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Det forbudte har altid været der. Skjult for det blotte øje. Hengemt 
under den polerede overflade af  det borgerligt ‘korrekte’. 

Grænserne for, hvad der er forbudt eller korrekt, rykkes konstant. 
I den seneste tid er en ny form for retorik kommet på dagsordenen, 
hvor verdens politikere tilsyneladende har glemt al form for 
anstændighed — hvad end det er et usmageligt billede af  en kage 
og fejringen af  flygtningestramninger; eller verdens mest magtfulde 
mand, der offentligt håner en handicappet journalist. 

Den populistiske retorik tager alle midler i brug for at sætte 
dagsordenen og skubber på den måde grænserne for, hvad der er 
godt eller slet — sandt eller falskt. Det bliver for alvor tydeligt, når 
man bevæger sig gennem de sociale mediers skumle gyder og støder 
på Facebooks forbudte fællesskaber, hvor mellemøstlige flygtninge 
ønskes døde og borte.

Også i film- og tv-verdenen rykkes grænserne for, hvad der er 
rigtigt eller forkert. En maskeret superhelt med en meget beskidt mund 
kunne sidste år indløse den helt store gevinst ved det internationale 
billetsalg på trods af  sin R-rating. Ryan Reynolds’ deadpool gjorde 
det forbudte in, men siden tidernes morgen har fremstillingens kunst 
berørt det usigelige. Som i Alain Resnais’ skildring af  Holocaust i 
den refleksive nat og tåge. 

Tag med os på en rejse gennem det forbudte, når vi stiller 
spørgsmålstegn ved, hvad der er godt eller slet — acceptabelt eller 
forbudt. Er det perverteret seksualdrift eller smuk kærlighed, når 
Sidse Babett-Knudsen besudler sin elsker i the duke of burgundy? 
Eller er det dovenskab og dårlig filmkunst, når manuskriptforfattere 
benytter deus ex machina som en plotløsning?  

Der hersker ingen endegyldige sandheder på denne sti, så træd 
varsomt, for ens forhold til det forbudte kan med garanti variere. Som 
da south park henholdsvis udløste millioner af  globale latteranfald, 
og samtidig indkasserede talrige dødstrusler til seriens bagmænd, 
efter sin satiriske skildring af  Scientology og Islam. 

Men kan det virkelig være rigtigt, at vi i det enogtyvende 
århundrede stadig skal underlægges censurens kraft? Skildringerne 
af  det forbudte fortjener at blive hørt og diskuteret, for hvordan 
skulle vi ellers lære, hvad der er rigtigt og, hvad der er forkert?

God fornøjelse.

Leder

forbudtforbudt

af Jakob Freudendalaf Jakob Freudendal
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Jacob Jarek er uddannet producer fra den danske filmskole. 
Han blev uddannet under en krisetid for dansk film; en 

krise, der stadig lader høre fra sig, men som hverken har 
sat filmbranchen eller Jacob helt i stå. Derimod har han fået 
etableret Profile Pictures som et nyt, fremtrædende, dansk 
produktionsselskab og opnået anerkendelse som producer 
— senest med Fenar Ahmads hæsblæsende hævndrama, 
underverden (2017) og jeg har dobbelt-trippletjekket min 
mailkorrespondance med producer Jacob 
Jarek. “Kl. 10 hos mig i Krystalgade 7?” 
Og da jeg ankommer til opgangen, lader 
jeg mig overraske af, at det altså ikke er 
Jacob Jarek, der står på dørtelefonen, 
men Profile Pictures; og det er heller 
ikke manden selv, men hans assistent, 
der buzzer mig ind og fornøjet siger: “Vi 
sidder på tredje.” 

I mit møde med Jacob og Profile 
Pictures’ kontor får jeg indblik i et 
udsnit af  den danske filmbranche, der 
tilsyneladende ikke lader sig påvirke 
af  hverken beklagende krisesnak eller 
beskedne ressourcer. Derimod møder 
jeg kunstneriske ambitioner og kreativ 
udvikling; hvor ydmyghed vægter højere 
end pengegrisk selvfedme, og hvor mod 
og vilje bliver til modvilje overfor krisen.

SUCCESFULD OG UETABLE-
RET 

På tredje sal i Krystalgade 7 træder jeg ind 
på et lille kontor med skrivebordsplads til en håndfuld ansatte. 
Jeg er “hos Jacob”; aka hovedsædet for Profile Pictures. Og på 
det ydmyge kontor modtages jeg med en, om muligt, endnu 
større ydmyghed, der snart skal vise sig kendetegnende for 
både Profile Pictures og bagmanden, Jacob Jarek. 

“underverden har jo gjort kolossalt meget for os. Selvom 
vi også har fire film kørende nu, så er det underverden, 

der er løbet med opmærksomheden. Jeg tror, at flere inde i 
branchen er blevet opmærksomme på os og ved, hvad vi har 
lavet. Men det er jo sådan at lave en biografsucces; det er 
bare noget helt andet, fordi så tiltrækker man ligesom en slags 
almen interesse, og det har været en super fed ting for os! Det 
betyder alfa omega.”

På trods af  det sidste års særlige fremgang med den 
anmelderroste publikumssucces, underverden, og to 

Bodilnomineringer for bedste danske film 
til shelley (2016) og i blodet (2016) — 
som sidstnævnte i øvrigt vandt — føler 
Jacob stadig ikke, at sit produktionsselskab 
er blevet rigtigt etableret endnu. 

“Udadtil kan det godt være, at folk 
tror, at vi er etablerede, men vi er stadig i 
en fase, hvor vi har meget at lære. Der er 
nogle ting, vi stadig, ligesom, mangler at 
lave, før vi bliver rigtigt etablerede.”

“Det er vildt, når folk siger, at man 
er det, for man ved ikke, hvornår det 
kommer…”

Jeg prøver at spørge ind til, hvad 
der så skal til, før Jacob vil kalde Profile 
Pictures for etableret. Er det anerkendelse 
og omtale, eller er det et spørgsmål om 
omsætning og selskabets størrelse? For 
Jacobs vedkommende viser det sig i 
overvejende grad at være det økonomiske 
aspekt, der er det afgørende. For i det 
forholdsvis nystartede selskab er det ikke 
kun pladsen, der er trang, men også 
økonomien. De fortsatte nerver omkring 

husleje og fremtidige projekter er derfor en afgørende faktor. 
Ikke nok med, at filmbranchen, som bekendt, er en usikker 
beskæftigelse, så er den det måske særligt i dag, hvor dansk 
film efter sigende skulle befinde sig i en krise.

Interview – Ordet taler med aktuelle personligheder inden for film- og medieverdenen.

“Vi følte 
på Film-
skolen, 

at dansk 
film var 
ved at 

lukke.”

Kriseoptimist
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UKUELIGE AMBITIONER

“Vi tænkte alle: ‘Årh vi er kommet ind på Den Danske 
Filmskole! Det er det fedeste! Man kommer ud og får de 
fedeste jobs!’ og så får man kylet koldt 
vand i hovedet og får at vide, at der er 
total krise, og at vi ikke skulle forvente 
noget.”

Jacob blev uddannet fra Den 
Danske Filmskole i 2011. Han er født 
i Polen og opvokset i Norge, men søgte 
om optagelse på Den Danske Filmskole 
efter at have gået på Den Europæiske 
Filmhøjskole i Ebeltoft. Men på trods 
af  gåpåmod kom de kunstneriske 
visioner på Filmskolen først til at ligge 
underdrejet af  snakken om kunstnerisk 
krise.

“Vi følte på Filmskolen, at dansk 
film var ved at lukke. Vi tænkte, at det 
var håbløst; at vi ville komme ud og 
være uddannet til ingenting. Og vi blev 
klædt på til ikke at forvente noget: ‘Der 
er ingen jobs derude.’”

“Så jeg tror, vi vendte det om, så 
vi blev ekstremt ambitiøse med vores 
uddannelse. Vi arrangerede næsten al 
vores undervisning selv, vi tog alle mulige 
initiativer omkring at mødes på tværs af  
Super16 og Filmskolen; så jeg tror, vi tog 
det som en slags kreativ mulighed for at 
kunne iværksætte os selv. Og jeg tror, at 
producerårgangen, som gik ud i 2011, er 
kommet ud med den energi; og vi har 
lavet super mange ting. Så det påvirkede os, men på den lange 
bane på en god måde.”

