello. Manus: James Brid
ges. Efter: Roman af John Jay Osborn Jr.: »The 
Paper Chase«. Foto: Gordon Willis. Farve: De
Luxe. Klip: Walter Thompson. P-tegn: George Jen- 
kins. Dekor: Gerry Holmes. Musik: John Williams, 
J. S. Bach (uddrag af »Partita nr. 4 i D dur« &. 
»Lille Fuga i G mol«) G. P. Telemann (»Koncert i 
D dur for 3 trompeter, slagtøj, 2 oboer og stry
gere«), Sang: »I Want to Spend My Life With 
You«. Solist: John Davidson. Tone: Larry Jost, 
Donald O. Mitchell. Medv: Timothy Bottoms (Hart), 
Lindsay Wagner (Susan), John Houseman (Kings- 
field), Graham Beckel (Ford), James Naughton 
(Kevin), Edward Herrmann (Anderson), Craig Ri
chard Nelson (Bell), Robert Lydiard (O ’Connor), 
Lenny Baker (Moss), David Clennon (Toombs), 
Regina Baff (Asheley), Irma Hurley (Mrs. Weasal), 
Bill Moher (Philip), Biair Brown (Miss Farranti), 
Richard Whelan (Pruit). Længde: 111 min. 3050 m. 
Censur: Rød. Udi: Columbia/Fox. Prem: 24.1.75 
Alexandra. Indspilningen startet 18. oktober 1972. 
Eksteriørscenerne optaget på Harvard Law College, 
Massachusetts og i Toronto, Canada. Anm. Kos. 
126.

SØDE SAMLEJER
Sweet Agony. USA. Længde: 73 min., 2000 m. Cen
sur: Fb. u. 16. Udi: Filmselskaberne. Prem: 21.3.75 
Carlton. Pornofilm.

SØNNEN FRA VINGÅRDEN
Danmark 1975. Dist: Warner/Constantin. P-selskab: 
Rialto Film. P: Preben Philipsen, Gerd og Erik 
Overbye. Ass: Alf Nielsen. P-leder: Erik Nissen. 
Instr: Ib Mossin, Peer Guldbrandsen. Instr-ass: Kim 
Philipsen. Manus: Ib Mossin, Bob Ramsing. Dia
log: Peer Guldbrandsen. Efter: Roman af Morten 
Korch. Foto: Erik Wittrup Willumsen/Ass: Leif 
Hansen. Farve: Eastmancolor. Klip: Lizzie Wei- 
schenfeldt. Dekor: Erik Bjørk. Kost: Birthe Qual- 
mann. Musik: Sven Gyldmark. Tone: Jens Grøn- 
borg/Ass: Niels Bokkenheuser. Medv: Ib Mossin 
(Erik Hein Martin), Eik Koch (Konsul John Martin), 
Kirsten Rolffes (Konsulinden), Lizzi Varencke (Line 
Martin), Ellen Winther-Lembourn (Grethe Martin), 
Arthur Jensen (Jeppe), Poul Bundgaard (Morten), 
Lily Broberg (Nicoline), Susanne Jagd (Ketty), 
Claus Nissen (Søren Pallesen), Peer Guldbrand
sen (Jacobsen), Baard Owe (Anders), Klaus Pagh 
(Jørgen Knudsen), Edward Fleming (Nipper). Læng
de: 93 min. 2535 m. Censur: Rød. Udi: Warner/ 
Constantin. Prem: 10.2.75 Saga, Phønix (Esbjerg), 
Palæ (Ålborg), Grand (Odense), Palads (Århus), 
Kino (Roskilde), Scala (Slagelse), Bio (Næstved). 
Folkekomedie.

TA’ DET SOM EN MAND, FRUE 
Arb.titel: Ellen Rasmussen -  Nu eller aldrig. Dan
mark 1975. Dist: ASA. P-selskab: Røde Søster. P: 
Trine Hedman, Annelise Hovmand. P-leder: Ilse 
Haugaard. Instr: Mette Knudsen, Elisabeth Rygård, 
Li Vilstrup. Manus: Mette Knudsen, Elisabeth Ry
gård, Li Vilstrup. Foto: Katia Forbert Petersen/ 
Ass: Judy I rola., Leni Schou. Farve: Eastmancolor. 
Klip: Ann-Lis Lund. Kost: Malene Ravn. Musik: 
Nina Larsen, Gudrun Steen-Andersen. Lys: Lene 
Fog Møller. Tone: Eva Sindahl Petersen. Medv: 
Tove Maés (Ellen Rasmussen), Alf Lassen, Berthe 
Quistgaard, Birgit Bruel, Claus Strandberg, Hans 
Kragh Jacobsen, Doug Crutchfield, Else Andersen, 
Jytte Seedorf, Hermod Knudsen, Hanne Tvestman, 
Lis Allentoft, Britta Lillesøe, Bent Børgesen, Svend 
Johansen, Tønnes Nielsen, Hans Henrik Clemme- 
sen, Gunvor Nolsøe, Jørgen Krogh, Grethe Bigger, 
Niki Næsted, Finn Tavbe, Peter Jacobsen, Inge 
Johansen, Niels Skousen, Arne Krogh, Lone Lin- 
dorff, Bente Hansen m. fl. Længde: 97 min. 2640 
m. Censur: Rød. Udi: ASA. Prem: 24.3.75 ABCi- 
nema. Anm. Kos. 126.

TO HÅRDE DRENGE
Uomini duri. Italien/Frankrig 1973. P-selskab: In- 
termaco (Rom)/Columbia (Paris). P: Dino De Lau- 
rentiis. Ex-P: Stanley Neufeld. Instr: Duccio Tes- 
sari. Instr-ass: Gianni Cozzo Manus: Luciano Vin- 
cenzoni, Nicola Badalucco. Foto: Aldo Tonti. Far
ve: Technicolor. Klip: Mario Morra, Richard Marks. 
P-tegn: Francesco Bronzi. Musik: Isaac Hayes. 
Medv: Lino Ventura (Fader Charlie), Isaac Hayes 
(Lee Stevens), Fred Williamson (Joe Snake), Paula 
Kelly (Fay Collins), William Berger (Captain Ryan), 
Luciano Salce (Bishop), Vittorio Sanipoli (Mike 
Petralia), Jacques Herlin (Tequila), Jess Hahn 
(Bartender), Lorella De Luca (Anne Lombardo), 
Thurman E. Scott (Tony Red), Mario Erpichini 
(Gene Lombardo), Guido Leontini (Sergeant Sam), 
Joel Cory (Chauffør), Ira Rogers (Lou Lucidi). 
Længde: 90 min. 2453 m. Censur: Fb. u. 16. Udi: 
Columbia/Fox. Prem: 21.1.75 Cinema 1-2-3. Krimi
nalfilm.