I stedet for at give op tog Jacob tyren ved hornene og 
startede i samarbejde med sine medstuderende, Ditte Milsted 
og Thor Sigurjonsson, produktionsselskabet Profile Pictures 
direkte efter Filmskolen. 

“Jeg tror, vi ville satse lidt mere på talent; satse lidt mere 
på at gå inden for nogle genreveje og turde måske at være lidt 
mere kommercielle — eller prøve i hvert fald. Så jeg tror, vi 
tænkte, vi ville skabe vores egen arbejdsplads og vores egen 

måde at gøre tingene på — en blanding af  
egoisme og ambitioner måske.”

ER DANSK FILM I KRISE?

Forud for mit møde med Jacob slog 
det mig: Hvad er dansk film egentlig? 
Fordomsfuldt syntes jeg kun at associere 
latterlige snarere end lattervækkende 
folkekomedier akkompagneret af  “dansk 
film i krise”-overskrifter. Indtil jeg atter 
kom i tanke om dansk films internationale 
hyldest med bl.a. Martin P. Zandvliets 
Oscarnominerede under sandet (2015) 
og Thomas Vinterbergs kollektivet 
(2016); og jeg undrede mig: Er det dansk 
film, den er gal med, eller er problemet i 
virkeligheden den danske filmkrisediskurs?

“Jamen det er klart, at hvis man 
læser, at noget er lort hele tiden, så gider 
man ikke at se det.”

Krisesnakken omfatter både 
det økonomiske såvel som det 
kunstneriske aspekt. På trods af  en 
hjemmemarkedsandel på 21 % (dfi.
dk), hvilket er over eu-gennemsnittet, er 
billetsalget faldende i de danske biografer, 
og de danske film møder konkurrence 
fra særligt de amerikanske film. Men 
spørgsmålet er, om det overhovedet går 

så dårligt for dansk film — og måske mere interessant: er 
krisediskursen med til at forværre situationen? Efter sigende 
ser vi en opprioritering af  billetsalg og en nedprioritering af  
artistiske eksperimenter på bekostning af  den kunstneriske 
kvalitet. Og hvis skrækscenariet lader sig udspille, vil dansk 

“Udadtil 
kan det 

godt være, 
at folk tror, 

at vi er 
etablerede, 
men ... vi 
har meget 
at lære”

Interview med Jacob Jarek

Kriseoptimist
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film ikke længere kunne hive et tilstrækkeligt publikum i 
biografen og dermed få sit definitive tæppefald. 

“Hvis man sagde: Hvad skal vi med dansk film fremad? 
Og ikke: ‘Nå, det er 40 % værre, end det var for otte år siden 
— lad os finde de 40 % for at komme tilbage til, hvordan det 
engang var.’ Jeg føler, man bliver fastlåst ved at tænke bagud 
hele tiden og pege på, hvordan det var. Jeg tror simpelthen, 
man skal ‘clean slate’ og så tænke fremadrettet.” 

“Altså man må komme ind i et flow, som er kreativt, positivt 
og visionært. Jeg tror, at krisesnakken bliver for pessimistisk og 
visionsløs.”

I Profile Pictures er det ikke krisesnakken, der dominerer. 
Her er den blevet degraderet til fordel for vilje og visioner; og 
Jacob mener, at man hellere skal se på og udnytte de muligheder, 
de ændrede vilkår for filmbranchen tilbyder. 

“Vi tænker jo ikke, at vi er i en krise. Vi tænker, vi er et 
sted, hvor vi har mulighed for at lave nogle film, og vi bliver 
bare ved med at arbejde hårdt for at få lavet de film. Vi tænker 
jo, at de film, vi laver, er de fedeste, og at de skal blive så gode 
som muligt; og det er det, vi gør. Vi tror ikke så meget på 
krisen.”

“Jeg synes hellere, man skal tænke på det som om, at 
man har nogle muligheder i en brydningstid, hvor de gamle 
modeller at lave film ud fra, den gamle måde at producere og 
finansiere på, måske ikke kan lade sig gøre; men så tror jeg, der 
er mulighed for at ryste posen og få lavet nogle billigere film. 
Jeg synes faktisk, det er en spændende tid.”

ELEVATED GENRE MOVIES

underverden formåede ikke blot at levere exceptionelt dystert 
drama og adrenalintriggende action til den danske filmscene, 
den formåede også at gøre det på bemærkelsesværdig billig 
vis. Med et budget på kun 11,7 mio. beviste Jacob og Profile 
Pictures, at man i en dansk kontekst også kan lave overbevisende 
genrefilm på et beskedent budget. 

 “Mange gode historier med fede karakterer foregår 
i en genrekontekst, når man bruger genreelementer — når 
man bruger actionelementer eller en superheltefortælling, 
som vi gjorde i underverden. Altså alle film er jo genrefilm, 
men når man kigger på alle de genrer, så er det utroligt få af  
dem, vi bruger i Danmark. Man bruger rigtig meget drama, 
man bruger komedier og krimi, men hvad med alle andre 
genrer? Hvorfor tænker man ikke i den retning? Hvorfor laver 
man ikke en home invasion-film? Hvorfor laver man ikke en 
katastrofefilm?”

 “Mange af  de genrer er ikke dyre at lave. Selvfølgelig 
er en katastrofefilm dyr at lave, så det er måske ikke det første, 
man skal gøre. Men hvis man bare kan vende publikum til, at 
dansk film kan være spændende igen… dansk film er blevet 
sådan lidt “safe choice”: Du har ti skuespillere, du har noget, 
der går galt med en fødsel og et bryllup. Man ved, hvad man 
får. Hvad med, at man ikke vidste, hvad man gik ind til, og det 
var spændende? Det kunne være fedt!”

 Jacob efterspørger nogle af  de andre uudforskede 
genrefilm i den danske filmbranche, hvortil han knytter begrebet 
‘elevated genre movies’. Med dette mener Jacob, at man 
som udgangspunkt for fortællingen med fordel kan anvende 
en klassisk genremodel, dog med tilføjelsen af  et “forhøjet” 
eller “opløftet” element/plan, som ligger udenfor den givne, 
klassiske genre, som også er tilfældet med underverden. 

 “Det er en slags action-hævnfilm, som er en 
meget klar genre. Men så er det på en måde også en meget 
personlig historie, der har en social kontekst med hele 
indvandrer- og kriminalitetsmiljøet, så den spiller ligesom på 
nogle flere parametre end kun sin genre — men den bruger 
sin genre som motor for fortællingen. Og så er der en slags 
superhelteforvandling i det hele, som gør, at den ligesom bliver 
“larger than life” — og det er jo bare fedt!”

ET SIDSTE SPØRGSMÅL OM

Med et sidste spørgsmål tilbage på notesblokken er jeg nået 
vidt omkring i Jacobs og Profile Pictures’ historie. Jeg har fået 
tegnet mig et billede af  en mand og et selskab, der adskiller 
sig fra den veletablerede, danske filmbranche ved at turde og 
ville skille sig ud. Kontoret på tredje sal i Krystalgade 7 er 
måske småt, men visionerne store. Det er et samlingssted 
såvel som en arbejdsplads for folk, der vælger at kigge fremad 
i stedet for tilbage, og som nægter at efterfølge eller bidrage til 
krisediskursen for den danske filmbranche. Derimod fortæller 
Jacob gerne spændt om Profile Pictures' kommende drama-
thriller, tre ting, der har premiere den 18. maj, og, som Jacob 
siger, kommer til at byde på fremragende skuespilpræstationer 
fra bl.a Nikolaj Coster-Waldau og Birgitte Hjort Sørensen:

 “De sælger jo hele filmen, deres præstationer. Det, 
tror jeg ikke, man kan undgå at synes, er imponerende — det 
er fedt, det er super fedt! Og så er det jo Jens Dahl, som har 
instrueret og skrevet den. Han skrev jo pusher (1996) i gamle 
dage og har lavet meget tv og sådan. Han tager ligesom de 
kriminelle seriøst — det tror jeg ikke rigtigt, man har set i 
Danmark før. De kriminelle er altid nogle onde mennesker, 
eller de er dumme. Og her er det faktisk ligesom the usual 
suspects (1995): de er super kloge, og de er udspekulerede, og 
de er manipulerende, og de er super fascinerende!”