1001 NAT
II fiore delle m ille e una notte. Italien/Frankrig 
1973/74. Dist: United Artists Europa. P-selskab: 
Produzioni Europee Associate (Rom)/Productions 
Artistes Associes (Paris). P: Alberto Grimaldi. P- 
leder: Mario Di Biase. Instr: Pier Paolo Pasolini. 
Instr-ass: Dacia Maraini, Umberto Angelucci, Peter 
Shepherd. Manus: Pier Paolo Pasolini. Efter: For

tællingerne »Alf laylah Wa-Laylah« (»1001 Nats 
Eventyr«), Foto: Giuseppe Ruzzolini. Farve: Techni
color. Klip: Emzo Ocone, Nino Daraoli, Tatina 
Casini Morigi, Nino Baragli. Ark: Dante Ferretti. 
Kost: Danilo Donati. Musik: Ennio Morricone. 
Tone: Luciano Welisch, Fausto Ancillai, Dacia 
Maraini. Medv: Ninetto Davoli (Aziz), Franco Mer- 
li (Nur Er Din), Ines Pellegrini (Zumurrud), Abadit 
Ghidei (Dunya), Franco Citti (Dæmon), Tessa 
Bouche (Aziza), Luigina Rocchi, Francesco Paolo 
Governale, Cristian Alegny, Zeudi Biasolo, Elisa- 
betta Vitogenovesi, Salvatore Verdetti, Luigi An
tonio Guerra, Francelina Noel, Mohamed Fara 
Scebani, Hassan Ali Hamed, Ghenet Aielew, Mar- 
gareth Clementi, Alberto Argentino, Salvatore Sa- 
pienza, Barbara Grandi. Længde: 128 min. Censur: 
Fb. u. 16. Udi: United Artists. Prem: 31.1.75 Alex
andra. Anm. Kos. 126.

TÅRNHØJE HELVEDE, DET
The Towering Inferno. USA 1974. Dist: Warner 
Bros/20th Century Fox. P-selskab: Warner Bros/ 
20th Century Fox. P: Irwin Allen. As-P: Sidney 
Marshall. P-leder: Hal Herman, Norman Cook. 
Instr: John Guillermin. Actionscener: Irwin Allen. 
Instr-ass: Wes McAfee, Newton Arnold, Don White, 
Bob Bender. Actionscener: Malcolm Harding, Phil 
Ba.ll, Mike F. Grillo. Stunt-instr: Paul Stader. Ma
nus: Stirling Silliphant. Efter: Roman af Richard 
Martin Stern »The Tower« og roman af Thomas M. 
Scortia & Frank M. Robinson »The Glass Inferno«. 
Foto: Fred Koenekamp. Actionscener: Joseph Biroc. 
Luftfoto: Jim Freeman. Sp-foto-E: Bill Abbott, Geor
ge Swink. Farve: DeLuxe. Format: Panavision. Klip: 
Harold Kress, Carl Kress. P-tegn: William Cfeber, 
Raphael Bretton/Ass: Steve Sardanis. Dekor: Ward 
Preston. Kost: Paul Zastupnevich. Sp-E: A. D. Flo
wers, Logan Frazee. Teknisk ass: Batallion Chiefs 
Peter Lucarelli, Jack Cavellero. Musik: John W il
liams. Sang: »We May Never Love Like This 
Again« af Al Kasha &. Joel Hirshhorn. Solist: Mau- 
reen McGovern. Tone: Herman Lewis, John Bon
ner, Theodore Soderberg, Don Hall. Medv: Steve 
McQueen (Michael O'Halloran), Paul Newman 
(Doug Roberts), William Holden (James Duncan), 
Faye Dunaway (Susan Franklin), Fred Astaire (Har- 
lee Claiborne), Susan Blakely (Patty Simmons), 
Richard Chamberlain (Roger Simmons), Jennifer 
Jones (Lisolette Mueller), O. J. Simpson (Jerni- 
gan), Robert Vaughn (Senator Gary Parker), Ro
bert Wagner (Dan Bigelow), Susan Flannery (Lor- 
rie), Normann Burton (Will Giddings), Don Gordon 
(Kappy), Felton Perry (Scott). Længde: 165 min. 
4500 m. Censur: Fb. u. 16. Udi: Warner/Constantin. 
Prem: 21.3.75 Imperial +  Rialto 2. Indspilningen 
startet 1. maj 1974. Eksteriørscenerne optaget i 
San Francisco og på Malibu Ranch. Anm. Kos. 126.

VERDENS BEDSTE KARLSSON
Vårldens basta Karlsson. Sverige 1974. Dist: AB 
Svensk Filmindustri. P-selskab: SF-Produktion. P: 
Olle Nordmar. Ass: Borje Larsson. P-leder: Elisa
beth Fahlén. Instr: Olle Hellbom. Instr-ass: Catti 
Edfeldt. Manus: Astrid Lindgren. Efter: Bøger af 
Astrid Lindgren. Foto: Lasse Bjorne, Bertil Rosen
gren. Farve: Eastmancolor. Klip: Jan Persson. Ark: 
Stig Limér. Kost: Inger Pehrsson. Musik: Georg 
Riedel. Tone: Lars Ulander, Eddie Axberg. Medv: 
Lars Soderdahl (Lillebror), Mats Wikstrom (Karls
son) (stemme: Jan Nygren), Catrin Westerlund 
(Mamma), Stig Ossian Ericsson (Pappa), Staffan 
Hallerstam (Bosse), Britt Marie Nåsholm (Bettan), 
Nils Lagergren (Krister), Maria Selander (Gunilla), 
Par Kjellin (Pelle), Janne Carlsson (Fille), Gosta 
Wåliwaara (Rulle). Længde: 100 min. 2730 m. Cen
sur: Rød. Udi: Palladium. Prem: 21.3.75 Nygade. 
Børnefilm.

VI BLI’R IKKE GAMLE SAMMEN
Nous ne vieillirons pas ensemble. Frankriq/ltalien 
1972. Dist: Les Films Corona. P-selskab: Lido 
Films (Paris)Æmpire Films (Rom). P: Jean-Pierre 
Rassam. As-P: Jacques Dorfmann/Ass: Pierre An- 
drieux. P-leder: Alain Coiffier. Instr: Maurice Pia- 
lat. Instr-ass: Jean-Claude Bourlat. Manus: Mau
rice Pialat. Foto: Luicano Tovoli. Farve: Eastman
color. Format: Panavision. Klip: Arlette Langmann. 
Musik: Jean-Claude Vannier samt uddrag fra 
Haydns »Skabelsen«. Tone: Claude Jauvert. Medv: 
Marléne Jobert (Catherine), Jean Yanne (Jean), 
Macha Meril (Franpoise), Jaques Galland (Ca- 
tehrines far), Christine Fabrega (Catehrines mor), 
Muse Dalbray (Cathrines bedstemor), Harry Max 
(Jeans far), Patricia Pierangeli (Annie), Maurice 
Risch (Michel). Længde: 110 min. Censur: Ingen. 
Udi: Posthus Teatret. Prem: 31.3.75 Posthus Tea
tret. Anm. Kos. 126.

VÆK MED GRABBERNE
Oremus, A lle lu ia  e Cosi Sia. Italien 1973. P-sel- 
skab: I.I.F. P: Fulvio Lucisano. Instr: Alfio Calta- 
biano. Manus: Alfio Caltabiano, Sandro Continen- 
za. Foto: Antonio Maccoppi. Farve: Telecolor- 
Eastmancolor. Musik: Gianni Ferrio. Medv: Alf 
Thunder (Alleluja), Luc Merenda (Oremus), Tano 
Cimarosa (Cosi Sia), Flavio Colombaioni (Topo), 
Katia Christine. Længde: 81 min. 2205 m. Censur: 
Grøn. Fb. u. 12. Udi: Kinorama. Prem: 20.1.75 Hu
sum &. Colosseum. Spaghettiwestern.
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Bøger

Læst af
Peter Hirsh (P. H .) 
Albert W iinblad (A. W .) 
Per Calum (P.C .)

W hat’s up doc?
Man støder med mellemrum ind i film
interesserede (hvadenten det nu er film
kritikere, filmanmeldere eller filmanaly
tikere), der ytrer behov for at se film »i 
en større sammenhæng« -  og hermed 
menes som regel i en større kulturel, 
social sammenhæng end den, der umid
delbart er til at uddrage af det enkelte 
værk, dets stil og tematik. Det er for
modentlig en sådan film-interesse, der 
ligger bag den nyudkomne »Filmanaly
ser« (omtalt af Peter Schepelern i nr. 
125), der også kunne have heddet »Ka
pitalistisk historie-forvrængning i fil
men«. Det er måske også uundgåeligt, 
ja, ligefrem pr. definition nødvendigt at 
en analyse, der har en sådan »større 
sammenhæng« som mål, næsten udeluk
kende bliver en indholdsanalyse, der i 
det store hele negligerer hvordan dette 
indhold er »formuleret« og hermed sy
nes at overspringe måske det væsent
ligste led i hele problematikken omkring 
film-kommunikation: oplevelsen. Analy
tikerens »jumps to conclusions« kan 
man vel opfatte både som en kvalitet og 
som en irriterende mangelfuldhed.

Undertegnede gør ubetinget det sid
ste, og det er nok ikke aldeles fair at 
lade mig anmelde »Sexual Alienation in 
the Cinema«, en bog der til overmål til

fredsstiller et behov for at skue de store 
sammenhænge, men som opnår det 
store overblik ved at reducere de film, 
den behandler, til bærere af ideer, no 
more, no less.

Den amerikanske filmprofessor går 
overmåde akademisk til værks i sin sy
stematiske jagt på fremmedgørelses
symptomer i en række af de sidste 10- 
15 års film. De dybere sammenhænge 
drages mellem f. eks. så forskellige film 
som »Fagre voksne verden« og »Ukend
te nætter« (begge er »film af kortvarig 
stilhed og tilbagetrukkethed; af engle, 
der går forbi«). Ikke mindst disse sam
menligninger mellem filmene indbyrdes 
demonstrerer, hvor langt professoren 
har arbejdet sig væk fra værkerne selv 
-  hvilket vel også er formålet, men det 
høje abstraktionsniveau medfører ofte 
rent absurde filmhistoriske sammenlig
ninger. Hvad mener De f. eks. om føl
gende: »Hvis »Petulia« hører til soap- 
opera-genren, er det til den tragiske, 
kritiske, anspændte variant, i tradition 
fra »The Magnificent Ambersons« og 
»The Little Foxes«. Ikke alle store sam
menhænge behøver være indlysende, 
men alligevel! Så er det endda lettere 
at følge Durgnat, når han skarpsindigt 
gennemskuer, at »Ægtemandens over
fald på Petulia er det andet ansigt af, 
når John Wayne med en rask endefuld 
bringer Maureen O ’Hara til tilfredsstillet 
undertrykkelse i en variation af John 
Ford-film.«

Det er karakteristisk, at mange af de 
konklusioner, Durgnat uddrager af vær
kerne i lige så høj (eller højere) grad 
kan gå på de romanforlæg, filmene er 
skabt over -  igen en indirekte følge af 
den »rene« indholdsanalyse.

Lad mig slutte med at konkludere, at 
Durgnat’s bog henvender sig til en læ
ser med et mere akademisk forhold til 
film end jeg. Den vil muligvis kunne 
stimulere en interesse for fænomenet 
fremmedgørelse. Men den vil næppe 
kunne stimulere nogen til at interessere 
sig for film -  og hvad det nu er for 
noget. P.H.
Raymond Durgnat: Sexual Alienation in the Cinema, 
Studio Vista, London, 1972, £ 4.50 (hardcover).