 Tre ting omhandler sprængstofeksperten Mikael 
(Nikolaj Coster-Waldau), der efter et kup er gået med til at indgå 
i et vidnebeskyttelsesprogram. Indtil retssagens start opholder 
han sig på et hotel, hvor han i bytte for sit vidneudsagn kræver 
tre ting: at pet tilvejebringer en kvinde ved navn Camilla, en 
bestemt kasse fra et opbevaringslager, og en bestilling på to 
gange takeaway-butter chicken fra et spisested i Valby. 

 “Jeg synes personligt, at den er fed, og jeg glæder mig. 
Og vi håber, publikum tager godt imod den.”

Kriseoptimist – Interview med Jacob Jarek
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Ordet stiller folk 
fra filmverdenen 

spørgsmålet: Hvis du 
kunne anbefale en 

film – uanset almen 
interesse, aktualitet 

eller akademisk 
pondus – hvilken 

skulle det så være?

En bornert ung mand fra provinsen er altid benovet over 
at møde storbyen. Så en invitation til, sammen med 

min barndomsven Ebbe, at komme i den mest sofistikerede 
biograf, Dagmar, var storartet. Dagmar befandt sig dengang 
i en hædersposition, som sagnomspundne Carl Th. Dreyer 
havde opnået som biografchef. Siden blev det filminstruktøren 
Henning Carlsens lod at drive den.

Filmen, vi skulle se, var instrueret af  den ekstreme, 
italienske filminstruktør Pier Paolo Pasolini. Som afslutning på 
hans excentriske liv blev han myrdet kort efter færdiggørelsen 
af  hans ultimative værk salò – eller de 120 dage i sodoma 
(1975). Han blev kørt over adskillige gange af  en trækkerdreng - 
altså slået ihjel og liget maltrakteret til ukendelighed.

Hans sidste film blev således en ouverture til hans egen 
tragiske afgang.

Filmen er uafrystelig og var ved premieren i Danmark 
et konsekvent chok for publikum. Ebbe og jeg sad meget af  
tiden under visningen med øjnene tildækket og med klare 
opkastningsfornemmelser. Så megen nedgørelse, så megen 
vold havde vi ikke oplevet før. Jeg husker, at salen tømtes for 
publikum, der enten kastede op på vej ud eller grædende løb 
ned ad gangen.

Til sidst kunne man end ikke klare at se en lussing blive 
tildelt. Så tilproppet af  ondskabsfuldhed var ens sanser.

Aldrig hverken før eller siden har jeg haft en lignende 
filmoplevelse.

Så kom an… Dem der tør!

film
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film
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film
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film
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VR
Stemningen er se-

riøs, mens folk 
venter på at få udle-
veret deres virtual 
reality headset. Der 
er nærmest spæn-
ding i luften. Folk er 
en smule tilbagehol-
dende og siger ikke 
meget til hinanden, 
men de har blikket 
stift rettet mod det 
virtual reality ud-
styr, som de er kom-
met for at prøve. Det 
er ganske tydeligt, at 
folk nærmest ikke 
kan vente med at 
forsvinde ind i en 
anden verden.af Nikolaj Korsgaard

Bag om
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Ordet inviterer læseren bagom kulissen i det danske film- og mediemiljø. Vi finder historierne på den anden side af  kameraet. 

EN REJSE IND I DEN VIRTUELLE VERDEN

Når muligheden for at prøve nye gadgets er der, strømmer 
folk til for at prøve de sidste nye elektroniske enheder. På 

dokumentarfilmfestivalen cph:dox er det ingen undtagelse, 
hvor mange står i kø for at prøve festivalens virtual reality (vr) 
program. Der er dog noget anderledes denne gang. Der er en 
lidt underlig atmosfære. En trykket og spændt stemning, som 
du ikke finder i køen til den lokale Humac. 
Hvad kan den tilbageholdenhed skyldes? 
Det føles nærmest som om, folk synes, der er 
noget skræmmende ved den nye teknologi.

Der er da også noget lidt skræmmende 
ved tanken om at skulle putte dette vr-head-
set på for første gang. Jeg ved ikke rigtig 
hvad jeg går ind til, og mit hoved er fyldt 
med en masse tanker og forestillinger om, 
hvad der skal til at ske. Jeg føler, at jeg er 
på vej til at træde ind i en teleport, som skal 
transportere mig ind i en anden verden – 
en verden hvor ingen ved, hvad der venter 
på den anden side. Men på samme tid er 
det netop det, der er så dybt fascinerende. 
Tavsheden i rummet må skyldes mange af  
de samme ambivalente følelser. 

Noget af  det første andre besøgen-
de siger til mig efter, de har prøvet vr på 
festivalen er, at der netop også er noget 
skræmmende ved det. Men hvad er det, der 
er så skræmmende? Er vr et glimt ind i en 
dystopisk fremtid, hvor folk er afkoblet fra 
virkeligheden, for i stedet at henfalde til den 
virtuelle verden? 

Tegn på den dystopiske fremtid kan 
man da også se tegn på i gadebilledet. Ga-
den er aldrig fattig på folk, som har hovedet 
begravet i en smartphoneskærm. Alle steder, 
man går, er folk beskæftiget med et elektro-
nisk apparat og virker ofte afkoblet fra den 
virkelighed, de befinder sig fysisk i. 

Den samme mangel på tilstedeværelse 
fra det fysiske miljø kan man se ved at ob-
servere folk prøve vr, endda i endnu højere 
grad. Det er som at se en flok mennesker, 
der er forvundet ind i en anden dimension. 
Deres opmærksomhed er fuldstændig hinsi-
des den tid og det rum, de befinder sig i. De-
res bevægelser har ganske tydeligt et formål, men det er svært 
at gennemskue, hvad motivationen er. Uoverensstemmelsen 
mellem deres famlende bevægelser og det tomme rum, de be-
finder sig i, er en smule komisk at se på, men der er også noget 
kuriøst ved det. De er blot avatarer, som befinder sig i samme 
rum som mig, men mentalt er de i deres helt egen verden. Jeg 

føler mig som en deltager i et science-ficiton reality-show, og 
fremtiden har aldrig føltes tættere på.

Da jeg selv får chancen for at prøve vr, og tager brillerne 
på, glemmer jeg et ganske kort sekund, at man ikke blot kigger 
på en tv-skræm, men at man også kan dreje hovedet. Og da 
man først bevæger hovedet en smule, og skærmen følger med 
hovedets bevægelser, er dette ene splitsekund lidt af  en åben-
baring. Man befinder sig i en anden verden af  en ikke-fysisk 

størrelse - en verden som er bygget op af  
små pixels på en smartphoneskærm. Selvom 
det lyder uvirkeligt, så er det faktisk som at 
være der selv. 

DEN VIRTUELLE VIRKELIG-
HED: UTOPI ELLER DYSTOPI?

Den latente teknologiangst har næsten 
altid eksisteret. Frygten for, at teknologien 
vil medføre nye vaner, som grundlæggende 
vil ændre kulturen og vilkårene i den men-
neskelige eksistens. Eksempelvis betød op-
findelsen af  telefonen, at man frygtede for 
hjemmets private fred, mens radioen hurtigt 
blev sat i forbindelse med dens iboende pro-
paganda potentiale og hvor opfindelsen af  
internettet blev til en frygt for menneskelig 
tilbagetrækning fra face-to-face interaktion. 

Mads Mikkelsen, som er program-
redaktør på festivalen, og som jeg havde 
mulighed for at snakke med efter arrange-
mentet, fortæller, at mens vr bevæger sig 
i retningen af  mere realistisk simulation, 
udfordrer det samtidig nogle helt basale 
forestillinger om forholdet mellem bevidst-
hed og teknologi, krop og sansning, virtuelt 
og virkeligt. vr viser, at mennesket gradvist 
smelter sammen med teknologien, hvilket er 
en skræmmende tanke i sig selv.

Men der er også noget guddommelig-
gørende ved teknologien, en måde at udvi-
de sanserne og den menneskelige oplevelse 
på. Det er med til at skabe en mere perfekt 
verden, fritaget fra aversion og ubehag, der 
også kendetegner det menneskelige liv. En 
frelse fra livets mørke sider i form af  eskapis-
me. Teknologien er på mange måder blevet 
en organisk forlængelse af  os selv, som udvi-

der vores mentale og fysiske egenskaber. Når vi f.eks. sender en 
sms til den anden side af  kloden, bøjer vi tid og rum. Måske er 
det også derfor, der nærmest eksisterer en religiøs og tilbedende 
diskurs om nye teknologiske gennembrud.

Det potentiale, som vr tilbyder, er netop, at man har mu-
ligheden for at flygte til en konstrueret og fiktiv verden. En ren-
dyrket form for eskapisme, en eksistens i et alternativt univers. 

“Det er som 
at se en flok 
mennesker, 
der er for-
vundet ind 
i en anden 
dimensi-
on. Deres 
opmærk-

somhed er 
fuldstændig 
hinsides den 

tid og det 
rum, de be-
finder sig i.”
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At slippe væk fra det hverdagsagtige liv gennem en nærmest 
metafysisk transport til et mere interessant sted. Men det gør 
mennesker til slaver af  teknologien - det er et passiviserende 
potentiale, hvor konsekvensen er, at det afkobler mennesker fra 
virkeligheden. Så er diskussionen jo netop om flugten til en vir-
tuel og potentiel mere perfekt verden, er en smuk drøm eller et 
forfærdeligt mareridt. Det er det spændingsfelt, vr balancerer i 
mellem, og man kan helt blive tvivl om det er noget, man skal 
glæde sig til eller frygte. 

VR’S VIRKELIGHEDSOPLØSENDE POTEN-
TIALE

VR skaber en virkelighedsoplevelse af  en konstrueret begiven-
hed, mere autentisk end noget andet medie tidligere har tilladt. 
Et eksempel på cph:dox var projektet out of exile (2017), 
hvor en scene var genskabt ud fra videomateriale fra en virkelig 
begivenhed. Historien drejer sig om en mand, som mere eller 
mindre blev smidt på gaden af  sin familie efter en konfron-
tation om hans homoseksualitet. Med vr-headsettet på er det 
præcis som at stå der selv, når skænderiet eskalerer, og udvikler 
sig til et slagsmål. En ganske ubehagelig oplevelse, måske ikke 
ligefrem en eskapistisk fortælling, men uden tvivl ægte. 

Men hvis potentialet er så umiddelbart stort, hvorfor er 
VR så endnu ikke blevet almeneje, på størrelsesorden med an-
dre underholdningsapparater i kraft af  billigere, mere tilgæn-
gelig og efterhånden veludviklet hardware? 

Ifølge programredaktør Mads Mikkelsen er vr der, hvor 
film var i perioden 1905-1915, hvor man var i gang med at 
kortlægge mediets muligheder og definere de narrative grund-
principper. Problematikker som hvordan man klipper i vr, 
uden at folk taber tråden, eller ligefrem bliver syge og dårlige er 
nærmest identiske med filmmediets børnesygdomme.

Det virker på mange måder som om, at vr’s succes vil 
stå eller falde på det indhold, der vil blive udviklet i fremtiden. 

Man venter på, at ’killer-apps’ og overbevisende indhold vil fin-
de vej til platformen. vr tilbyder et kunstnerisk potentiale i en 
mere ekspressiv retning, men har også sit eget formsprog, som 
skal læres og mestres, før et eventuelt potentiale kan blive ind-
løst. Der bliver investeret massivt i vr og andre interaktive og 
immersive, visuelle medier. Interessen for at tage det næste skridt 
til et mere virkelighedsnært medie eksisterer - et medie som kan 
udviske forskellen mellem virkelighed og fantasi. 

LEVES MENNESKETS FREMTID IGENNEM ET 
PAR DIGITALE BRILLER?

Selvom vr forsat befinder sig i en eksperimenterende fase, 
har det potentialet til mere fuldt ud at udtrykke og udforske 
den fulde kompleksitet af  en menneskelig oplevelse. Perspek-
tiverne kan være skræmmende eller opmuntrende, men vr er 
en teknologi, der med al sandsynlighed vil blive endnu mere 
synlig i de kommende år. Så er det helt store spørgsmål om den 
virkelige fysiske verden snart skal skiftes ud med den digitale 
– er menneskets fremtid noget, som skal leves igennem et par 
digitale briller?

Hvis indholdet og teknologien fortsat bliver bedre og 
bedre, hvilket meget tyder på, så kunne dette science-fiction 
scenarie sagtens blive en realitet. vr har potentialet til at blive 
ligeså stort som andre revolutionerende medieplatforme som 
radio eller tv. Potentialet er i princippet uendeligt, men det 
er måske i virkeligheden ikke det, som er det interessante eller 
skræmmende ved mediet. 

vr kan nemlig være med til at ændre nogle ganske grund-
læggende forestillinger om virkeligt og virtuelt. Vi har at gøre 
med en medieplatform, der stiller nogle ganske store og ek-
sistentielle spørgsmål: Skal vi f.eks. konstruere en virkelighed, 
som er bedre end den vi kender?

Bag om vr

‟Men hvad er det, der er så skræmmende? Er vr 
et glimt ind i en dystopisk fremtid, hvor folk er 

afkoblet fra virkeligheden, for i stedet at henfalde 
til den virtuelle verden?”
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ELSKER DU FILM OG HAR DU LYST TIL AT TAGE AKTIV DEL I DIT SAMFUND?
Tag på højskole i din sommerferie og vær med til at kickstarte genopbygningen af det humanistiske og bæredygtige 
samfund sammen med andre, der har mod og lyst til at påvirke deres omgivelser til det fælles bedste. I løbet at 
ugen møder vi gæster og ser film, der alle inspirerer til, hvordan man selv kan lave sit samfund om. Kurset løber fra 
30. juli - 5. august.
Læs mere og tilmeld dig på: 
http://www.europeanfilmcollege.com/kurser/
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the devils

temafilm

(1971)
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af Niels Harpøth
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Sammen med a clockwork orange (1971) og life of bbrian 
(1979) står Ken Russels the devils (1971) som en af  de 

mest kontroversielle britiske film nogensinde. Men hvor Monty 
Python tog stygt pis på det hele og gav alverdens lattermuskler 
en god gang motion, anvender the devils, i sin fortælling 
om den virkelige masseeksorcismetaf  en hel nonneorden og 
retssagen mod præsten, der efter sigende stod bag, en noget 
anden strategi i sit angreb på desorganiseret religion.

For selv om historikere ikke har kunnet givet en konkret 
forklaring på nonnernes besættelse, så er der hos 
Russell ingen tvivl om, hvilke kræfter, der står bag. 
Filmen udfolder sig som et kompleks politisk og 
interpersonelt skakspil, hvor karaktererne i sorte 
og hvide gevandter bevæger sig rundt på brættet 
Loudon anno 1634. Byen blev gennemdesignet af  
den debuterende scenograf  Derek Jarman i kridhvide 
mursten og sorte jerntremmer i en stil, der kaster 
tråde tilbage til Dreyers Jeanne d’Arcs lidelse & død 
(1928). Og meget lig sin stumme forløber fremstilles 
et korrupt gejstligt patriarkat, der undertrykker for 
derefter at udnytte sine undersåtter.

For der hersker ingen tvivl om hvem, der er 
de egentlige djævle: Kong Louis XIII og kardinal 
Richelieu får Asmodeus, Isacaaron, Leviatom og 
Satan selv til at fremstå som Guds bedste børn. 
De to mænd ægter stat og kirke i en pagt, der er 
Faust værdig. Deres fælles indsats for at udrydde 
de protestantiske minoriteter i Frankrig leder til 
Helvede på jord anno 1634, hvor pesten i forvejen 
hærger. “Ligbleg” har aldrig været en mere passende 
beskrivelse af  de kridhvide kroppe, der forvrænget 
ligger i byen Loudons åbne massegrave.

UNDERTRYKKELSENS PRIS

Det forhindrer dog ikke den lokale præst 
Urbain Grandier i at nyde livet. Hans stadige 
skørtejagt vækker vrede hos fædrene og skjult fryd hos 
nonnerne. Fryd, lyst og skam som abedissen Jeanne 
oplever det. Hun er besat af  Grandier ud over det 
sædvanlige. Hun forsøger at uddrive ham med både 
onani og flagellation. Flere af  filmens mere outrerede 
sekvenser udspringer fra hendes fantasi.  Hun ser de 
tre korsfæstede på Golgata, hvor Jesus forvandles til 
Grandier, der stiger af  sit kors for at møde hende. Tornekronen 
gnaver i hans tinde og Jeanne arbejder sig langsomt ned af  hans 
krop for hengivent at slikke spydstikket i hans side. Der går ikke 
lang tid før de vælter rundt i mudderet. Som man måske kunne 
forestille sig, var der mere end en håndfuld mennesker, der fik 
teen i den gale hals over det blasfemiske skue. 