En tjekkoslovakisk  
drøm
I denne interviewbog fortæller nogle-og- 
tredive tjekkoslovakiske filmfolk om den 
»drøm, som kun blev halvvejs realise
ret« -  drømmen om en særpræget tjek
koslovakisk filmkunst af første rang. T a 
lenter havde man, mange og store. Ide
er havde man, mange og gode. Film
produktionen var nationaliseret, »mar
kedskrav« kunne der ses bort fra. Men 
der var andre krav, fuldt så generende. 
For hvordan skulle man kunne stille så 
enkle spørgsmål, som man ønskede at 
stille -  sådanne som: hvordan er det at 
være ung, at være forelsket, at være

bange, at være fader, at være søn etc.? 
-  og så alligevel opfylde sine »ideologi
ske forpligtelser«? Det blev en kamp 
for en i det mindste lejlighedsvis »af
politisering af kunsten«. Kampen var -  
en tid -  ikke forgæves. De spørgsmål, 
man holdt for vigtige, fik man stillet i en 
række film, hvoraf som bekendt ganske 
mange skulle blive både særprægede og 
betydelige kunstværker. At disse film af 
højrøstede »ekstremt venstreorientere
de« i Vesten blev angrebet for at være 
»småborgerlige«, måtte naturligvis for
bitre de tjekkoslovakiske instruktører, 
der vidste, at den ideologiske censur 
hurtigt kunne stramme tøjlerne. Ivan 
Passer følte sig provokeret til at minde 
om, at »al fascisme begynder med at 
være venstreorienteret«.

Bogens hovedkvalitet er overhovedet, 
at den giver et førstehånds indtryk af 
stemningen blandt deltagerne i the Cze- 
choslovak experience, nu da drømmen 
er opgivet. Den har dertil nogle af en 
interviewbogs mere tilfældige kvaliteter: 
intervieweren kan være så heldig, at den 
interviewede netop havde noget på hjer
te -  og behov for en lejlighed til at få 
det sagt. Flere af de interviewede for
lader igen og igen det emne, Liehm helst 
vil ind på -  erfaringerne med systemet -  
for at fremsætte filosofiske eller æsteti
ske betragtninger -  oftest selvfølgelig 
så usikkert formulerede, som de må blive 
det under en konversation, men gen
nemgående også påfaldende personlige. 
(Og de må have været meget person
lige for at kunne forblive påfaldende 
personlige, når de gengives på den 
standardiserede amerikanske akademi
kerprosa, som Liehm -  her og der indtil 
det parodiske -  betjener sig af). I kon
versation som i kunst falder det åben
bart disse kunstnere mere naturligt at 
beskæftige sig med menneskers »per
manent microcrisis« end med ideologi
ske holdninger og politiske tilstande.

Hvad der gør Liehms bog læseværdig 
er ikke -  som han selv synes at tro -  
dens grundige beskrivelse af et bestemt 
produktionssystem og de vilkår, dette 
system byder kunstnerne, men at den 
rummer en række interessante portræt
ter af kunstnere, der trods alt virkelig 
skabte en national filmkunst af interna
tionalt format. Drømmen blev kun halv
vejs realiseret, men halvvejs var sande
lig et godt stykke vej. A. W.
Antonln J. Liehm: Closely Watched Films. The 
Czecholovak Experience. 485 s. (inkl. 45 s. filmo- 
grafi). International Arts and Sciences Press Inc., 
New York, 1974.

Tegnefilmens
historie
Gianni Rondolino underviser i filmhisto
rie og -kritik ved universitetet i Torino, 
og med sin bog om animationsfilmens 
historie demonstrerer han, at han er 
højt kvalificeret på begge disse fag
områder. »Storia del cinema d’anima-
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zione« er, som bogens omslag lover, en 
»komplet« fremstilling af en genres eller
-  da nu Rondolino insisterer på, at ani
mationsfilmen ikke skal kaldes en genre
-  en kunstarts historie, »fra laterna ma- 
gica til computer« -  forbilledligt dispo
neret, og med sit omhyggeligt udarbej
dede, tredelte index og sit lige så om
hyggeligt udvalgte illustrationsmateriale 
en fortræffelig håndbog.

Endda er det kritikeren, ikke histori
keren, der har disponeret. Rondolinos 
grundsynspunkt er, at animationsfilmen 
ikke blot bør betragtes som en filmkunst 
med en egenartet teknik, men også som 
en filmkunst, der er fundamentalt for
skellig fra anden filmkunst, eftersom 
den bygger på ganske andre æstetiske 
principper. Animationsfilmen knytter sig 
ikke, som anden filmkunst, til en litterær 
tradition (roman, teater), men til billed
kunsten. Hvad der giver animationsfil
men særlige udtryksmuligheder, er net
op, at dens billeder ikke er fotografisk 
gengivelse af virkelighed: animations
filmkunstnere »skaber« deres film i en 
helt anden forstand end andre film
kunstnere.

Selvfølgeligheder, men selvfølgelig
heder, til hvilke der ifølge Rondolino 
ikke tages behørigt hensyn, når anima
tionsfilm -  enkelte værker eller kunst
arten -  analyseres og vurderes. 30rnes 
animated cartoons sætter han naturlig
vis højt -  disse kunstartens klassikere 
er andet end blot løjer for børn. Men 
med disse bedrifter har kunstarten in
genlunde udtømt sine muligheder, hvil
ket ikke blot er noget, kritikeren mener 
eller håber, men noget, han som histo
riker kan påvise. Der var andre bedrif
ter: europæiske animationsfilm, som er 
andet og mere end interessante ekspe
rimenter -  film, som i artistisk hense
ende ikke står tilbage for Disneys, W al
ter Lantz’ eller brødrene Fleischers bed
ste værker, og som dertil -  da de ikke 
blev til under et bestemt distributions
system og ikke skulle tilpasses bestem
te markedsforhold -  i langt højere grad 
end de amerikanskproducerede film bar 
vidnesbyrd om kunstarternes bestræbel
ser for at udnytte denne filmkunsts sær
lige muligheder.