Den katolske kirke og dens allierede udnytter Jeannes 
undertrykkelse af  sig selv til at få skovlen under Grandier, 
hvilket alt sammen sker i retskaffenhedens ånd, selvfølgelig. 
Mens Grandier er bortrejst tilkaldes den forrykte eksorcist, 

Fader Barre, hvis groteske metoder inkluderer frastødende 
tarmskylninger, der skal drive dæmonerne fra Jeannes krop. Alt 
sammen for den fremmødte offentlighed, der maskeret fornøjes 
af  spektaklet. Da nonnerne forsøger at stoppe forulempelsen 
impliceres ordenen i Jeannes åndelige urenhed og porten til 
Helvede åbnes for alvor. For synd smitter jo som pesten og Fader 
Barre gør intet for at holde den spirituelle hygiejne. Før nogen 
kan nå at citere ave Maria adresserer han ordenen, der ellers 
stod til at blive henrettet hver og en, med ordene: “I vil skrige. 

I vil blasfemere! I vil ikke længere være ansvarlige for 
jeres handlinger” og de danser glædeligt efter hans 
pibe.

DJÆVLENE HOS BBFC

Hvad der følger er det berygtede sataniske orgie, hvor 
ordenen kaster kåber og hæmninger i filmhistoriens 
mest massive afbildning af  gudsbespottelse. Det bliver 
tydeligt, hvordan galskaben er et direkte resultatet af  
Fader Barres opfordring og hvordan, der er tale om 
en nærmest ekstatisk overlevelsestaktik fra nonnernes 
side. I stedet for et kollektivt martyrium vælger de 
at svælge i synd og fornedring, der kulminerer i 
’voldtægten af  Kristus’, hvor nonnerne kaster sig over 
et krucifiks. Denne scene anses stadig for værende for 
hård kost, hvorfor den stadig ikke er tilgængelig i sin 
fulde længde. Den var da også genstand for meget 
bekymring bag kulissen. Ikke bare hos den britiske 
censurstyrelse BBFC – The British Board of  Film 
Classification, men selv Warner bros., der stod bag 
filmen, tilspurgte Russsell flere gange om han ikke 
lige kunne tone filmens indhold ned. I et brev til John 
Trevelyan, sekretær ved BBFC, skriver Russell:

“Jeg har fjernet lortet fra alteret, klippet 
piskningen og skåret orgiet i to – det sidste har opnået 
flere ting – sekvensen er nu langt mere behersket, den 
svælger ikke længere i sig selv, og vigtigst af  alt, så 
styrkes ’Voldtægten af  kristus’-konceptet.”

Han fortsatte senere:
“Jeg håber ikke, at I fristes til at fifle med 

sekvensen, som den er nu – det kan højest dreje sig 
om et par indstillinger, og hvis de ryger gør meningen 
det også. Med fare for at lyde kedelig må jeg gentage, 
at denne sekvens er filmens omdrejningspunkt og jeg 

beder jer om at lade den blive som den er – for England, i det 
mindste.”

Ved første øjekast kan det jo lyde som rendyrket 
nunsploitation, men ved at krydsklippe de profane udskejelser 
med Grandier på sin rejse, hvor han udfører sakramenter 
og genfinder en ægte tro, påtager sekvensen sig en allegorisk 
kraft. Ved at true nonnerne på livet placerer magthaverne de 
uskyldige kvinder i en situation, hvor de kan vælge mellem 
spirituel og korporlig straf. Ved Grandiers hjemkomst genkalder 
filmen endnu en gang Dreyer, og Grandier stilles som Jeanne 

“Kong 
Louis 

XIII og 
kardinal 
Richelieu 
får Asmo-
deus, Isa-
caaron, 

Leviatom 
og Satan 
selv til at 
fremstå 

som Guds 
bedste 

børn. De 
to mænd 

ægter 
stat og 

kirke i en 
pagt, der 
er Faust 
værdig.”

Ordet stiller skarpt på en seværdig film, der relaterer sig særligt til udgivelsens tema.
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over for et umuligt valg: Han kan bekende sine synder og sit 
djævelskab eller tortureres til han tilstår. Men i takt med at 
statens jernnæve har klemt al dyd ud af  Loudon, er Grandier 
på sin ensomme rejse kommet nærmere Gud.  

Men selv ikke genfunden tro kan holde det uundgåelige 
stangen. Hvor det stumme mesterværk finder en vis frelse i sin 
klimatiske afbrænding, hvor Jeannes uretfærdige død udløser 
en revolution, kommer der intet godt af  Grandiers indtræden 
i martyrernes rækker. Det afsluttende billede, hvor en karakter 
kravler over murbrokker for at følge den ensomme og lange 

landevej, hvis rute er smykket med hjul og stejle, hvorpå 
protestanter rådner, tjener som en endelig fordømmelse af  
filmens egentlige djævle – staten, kirken og deres uhellige 
ægteskab.

Temafilm – the devils

Ovenstående og forrige side: the devils (1971). Foto: Warner Bros.
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midnight cowboy (1969). Foto: Jerome Hellman Productions.
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Frihed er, ifølge den amerikanske drøm, en nødvendig 
betingelse for at opnå lykke. Frihed er imidlertid ikke en 

tilstrækkelig betingelse, idet lykken aldrig er garanteret – man 
må kæmpe for den. Forbuddet er negationen af  friheden og må 
derfor bekæmpes – eller ignoreres – hvis man vil nå til tops. På 
den måde kan den amerikanske drøm bruges som legitimering 
af  det forbudte og af  fordrejede moralkodekser, som i scarface 
(1983) og andre fortællinger om den lille mands kamp mod et 
større system. I den amerikanske drøm er det hver mand for sig 
selv og det forbudte stortrives i drømmens skygge. Her regerer 
hustlere, ludere og lommetyve, som alle har det til fælles, at de 
drømmer om en lykkeligere tilværelse.

Det er den samme drøm, der har indfanget Joe Buck (Jon 
Voigt) – en ung, flot texaner med eksemplarisk amerikansk 
happy-go-lucky-mentalitet. Udstyret med cowboyhat og en 
ekstrem selvtillid dropper han sit opvaskerjob, pakker sin 
koskindskuffert og rejser fra Texas mod New York City i jagten 
på lykken. Vi ser Joe Buck forlade Texas til tonerne af  Harry 
Nilssons stemningsfulde “Everybody’s Talkin’”, som på den 
ene side håbefuldt betoner en frihed og mobilitet, der driver 
Joe Buck mod lysere tider, succes og rigdom, mens den på den 
anden side subtilt understreger den melankoli og ulykke, som 
trives i skyggen af  den amerikanske drøm.

COWBOY I STORBYEN

Joe Buck er klædt som en cowboy, fast inventar i Hollywood, og 
det tætteste amerikansk folklore kommer på en sagnhelt. Vi har 
set ham i et utal af  film ride over prærien mod solnedgangen. 
Men i midnight cowboy er solen for længst gået ned og mørket 
faldet på. Joe Bucks cowboy befinder sig langt fra prærien, når 
han færdes i Manhattans skyggefulde gyder. Cowboyen hører til 
i en verden af  i går, regeret af  forbud, fortielse og fortrængning. 
Det er denne verden Joe Buck forlader til fordel for en fri og 
flydende uafhængighed, som ungdomsoprøret blandt andet 
banede vejen for i 1968.

Storbyens virkelighed er grå og beskidt, og det er ikke 
så nemt at hustle sig til rigdom, som Joe Buck troede. I New 
York møder han Ratso (Dustin Hoffmann) – en opportunistisk 
gadehustler, der som en rotte med nød og næppe holder sig 

oven vande. De to udvikler et besynderligt venskab, og Joe 
Buck må sande, at verden ikke er som han gik og troede. I 
New Yorks gademiljø appellerer cowboy-outfittet, til Joe Bucks 
fortvivlelse, nemlig ikke til andre end mandlige, homoseksuelle 
sexhandlende.

Buck kommer fra det konservative usa, hvor forbuddene 
hersker. Han har kvindetække og idoliserer maskuliniteten 
selv – et, i 68’er-forstand, fortidslevn, nemlig John Wayne. 
Alligevel synker han dybere ned i prostitutionsmiljøet. Er det 
et nødvendigt onde for at nå den lykke, som den amerikanske 
drøm har lovet?

DEN AMERIKANSKE DRØM

Filmen stiller et fundamentalt spørgsmål: hvad er det, der 
holder liv i den amerikanske drøm? Hvad driver dette rene 
ideal i en verden så beskidt, som den Joe Buck befinder sig i? 
Svaret er naivitet, ja, næsten enfoldighed i Joes tilfælde. Han 
er på jagt efter noget, han ikke engang kan stave til – nemlig 
“MONY”, som et reklameskilt uden for hans vindue konstant 
påminder ham, og som leder ham til at stave ordet forkert. 
Skiltet virker som et symbol på den overfladiske fortælling om 
den amerikanske drøm: intet rigtigt og forkert, prøv lykken, alle 
kan være med! 

Joe Bucks underbevidste, men ikke desto mindre stærke 
tro på den amerikanske drøm er drevet af  en næsten fantastisk 
– i betydningen ’uvirkelig’ – naivitet. Han lader sig ikke kue af  
modgang, omend en vis skrøbelighed og melankolsk besindelse 
antydes mod filmens slutning, da Joe indser sin situation og de 
menneskelige tab, jagten på lykke har ført med sig. Joes naivitet 
og umiddelbare enfoldighed er på godt og ondt katalysatoren 
for hans stræben efter rigdom. Men den er også et skjold, der 
beskytter ham på lykkerejsen. Han begriber ikke modgangen, 
hvilket gør ham i stand til ikke at tage den personligt.

Den amerikanske drøm betegner en række ideelle 
samfundsmæssige forudsætninger, som muliggør en social 
mobilitet og indfrielse af  behov og drømme. Men ofte 
gentages drømmen blot som et tomt mantra uden forbindelse 
til virkeligheden. Denne udlægning kan føre til en slags 

I skyggen af den amerikanske drøm
Forbuddet repræsenterer ufriheden, og ufrihed begrænser muligheden for at indfri vores drømme. Men er frihed alene betingelsen 

for lykke? Den letteste vej til succes går ofte gennem det forbudte. Det er ligeledes tilfældet i John Schlesingers midnight cowboy 
(1969). Filmen handler om frigørelse, jagten på lykke og den amerikanske drøms skyggesider. Den rejser nogle centrale spørgsmål: 

Hvad holder drømmen i live, og hvordan skal friheden forvaltes?

af Mikkel Bækby Johansen

Tema – Forbudt
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bondefangeri, der lokker de håbefulde til at gribe chancen, 
uanset om den er der eller ej. Når neonlysene reproducerer 
illusionen og genererer falske behov og indbildskhed, rammes 
de svageste. Både Joe Buck og Ratso flygter fra en problemfyldt 
fortid, som blot antydes gennem filmens mange flashbacks. Det 
er, paradoksalt nok, ofte de svageste, der er stærkest i troen. 
For dem bliver det en blind tro, der fordrer dem til at trodse 
formelle forbud og begå kriminalitet for at nå den lykke, som 
drømmen lover. Drømmen skaber et abstrakt håb og dens 
modus operandi får eskapistisk karakter, idet forbindelsen 
til virkelighedens faktiske muligheder og betingelser for 
lykke ganske enkelt mangler. I betingelsernes fravær, vokser 
fortvivlelsen hos de, der ikke 
opnår det, de tror de kan. Ratso 
stjæler og snyder sig igennem 
tilværelsen, mens Joe Buck drives 
til voldelighed.

midnight cowboy gør op-
mærksom på uoverensstemmel-
sen mellem drøm og virkelighed. 
Den minder os om, at den ame-
rikanske drøm er og bliver netop 
det – en drøm. Men den gør det 
uden at moral-isere, og uden at 
tage håbet fra os. Joe Buck når 
endelig til en erkendelse af, at hu-
stlerlivet ikke er vejen frem. Han 
må holde sig til sin ærlighed. Men 
det er først da han konfronteres 
med de håndgribelige konsekven-
ser, Ratsos død på bagsædet af  
en bus mod Miami – næste stop 
på lykkerejsen – at Joe forstår sin 
situation.

FRIHED OG 
USIKKERHED

Den amerikanske drøm er smuk 
og beundringsværdig. Den er 
værd at bevare, så længe alle ved, at det blot er en drøm og at 
frihed ikke alene er betingelsen for storhed. Den frihed, som 
Joe Buck påberåber sig, idet han forlader Texas kan føre til 
storhed, men ligeledes til fald. I et vist omfang er forbuddene 
til for at begrænse dette fald. Vi kæmper for friheden, fordi den 
er værd at kæmpe for, men vi tager fejl, hvis vi tror, at den er 
det eneste, der skal til for at blive lykkelig. Vi har tendens til at 
glemme, at frihed er et elastisk begreb, som betyder forskellige 
ting for forskellige mennesker. 

Spørgsmålet om hvordan friheden skal forvaltes kan 
overses, hvis man tilslutter sig den abstrakte og unuancerede 
drømmefortælling. Ofte udlægges drømmen som en del af  
det liberalistiske mantra: Du er din egen lykkes smed – man 
kan hvad man vil! Ja, man kan hvad man vil, så længe man 
ikke vil noget, man ikke kan. Det er denne indsigt, Joe Buck 

får i det forgæves forsøg på at hjælpe Ratso, fordi dét er mere 
meningsfuldt end jagten på et par ekstra bucks.

midnight cowboy stiller spørgsmålstegn, ikke bare 
ved den amerikanske drøm, men også ved forvaltningen af  
den nyvundne frihed, som ungdomsoprøret skaffede. Det er 
spørgsmål, som mange New Hollywood-film berører: Hvad 
skal friheden bruges til? Disse film handler om den vundne 
eller tabte frihed og om den usikkerhed, der er forbundet med 
den. Om kampen for frihed og lykke er drevet af  naivitet eller 
ej. Det er håbet om det bedre, der er fælles for de lykkesøgende, 
og det er det filmenes verden kan give os et indblik i. 

Et fællestræk ved en række af  New Hollywood-filmenes 
narrative struktur er de stærke 
slutninger. Mange af  filmenes 
slutninger er præget af  en 
mellemfornøjet usikkerhed og 
ofte udefinerbar tvetydighed, 
der pludseligt sætter historien i 
perspektiv og i mange tilfælde 
minder os om alvoren i selv de 
mest satiriske og morsomme 
fortællinger. 

I the graduate (1967) 
bevidner Benjamin og Elaines 
flakkende blikke bagest i bussen 
om angsten ved at udleve 
drømmen om frigørelse. Den 
selv samme frihed, som Jack 
Nicholsons karakter i five easy 
pieces (1970) leder efter, da han 
beslutter sig for at forlade sin 
kæreste på tankstation i midten 
af  ingenting. 

Netop frygten for realiserin-
gen af  dette abstrakte ’ingenting’ 
er bagsiden af  den amerikanske 
drøm. Friheden er flygtig og for-
gængelig. Det så vi da Wyatt og 
Billy abrupt frarøvedes deres fri-
hed på den åbne landevej i easy 

rider (1969). Vi jagter friheden, men hvordan omdanner vi 
den til lykke?

Filmenes verden er en drømmefabrik, og midnight 
cowboy dedikerer sig til begge sider af  drømmen og fortæller 
ikke kun om det smukke, men også det tragiske – alt sammen 
i et en appellerende blanding af  naiv optimisme og alvorlig 
melankoli. Joe Buck vinder sin frihed, men taber sin uskyld, 
mens lykken lader vente på sig. Han bliver klogere og indser, 
at frihed ikke alene garanterer lykke. Den amerikanske drøms 
neonskilte foranlediger Joe til at tro på illusionen. Men han må 
lære ikke at blændes af  skiltenes lys. Det er den eneste måde 
han kan træde ud af  den amerikanske drøms skygge.