Rondolino har udmærkede, afgjort 
fyldestgørende kapitler om Pat Sullivan, 
Paul Terry og deres berømte efterføl
gere -  frem til underground, pop culture 
og computer art. Han har en grundig 
gennemgang af animationsfilmens histo
rie i de socialistiske lande, i Japan, Ca
nada o. s. v. Han har charmerende af
snit om forhistorien. Men kapitlerne om 
den europæiske avantgarde, førkrigs
tidens såvel som efterkrigstidens, er 
bogens mest spændende. Her især er 
Rondolino overbevisende: denne kunst
art har helt specielle udtryksmuligheder.
I sin bog har han skrevet dens historie
til dato. Der bliver utvivlsomt nye, vig
tige kapitler at føje til. A.W .

Gianni Rondolino: Storia del cinema d’animazione. 
430 s. Einaudi, Torino, 1974.

Ren filmhistorie
Titlen »Origins of the American Film« 
dækker over et genoptryk af tre tidli
gere udgivne bøger af Gordon Hen- 
dricks, nemlig »The Edison Motion Pic- 
ture Myth«, 1961, »The Kinetoscope«, 
1966, og »Beginnings of the Biograph«, 
1964, som det fremgår arrangeret i kro
nologisk orden efter deres indhold, ikke 
udgivelsesår, af forfatteren. De udgør 
tilsammen et resume af et enormt hi
storisk dokumentationsmateriale fra fil
mens urtid, 10-20 år b. G. (d. v. s. før 
Griffith) -  ja, Griffith nævnes faktisk kun 
en passant som et fremtids-fantom i 
bogen om Biograph’s start! Det er en 
filmhistorisk periode, der hidtil kun har 
været ringe belyst af filmhistorikere, en 
masse forskellige personer har gennem 
årene fået æren for at have startet det 
hele, her kan man finde en redegørelse 
for, hvem der faktisk gjorde hvad, den
gang det var før, og alene heri ligger 
en uomtvistelig værdi. Hendricks' værk 
er ren filmhistorie, knastør og filmhisto
risk ikke til at komme udenom. Måtte 
fremtidige filmstuderende forstå at 
værdsætte det. P.H.
Gordon Hendricks: Origins of the American Film, 
Arno Press & The New York Times. New York, 
1972.

Walt Disneys kunst
Et efter sigende stædigt rygte blandt 
tegneserie-begejstrede går ud på, at 
Walt Disney ikke er død, at han i virke
ligheden har ladet sig nedfryse, formo
dentlig for at genopstå, når den hele 
verden er moden for hans komme. Thi 
fortsat findes der tvivlere.

Den engelske kunstkritiker Christo
pher Finch er ikke blandt dem. I det i 
omfang store indtil det uhåndterlige 
værk »The Art of Walt Disney« forsøger 
Finch at overbevise skeptikere om. at 
der vitterlig er mange kvaliteter at finde 
i Disneys bedste film.

Problemet er blot, at for Finch synes 
de fleste film (for ikke at sige alle) at 
være lig med de bedste film, en hold
ning, der ikke er befordrende for den 
kritiske analyse, som de gode film vit
terlig fortjener og tåler (se bl. a. Henrik 
Lundgrens artikel i Kos. 117). F. eks. har 
Finch kritikløst overtaget W alt Disneys 
ofte citerede udtalelse om hvorfor 
»Alice in Wonderiand« ikke var nogen 
god film. Årsagen var i følge Disney, at 
Alice savnede hjerte. En anden og mere 
givtig holdning til filmen findes i dette 
nummers anmeldelse af »Alice in Won
deriand«.

Generelt viser Finch sig ikke som kri
tiker, men derimod som historiker. Han 
fortæ ller om mange, hidtil ukendte, 
kunstnere der skabte Disneys korte teg
nefilm. Finch fremhæver tsær tegneren 
Albert Hurter, der kom til Disney i 1932, 
og hvis funktion det var at levere inspi
rerende skitser før en tegnefilm gik i 
produktion.

Det var f. eks. Hurter, der i 1933 desig
nede både baggrunde og hovedperso
ner til mesterværket »The Three Little 
Pigs«. Andre tegnere, der fortjenstfuldt 
trækkes frem af glemselen, er Dick Lun
dy og Fred Spencer, der siges at have 
haft langt større betydning for Donald 
Ducks endelige udformning end filme
nes respektive instruktører. Tilsvarende 
udformede Norm Ferguson i streg Plutos 
personlighed, mens Art Babbitt tog sig 
af Goofy.

Tekstens påstande understøttes gav
mildt af bogens mange illustrationer 
(næsten 800). Sjældent har vel en film
bog været bedre gennemillustreret end 
denne. Et flertal af tegningerne i bogen 
er skitser, der med charme og dynamik 
er synlige vidnesbyrd om den vitalitet, 
der prægede Disney-studierne i tredi
verne.

Walt Disney bliver ikke glemt. Som 
tegner var han kun mådelig, men som 
»story editor« siges han at have været 
suveræn, ligesom han også nok vidste 
hvordan han ville have de enkelte figu
rer og hele film til at tage sig ud.

I bedste fald er portrættet af Disney 
som kunstner (og som menneske) ud
flydende. Måske fordi bogen reelt er et 
produkt af »Walt Disney Productions, 
Inc.«, hvorfor Finch ikke har kunnet for
holde sig så kritisk, som han måske el
lers har haft lyst til. Bogen om Disney 
mangler vi altså stadig. P.C.

Christopher Finch: The Art of Walt Disney. 458 
sider. Harry N. Abrams, Inc. New York 1973. kr. 
411,85. Tilsendt fra P. Haase & Søn (der sælger 
et restparti for kr. 248,00).

Nye håndbøger
International Film Guide 1975 er, som 
tidligere, fyldt med alskens oplysninger 
om på det nærmeste alt muligt og på 
endnu flere sider end tidligere (640). År
bogens forsøg på at overskue situatio
nen i både små og store filmlande fylder 
godt halvdelen af bogen i annoncørven
lig form, og portrætterne af »Five Direc
tors of the Year« er, i helhedens ånd, 
korte og brugbare uden at være rigtig 
dækkende. Med en vis undren bemær
ker man, at Vilgot Sjoman er med på 
parnasset. Nyt i bogen er afsnit om »Te
levision in Europe«, et emne som nok 
kunne fortjene en bedre dækning, men 
det kommer måske i senere udgaver af 
bogen.

International Index to Film Periodicals 
er netop udkommet for tredie gang, nu 
med 550 siders henvisning til filmanmel
delser, biografier og det store område, 
der kaldes »General Subjects«. Altså alt 
andet -  økonomi, produktion, distribu
tion, sociologi, historie etc. Værket rum
mer henvisninger til ca. 80 filmtidsskrif
ter (nye er Monthly Film Bulletin, Film 
Facts samt Variety, dog kun anmeldel
serne). En givtig bog, der leverer hurtig 
og pålidelig henvisning til et hvilket som 
helst emne, man vil læse om, og som for
tæller om hvilke emner, der har optaget 
kritikere. P.C.
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Debat

Kritikerens
ulvetime
En varm sommer, foran en bogsæson, 
fandt Tom Kristensen på at skrive et 
meget læst og meget citeret essay om 
forskellen på »kritikere« og »anmelde
re«, og da han selv var forfatter og dig
ter og selv skrev til et dagblad, så til
stod han på sin åndfulde måde, som 
altid var farlig, at han selvfølgelig var 
»anmelder«. Peter Schepelern har skre
vet om den samme problematik i sit 
essay om »kritikere, anmeldere og ana
lytikere« og skønt det ville være inter
essant at høre om hans egne drømme, 
erfaringer og fremtidsvisioner, så skri
ver han mest om andre, altså i modsæt
ning til Tom Kristensen, som han også 
citerer forkert. Det kommer af, at Peter 
Schepelern har inddelt filmkritikere 
i to grupper: specialisterne og publi
kums-repræsentanterne, hvilket svarer 
til Tom Kristensens »kritikere« og »an
meldere«, og om de sidste skriver Sche
pelern: »Den kritiker-attitude, som kan 
kaldes for den publikums-repræsente
rende, er altså ikke præget (og tynget) 
af referencer til (formodet) sagkund
skab, men tilstræber at være sammen
faldende med holdningen hos det stort 
set forudsætningsløse publikum. Det be
tyder også, at man ikke forventer, at an
melderen kommer med konkrete oplys
ninger, som er mere korrekte end al
mindelig journalistisk praksis foreskri
ver«.

Man kan således dampe synspunktet 
ned til, at en anmelder og en avislæser 
begge er idioter! Det er et fattigt syns
punkt, og jeg ved, at det var heller ikke 
det, Tom Kristensen mente. For at un
derbygge sit synspunkt har Peter Sche
pelern taget en af mine anmeldelser, af 
Ingmar Bergmans »Ulvetimen«, og ved 
en rask beklipning fået den til at frem- 
træde som et lailende eksempel på 
anmelderi, det publikums-repræsente
rende. Baggrunden for anmeldelsen af

»Ulvetimen« er slet ikke uinteressant. 
Efter i nogle år at have sparket til Berg
mans film (bl. a. i en kronik-anmeldelse: 
»Farvel Ingmar Bergmanl«) var det den 
første positive anmeldelse, jeg skrev, 
og den var temmelig indforstået af ind
lysende grunde: jeg havde fulgt hans 
arbejde fra begyndelsen, slået et slag 
for ham i Danmark, da han endnu var 
ret ukendt og slet ikke accepteret, set 
hans teaterforestillinger i Stockholm og 
Malmø og besøgt ham i Malmø.

I anmeldelsen var der derfor først cn 
henvisning til hans film fra »Sommernat
tens smil« og frem til »Ulvetimen«, som 
efter min mening genoptog tråden fra 
ungdomsfilmene og det skrev jeg. Der 
var en sammenligning mellem Dreyers 
og Fellinis stejlhed og Bergmans for- 
tænkthed i de senere film. Og så kom 
referatet af handlingen, hvori den helt 
personlige analyse bør gemme sig. Det 
er ikke så afgørende, om man her dæk
ker instruktørens nøjagtige mening, for 
når en film forlader værkstedet, er den 
overladt til de indtryk, den gør på en 
hvilkensomhelst tilskuer. Jeg skrev bl. a.: 
»Filmen er ikke »klar«. Det er et bi I led - 
syn af en tilstand: kunstneren, der resig
nerer og af træthed begynder at få med
lidenhed med sig selv. Naturligvis for
står Alma ikke det. Hun skal ikke for
stå det. Hvis denne maler er færdig, 
så er h a n  fæ rd ig . Det er kunstnerens 
lod at være en »vare«, som kasseres, 
når den ikke kan bruges mere«.

Af nysgerrighed slog jeg op i »Berg- 
man om Bergman«, som er en knivskarp, 
kontroversiel filmbog og som udkom to 
år efter min anmeldelse af »Ulvetimen«, 
for at se, om jeg udover det personlige 
synspunkt også havde ramt noget af 
det, som Bergman virkelig havde lagt i 
filmen. Bortset fra, at jeg havde set 
rigtigt med hensyn til hans religiøse 
periode, så falder der også. i det sam
me afsnit om »Ulvetimen«, følgende be
mærkning fra Bergman: »Man taler om 
kunstneren som en udvalgt«. Jeg tror. 
han anvender det udtryk med citations
tegn omkring. Jeg ved ihvertfaid. at da 
ieq skrev det. så mente jeg noget pine
fuldt. Der foregår noget, som man ikke 
kan gøre noget ved. Man forsøger så 
at transponere det hele ind i professio
nelle former. Den kunstneriske virksom
hed er io også et levebrød. Min ind
stilling til kunstudøvnina er. at jeg laver 
bruqsartikler. Og så længe man kan 
lave noget til noget mere. er det mor
somt. Men jeg arbeider ikke »sub spe
cie aeternitatis« (under evighedens syns
vinkel).

Overskriften til min anmeldelse af 
»Ulvetimen« var »Den sidste kærlighed 
er ond«. Nummer et: jeg mener ikke, at 
man i hver anmeldelse skal blære sig 
med alt det, som man ved. Nummer to: 
man skal bruge sine personlige erfarin
ger, fordi publikum er ikke forudsæt
ningsløse, og jo bedre og mere person
ligt man derfor formulerer sig i referatet, 
desto større diskussionsgrundlag er der

for læserne, og så ser de filmen! Num
mer tre: også i det rent sproglige ligger 
der muligheder for at formulere sine 
meninger, eksempelvis er det heller ikke 
ligegyldigt, hvordan et billede eller et 
klip er i en film. Nummer fire: de fleste 
uoverensstemmelser mellem kritikere 
opstår ikke på grund af mere eller min
dre viden, skønt viden er forudsætnin
gen for al ordentlig kritik eller anmel
deri, men på grund af forskellig livs
holdning og forskellige livserfaringer.