I skyggen af  den amerikanske drøm

midnight cowboy (1969). Foto: Jerome Hellman Productions.
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“At spoile” er at ødelægge kvaliteten af  et givent produkt.  
Før tv-seriernes guldalder eksploderede i 00’erne, så var 

min egen opfattelse af  ordet “spoil” mest hægtet på det at være 
forkælet som barn. I dag er mine tanker slet ikke i den boldgade 
mere. Nu er det udelukkende game of thrones (2011-), jeg 
tænker på, når ordet “spoil” dukker op. “Nej, nu må jeg endelig 
ikke spoile for andre,” tænker jeg efter at have overværet en 
sæsonafslutning. “Det kunne jo gå helt galt, hvis det kom så 
vidt”.

Det er nærmest blevet en social selvmordsunderskrift at 
levere en spoiler. Du kan potentielt slå skår i et venskab eller et 
kærlighedsforhold, hvis du afslører, hvem der dør i næste afsnit. 
Så vidt er det kommet. For godt og vel halvandet års tid siden 
udkom den længe ventede fortsættelse til star wars-franchisen, 
star wars: the force awakens (2015). I Californien råbte en 
ung mand en kæmpe spoiler lige efter at have set den, så han 
ødelagde hele spændingen for de ventende biografgængere. 
Han fik sekunder senere en røvfuld af  tre udklædte fans.  

HVORFOR TV-SERIER?

Hvorfor er det så forbudt at spoile? Og specielt i tv-seriernes 
land? Forklaringen skal findes i tv-seriens dramaturgiske 
opbygning og historie. Stort set alle tv-serier er bygget op som 
en føljeton. Disse er blandt andet karakteriseret ved at have en 
såkaldt “cliffhanger” som afslutning. Et kneb der bruges til at 
fastholde publikum, så de ikke kan slippe historien og bliver 
nødt til at finde ud af, hvad der sker næste gang. I nutidens 
tv-serier slutter stort set alle afsnit således. En uges ventetid før 
fortsættelsen?! Sådan nogle uhyrer! Selvfølgelig ser man også 
film-franchises, hvor slutningen lægger op til en fortsættelse, 
men her kan jeg i langt højere grad se den enkelte film som en 
afsluttet fortælling. Så er ventetiden ikke ligeså ubærlig. 

En tv-serie er længere end én film. Derfor har vi også 
bedre mulighed for at opbygge forhold til karaktererne. Jeg 
ved, hvem jeg elsker og hader. Jeg startede med at hade Jaime 
Lannister. Han var en idiot. Men han ændrede sig over cirka 
40 afsnit på hver cirka en time. Nu elsker jeg ham. Vi føler 
større sympati med hovedkaraktererne i en serie, fordi vi har 
fulgt dem i meget længere tid. Derfor er smerten også større, 
hvis de dør. Og hvis vi får det spoilet af  en ven, så er det for det 
første forfærdeligt, at karakteren dør, men også forfærdeligt, at 
spændingen er brudt. Cliffhangere og større fortælletid giver 
sammen en kæmpe spænding og forventning afsnit efter afsnit. 
Hvad sker der? Hvem dør? Hvor skal vi hen? Der er så meget 
mere at spoile, og derfor er det også dobbelt så forbudt!

EN SANG OM IS OG… SPOILERS

Den tv-serie, der i allerhøjeste grad er forbundet med spoiler-
begrebet, er unægtelig hbos gigasucces, game of thrones. Den 
er en af  de mest populære og sete tv-serier nogensinde, hvis 
ikke den absolut mest populære og sete. Det, der gør game of 
thrones så berygtet og elsket, er, at den tager spoilers og gør 
dem til en del af  seriens dna. Som jeg nævnte i forrige afsnit, så 
er dramaturgien og karaktererne afgørende for indlevelsen og 
i sidste ende også spoilers. game of thrones er blevet berømt 
for sit kompromisløse plot. Ingen kan vide sig sikre. Alle kan og 
skal dø. Valar Morghulis. Seriens persongalleri er så stort og 
udførligt, at man altid har nogle at holde med, og nogle man 
helst ser dø. Sæsonafslutningerne rejser altid mange spørgsmål; 
Hvad skal der nu ske med den person? Vender han tilbage? 
Kommer de skide drager snart? Og specielt ét spørgsmål 
presser sig altid på: Hvem dør? 

Flere millioner mennesker verden over følger 
sæsonafslutningerne med ansigtet klinet til skærmen for at se, 
hvad der sker i de forskellige handlingstråde, og om helten 

Spoileren: 
At afsløre slutningen på en bog, film eller tv-serie er efterhånden gået hen og blevet en dødssynd. Og det er kun blevet mere 

ekstremt i det nye årtusind med hvad mange har kaldt tv-seriernes nye guldalder. Det har oven i købet fået sit eget ord: spoiler. Men 
hvad kan spoileren gøre ved oplevelsen af en fortælling, og hvorfor er den så forbudt?

af Andreas Strini Lethan

00’ernes ottende dødssynd
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eller skurken må lade livet i Westeros. Og det har man bare 
at gøre. Hvis man ikke har mulighed for at se afsnittet med 
det samme, så er spoileren som en sort sky over dig. Den 
forfølger dig overalt. Voksne mennesker skaber sig, hvis de får 
afsløret, om dragerne kommer. De flygter ud af  kontorer, hvis 
kollegerne snakker dødsfald i sidste afsnit. Det er forfærdeligt 
for dem, der ikke har set med. Men også for dem der har. Det 
er næsten blevet en tommelfingerregel, at man ikke kan snakke 
game of thrones i offentligheden, for hvad 
nu hvis andre ikke har set det? Hvornår er 
man sikker, hvornår er man ikke? I en bus 
hjem fra Roskilde Festival sidste sommer blev 
jeg nødt til at bede passagerne bag mig om 
at stoppe, da de var ved at spoile hele sidste 
afsnit af  game of thrones. Jeg havde aldrig 
henvendt mig på den måde til mennesker 
før. Vi kan bryde den private sfære blot for at 
undgå spoilere. Det er egentlig forfærdeligt at 
tænke på. Vi afbryder andre for at få stilhed. 
Og vi adlyder! Mine medpassagerer tav med 
det samme. Hvis ikke jeg vidste, hvem der 
døde, genopstod og vandt krigen, så skulle 
jeg da selvfølgelig ikke vide det. 

Der går nok ikke mange år, før vi render 
rundt i total tavshed, når Game of  Thrones 
løber over skærmen. Vi vil så gerne snakke 
om det, som kan spoiles, men vi kan ikke. Vi 
aner ikke om andre har set det. Vi frygter, 
at få råbt “SPOILER ALERT!” direkte ind 
i hovedet så meget, at vi hellere vil undgå 
en samtale. Dette scenarie er så ekstremt 
og dystopisk, at der nok kunne komme en 
tv-serie ud af  det. Men ikke desto mindre 
så lever vi pt. i en mildere udgave af  dette 
univers. Bare prøv at lægge mærke til hvor 
mange samtaler, der stopper, når der bliver 
sagt “stop! Jeg har ikke set det endnu”.

THE SPOILER PARADOX

Men er en spoiler kun en dårlig ting? 
Det satte Nicholas Christenfeld og Jonathan 
Leavitt fra University of  California sig for at 
finde ud af. De gik ud fra en undersøgelse fra 
1944, hvor Fritz Heider og Mary-Ann Simmel 
fra Smith College lavede en kort animation, 
hvor to trekanter og en cirkel bevægede 
sig rundt i en firkant. Undersøgelsen viste, at testpersonerne 
konstruerede historier ud fra den simple animation. Det var 
en kærlighedshistorie for nogle, mens andre så noget andet. 
Det er en grundlæggende menneskelig funktion, at konstruere 
historier. Det er en måde at kommunikere og forstå andre. 

På baggrund af  denne undersøgelse fra 1944 lavede 
Christenfeld og Leavitt derfor i 2011 et forsøg til at forstå 

vores konstruktion af  historier ud fra spoilere. De lavede tre 
eksperimenter med tolv noveller. Alle novellerne indeholdt 
mysterier, twists eller lignende. Elementer, som vi normalt 
aldrig nogensinde vil have spoilet. Testpersonerne fik i to af  
eksperimenterne spoilers. Første gang var der en separat 
spoiler i starten, der fungerede som en tekst i sig selv. I andet 
eksperiment var der også en spoiler, men den var inkorporeret 
i novellen, som en åbning på resten af  novellen. Men i tredje 

og sidste eksperiment var der ingen spoilers. 
Novellen var som den normalt ville have 
været, og som vi normalt ville se i diverse 
tv-serier; fyldt med twists, mysterier etc. 
Efter eksperimenterne havde fundet sted 
ville Christenfeld og Leavitt undersøge, 
hvordan testpersonerne tog imod spoilerne, 
og hvordan deres oplevelse af  novellen blev.