Bent Gråsten

8 mm

Set af
Jakob Stegeimann

For enhver seriøs film-samler må mindst 
én D. W. Griffith-film vel være obligato
risk. Også amatør-filmere vil hos Griffith 
kunne finde en række grundliggende og 
klassiske fortælleformer, og tilmed folk, 
der kun køber 8 mm-film til almindelig 
underholdning vil finde, at Griffiths film 
er velegnede. Men herhjemme er kun 
ganske få til salg, og de kommer alle 
fra en serie stumfilm-nedklipninger frr. 
RKO i fyrrerne: »Flicker Flashbacks«. 
D. v. s. 4 minutters udgaver af originale 
1-aktere samlet til små programmer -  
ret groft klippet, men dog altid bedre 
end ingenting. Filmene fås herhjemme 
på 120 m-underholdningsprogrammer fra 
det engelske firma Portland (import: 
Nordfilm) sammen med Chaplin-farcer 
og tegnefilm. De importeres ikke fast, 
men nu og da kan man være heldig at 
få fat i en Griffith-film. F. eks. indehol
der programmet »The Good Old Days« 
en version af »A Cry For Help«, »Holly
wood Laughter Makers« rummer »The 
Lonely Villa«, »Film Fun« har fire minut
ter fra »The Lonedale Operator« og en
delig indeholder »Movie Memoires« en 
forkortet version af »The Giri and Her 
Trust«.

Men vil man eje ’the real thing', ufor
kortede Griffith kort- og lang-film må 
man ty til udlandet. Det engelske mar
ked, der først og fremmest er tiltræk
kende på grund af pundets lave kurs,
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har meget godt. Perry’s Movies i Lon
don tilbyder fra sit eget udvalg »Broken 
Blossoms« og »Judith of Bethulia« kom
plette og til henholdsvis ca. 250 og 160 
kr., alt inclusive. Tilmed importerer Per
ry’s også fra det amerikanske Niles 
Films, der har flere klassikere på pro
grammet. Deriblandt »Intolerance«, kom
plet til ca. 600 kr., »Way Down East«, 
komplet til ca. 450 kr., og tonefilmen 
»Abraham Lincoln«, komplet til ca. 800 
kr. Mildest talt -  og især efter danske 
forhold -  rimeligt. I USA er udvalget 
som altid gigantisk, men det er ofte 
svært at komme i ordentlig kontakt med 
de store firmaer, og leveringstiden kan 
tit synes uendelig. Men hvis man virkelig 
vil eje både »Birth of a Nation« og kort
film som »Man’s Genesis«, »A Squaw’s 
Love« og »The Lonedale Operator«, så 
findes de alle, og flere til, hos amerika
nerne.

THE SWASHBUCKLERS. En forkortet 
udgave af en af David Wolpers TV-film 
fra serien »Hollywood and the Stars«, 
omhandlende eventyr-film. D. v. s., det er 
nu næsten kun Errol Flynns utallige fæg- 
tefilm det drejer sig om. Klippene er 
lange og velvalgte, og der er både fægt
ning fra »Robin Hood« og »Captain 
Biood«, plus den imponerende angrebs
scene fra »Charge of the Light Brigade« 
(sat op af B. Reeves Eason). Kopien er 
stum, med korte, oplysende undertek
ster. (United Artists 2245, s/h, stum, 1 
reel. Import: Belco film).
COLUMBIA har siden slutningen af 1973 
ladet sin 8 mm-afdeling udvide, først 
med over 30 originale 2 reel farcer, der
næst med over 50 farve-tone tegnefilm, 
og nu med næsten 60 120 m-udgaver af 
firmaets bedste produktioner lige fra 
trediverne til i dag. I Kos. 123-124 om
talte jeg en af de første film i denne 
serie, »Mr. Smith Goes to Washington«, 
og nu er samtlige titler kommet til Dan
mark. Et par titeleksempler: »It Hap- 
pened One Night«, »Twentieth Century«, 
»Mr. Deeds Goes to Town«, »Only An- 
gels Have Wings«, »Platinum Blonde«, 
»Gilda« plus en række underholdnings
film å la Alistair MacLean. Dertil kom
mer flere Randolph Scott-westerns, et 
par Hammer-horrors, et par af Colum- 
bias musicals samt nyere ting såsom 
»Cat Ballou« og »The Professionals«. 
Ca. halvdelen af filmene er i farve, og 
prisen for sådanne versioner ligger på 
ca. 425 kr., mens s/h-filmene koster om
kring de 300 kr. (Import: Ole Bruun A/). 
BATMAN. En traditionel serial fra Co- 
lumbia 1943, der imidlertid i midten af 
tresserne var med til at starte en stor 
»camp craze« i USA. Columbia har klip
pet den ned fra femten 20-minutters af
snit til seks 8-minutters -  meget til fil
mens fordel. Der er rigtige cliff-hangers 
og masser af action, selvom Batman 
(spillet af Lewis Wilson) er lidt vel over
vægtig. Som skurk ses den evigt onde 
J. Carrol Naish, og filmen er produceret

af Sam Katzman. Og lader man sig 
ikke forstyrre af, at både helte og skur
ke er meget stereotype, er her virkelig 
morsom underholdning for alle pengene 
(d. v. s. ca. 400 kr., hvis man køber alle 
afsnit). Serialen, der kun fås stum, er 
forsynet med udførlige undertekster, og 
kopieringen er kun hist og her lidt gry
net. (Columbia BT-1, BT-2, BT-3, BT-4, 
BT-5, BT-6, s/h, stum, 6 gange 1 reel. 
Import: Ole Bruun A/S).
LAUREL & HARDY’S MUSICAL MO
MENTS. Ollie synger »Let me call you 
sweetheart« til Stan på sousaphon, de 
danser begge »Shine on Harvest 
Moon«, Stan spiller harpe, og de rydder 
op i Billy Gilberts hus til tonerne af et 
automatisk klavers »Medley of Patriotic 
Songs«. Nej, det er ikke den samme 
film, men det er ikke desto mindre et 
ubetinget must for fans af hr. Laurel og 
hr. Hardy. Walton Home Movies har 
sammensat denne lille 10-minutters ka
valkade, der består af klip fra »Flying 
Deuces«, »Swiss Miss« og »The Music 
Box«, og resultatet er intet mindre end 
10 minutter i den syvende himmel. (W al
ton Home Movies, A. 498, 1 reel, s/h, 
tone. Import: Thomas Company). 
CAPTAIN KIDD’S KIDS. Harold Lloyd 
er herhjemme kun repræsenteret med 
ganske få film, deriblandt 4 titler fra 
Walton. Denne film er en forkortet 2 
reeler fra 1919 produceret af Hal Roach 
med den charmerende Bebe Daniels 
som Lloyds leading lady og den lille 
Snub Pollard som hans tjener. Filmen 
savner højderne fra »Safety Last«, men 
er til gengæld et godt eksempel på for
skellen mellem Mack Sennett og Hal 
Roach. Mens Sennett kører lige på og 
hårdt med sine vilde jagter lader Roach 
langsomt historien bygge op med per
sonkarakteristik og lange rolige scener. 
Redigeringen er fin, kopien ligeså. (W al
ton Home Movies, A. 543, 1 reel, s/h, 
stum. Import: Thomas Company). 
MADELINE, ROOTY TOOT TOOT. Co- 
lumbias 8 mm-afdeling har for nylig ud
sendt næsten 60 farve-tone-tegnefilm, 
hvoraf en del er fra UPA. »Madeline« 
instrueredes af den dygtige Robert Can- 
non, og den er baseret på Ludvig Be- 
melmans klassiske børnebog af samme 
navn. Som tegnefilm betragtet er den 
exceptionel, men kopien er ikke helt 
perfekt. Til gengæld er »Rooty Toot 
Toot« noget af det bedste, jeg nogen
sinde har set i farve-tone i super 8, og 
filmen selv er også et mesterværk. Fore
gangsmanden John Hubley instruerede, 
og »Rooty Toot Toot« er en fri fortolk
ning af »Frankie & Johnny« -  samt en 
parodi på kedelige retssags-film. Begge 
film er fra 1952, og de står begge som 
gode eksempler på UPAs opfindsomhed 
og tekniske kunnen, da firmaet var på 
sit højeste. (Columbia FF-7CS & FF- 
15CS, farve, tone, 1 reel. Import: Ole 
Bruun A/S).
THE LYIN’ HUNTER. Blandt Columbias 
nye tegnefilm er også denne pudsige 
lille film, lavet i slutningen af trediverne

af Charles Mintz med en moderniseret 
udgave af George Herrimans tegne
seriefigur Krazy Kat. Ikke særlig mor
som, men rørende enkel og typisk for 
sin periode. Farverne er enkle male- 
bogsagtige, og både lyd og billede er 
fremragende. (Columbia FF-20CS, farve, 
tone, 1 reel. Import: Ole Bruun A/S). 
THE CAT CONCERTO. Tom &. Jerry har 
ventet længe med at vise sig i 8 mm, 
hvilket Film Office i Paris nu råder bod 
på ved at udsende en hel stribe af de 
bedste fra M-G-M, »The Cat Concerto« 
fra 1946 er -  naturligvis -  instrueret af 
Hanna &. Barbera under Fred Ouimbys 
produktion. Tom er stor pianist, der på 
det groveste forstyrres af Jerry (bosat i 
koncertflygelet), og filmen er fabelagtig 
musikalsk. Den fik da også en velfortjent 
Oscar i 1946. Lyden er god nok, men 
farvekopieringen er ikke videre god -  
hvilket nok forklarer filmens lave pris -  
ca. 50 kr. billigere end normalen. (Film 
Office 409, farve, tone, 1 reel. Distribu
tionstitel: »Tom & Jerry Virtuoses du 
Piano«. Import: Belco film).
THE MAD TEA PARTY. Nu er der ende
lig ved at komme gang i W alt Disney 
Home Movies med hensyn til udsen
delse af tonefilm. »The Mad Tea Party«, 
den nyeste i rækken, er et velvalgt klip 
fra den totalt undervurderede »Alice in 
Wonderland« fra 1951 bygget over Le
wis Carrolls engelske børnebog. I af
snittet medvirker foruden Alice, The 
Mad Hatter (Ed Wynns stemme), The 
March Hare og The White Rabbit. Lyd 
og billede er som altid hos Disney fan
tastisk. (Walt Disney, s/h &. farve, tone, 
1 reel. Import: Belco film).
WARNER TEGNEFILM. Et minus ved at 
store 8 mm-firmaer pludseligt udsender 
gigantiske filmserier med hundreder af 
titler i farve og tone er, at ingen almin
delige samlere har råd til at købe dem. 
Imidlertid er der nu pludselig indtruffet 
det stik modsatte -T ech n o  Film i Italien 
har udsendt masser af farve og s/h tone
film med mesterværkerne fra Warner 
Bros. Som omtalt i Kos. 123-124 kom 
disse film tidligere kun i stum. Modsæt
ningen ved disse nyheder i forhold til 
f. eks. Columbias og W alt Disneys er, at 
prisen er overkommelig, for ikke at sige 
rørende lav. Hvorledes Techno bærer 
sig ad med at presse en farve-tone film 
på 1 reel, der f. eks. fra Disney eller Co
lumbia koster ca. 250 kr., ned til en pris 
omkring det halve har jeg ikke begreb 
skabt om, men sandt er det, at film-ud
valget omfatter tegnefilm-mesterværker 
som »Lickety Splat« (Road Runner), »A 
Sheep in the Deep« (Sheep Dog), »Bugs 
Bunny gets Boid«, »Here today, Gone 
Tamala« (Speedy Gonzales) med flere. 
Kopierne er, bortset fra, at lyden nu og 
da er lidt slidt, helt ukritisable. Og til
med sælges filmene i plastic-boxe, der 
til behagelig afveksling fra de sædvan
lige pap-æsker er stærke og solide. Og 
endnu et plus: originaltitlerne er kom
met på emballagen. (Import: Thomas 
Company).
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