Resultatet blev til det, som de døbte 
“The Spoiler Paradox”. Det handler om, at 
testpersonerne vil have en bedre følelse og 
forståelse, hvis handlingen er blevet spoilet. 
I sammenhængen med Heider og Simmels 
undersøgelse fra 1944, så kan man bedre 
konstruere og forstå en historie samt lægge 
mærke til detaljerne, hvis handlingen er 
blevet spoilet. Med andre ord så nydes en 
historie mere, hvis du ikke skal brydes med 
spørgsmålet: Hvad mon der sker?

Sagt på den måde er spoileren altså 
ligegyldig. Måske skulle jeg bare have 
holdt min mund dengang i bussen fra 
Roskilde Festival? Så havde afsnittet måske 
været bedre? Ville det have hjulpet på min 
oplevelse, hvis jeg vidste, hvem der døde? Jeg 
tvivler. Tanken om, at detaljer bliver klarere 
og koncentrationen om selve historiens nu 
er til at forstå. Jeg kan ikke udelukke, at det 
kan gøre oplevelsen bedre. Måske ville flere 
små, skjulte detaljer, der leder op til twistet, 
dukke op hvis jeg vidste, at abernes planet 
(1968) faktisk udspillede sig på jorden? Men 
så skal vi ændre en hel kultur. En kultur, som 
vi kender og elsker. Jeg vil da ikke vide, hvad 
der sker i game of thrones. Jeg vil se dramaet 
udspille sig for mine øjne. Jeg vil se blodet 
flyde. Jeg vil se sexscenerne. Uden spoilers. 
Det kan godt være, at en tv-serie bedre kan 
nydes, hvis handlingen er kendt fra starten, 

men er det ikke et vigtigt element i det at se en tv-serie, at vi vil 
have overraskende afslutninger? Det er en nydelse i sig selv at 
få chokket til sidst. Jeg vil ikke være det foruden.  

Så for din egen skyld er dette en SPOILER ALERT!:
Darth Vader er Luke Skywalkers far – nu kan du først 

rigtig nyde Star Wars: the empire strikes back (1980). Selv tak.

“Det er nær-
mest blevet 

en social selv-
mordsun-
derskrift at 

levere en spo-
iler. Du kan 

potentielt slå 
skår i et ven-
skab eller et 
kærligheds-
forhold, hvis 
du afslører, 

hvem der dør 
i næste af-

snit.”
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ON
Elefanten 

udenfor
      billedrammen

Det uforanderlige ved 
dokumentarfilm er, at de hævder 
at fortælle sandfærdigt om den 
virkelige verden. Hvordan, de 
gør det, er i stadig forandring, 
og er blevet til en diskussion om 
forholdet mellem virkelighed og 
repræsentation, som går tilbage 
til fotografiets begyndelse, hvor 
man forsøgte at afgøre, om 
fotografiet var et direkte aftryk 
af virkeligheden eller blot en 
afbildning af den. Men hvordan 
afgøres det, hvad der er sandt, 
og hvad der er falsk? Og hvad er 
forbudt?

af Lars Skovgaard Laursen

valley of the shadow of death (1855). Foto: Robert Fenton
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Polemikken omkring sandt eller falsk bliver sat på spidsen 
i the thin blue line (1988), der i dag er anerkendt som 

én af  de bedste dokumentarfilm nogensinde. Men da den 
udkom, blev der sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet 
var en dokumentarfilm, da den stod 
i komplet modsætning til datidens 
dokumentarisme, hvor det nærmest var 
forbudt at iscenesætte og lave kunstnerisk 
abstrakte rekonstruktioner med fiktive 
karaktertræk. Filmen fandt ikke vej til en 
Oscar-nominering på trods af, at den var 
skræddersyet til Akademiet med temaer 
som retfærdighed, frihed og justitsmord 
i et amerikansk historisk perspektiv. 
Rekonstruktionerne var for kontroversielt 
et brud på dokumentarens konventioner, da 
filmen havde premiere.

Den amerikanske instruktør og 
koryfæer indenfor rekonstruktioner, Errol 
Morris (1948-), skabte med the thin 
blue line en raffineret og tankevækkende 
dokumentarfilm. I en postmodernistisk stil 
med iscenesatte rekonstruktioner genskaber 
han scener fra mordet på politimanden 
Robert Wood i 1976 for at demonstrere vidnernes modstridende 
udsagn, der er ligeså upålidelige som karakterernes historier 
i Kurosawas rashomon (1950). Filmen forsøger at kortlægge, 
hvordan mordet fandt sted gennem 
rekonstruktioner, der let associeres med 
stilen fra film noir. Rekonstruktionerne 
illustrerer, hvem der var den egentlige 
gerningsmand, selvom Randall Adams 
allerede var blevet udpeget som skyldig 
og dømt til døden. Filmen havde mere på 
spil end, hvad der var sandt og falsk. Det 
handlede om liv eller død, da Randall 
Adams stod til at blive henrettet. 

Men kan rekonstruktioner, som et 
fiktivt kunstgreb, bruges i så altafgørende 
en sag? De kan ikke dokumentere, hvad 
der skete. Men er blot instruktørens 
fortolkning i levende billeder. Måske er det 
ikke tilfældigt, at filmen ikke blev nomineret 
til en Oscar. Et helt kyndigt filmakademi 
kan vel ikke tage fejl. Ville det ikke være 
at foretrække, at tilnærme sig sandheden, 
som Cinéma vérité-bevægelsen gjorde i 
deres usynlige, observerende stil? Det var 
mere end 10 år siden, at mordet havde 
fundet sted, da filmen blev lavet. Det var 
altså dermed umuligt at komme helt tæt på 
hændelsen, som derfor fremstilles gennem 
rekonstruktioner, der kun kan give en formodning om, hvordan 
noget formentlig er foregået eller har set ud. Men hvordan 

kan Errol Morris retfærdiggøre denne alternative tilgang til 
sandheden, som Akademiet ikke tilskriver troværdighed?

JAGTEN PÅ SANDHEDEN

Svaret skal findes i et af  Morris’ 
andre værker, der undersøgte sandheden, 
som en detektiv ville gøre det, hvilket 
ikke var helt tilfældigt. Da ingen ville 
finansiere Errol Morris’ film, arbejdede 
han i en periode som privatdetektiv, 
hvilket har defineret hans metode, som 
er systematisk, eftertænksom, uimponeret 
og pedantisk. Han interviewede mere 
end 200 personer i forberedelserne til 
The Thin Blue Line og dedikerede 2½ 
år af  sit liv til projektet. Hans grundige 
detektiviske facon og forhold til sandheden 
viser sig bedst i kapitlet crimean war essay 
fra bogen believing is seeing (2011), 
hvor han forsøger at opklare en endnu 
ældre gåde om to fotografiers ømtålelige 
mysterie og stiller spørgsmålstegn ved 
sandhedsbegrebet. Hvilket af  de to 

fotografier blev taget først: Det med kanonkugler på vejen 
eller det uden kanonkugler på vejen. Samt om ét, begge eller 
ingen af  fotografierne er iscenesat. Hvordan ved vi, at den 
virkelighed, vi observerer, ikke er blevet sminket og ændret for 

at bedrage os?
Den 23. april i årstallet 1855, et 

tidspunkt mellem 15:00 og 17:00, tog den 
britiske fotograf  Roger Fenton to billeder 
under den igangværende Krimkrig, som 
han dokumenterede fra et hestetrukket 
mørkekammer over flere måneder. 
Billederne, valley of the shadow of 
death, er sidenhen blevet genstand for et 
epistemologisk mysterie.

Errol Morris besluttede sig for 
at undersøge billederne efter at have 
læst flere krigsfotografiudgivelser, hvor 
det blev insinueret, at Fenton havde 
iscenesat fotografiet “ON” ved at flytte 
kanonkuglerne ud på vejen, og taget for 
givet, at “OFF” blev taget før “ON”. For 
Morris var det dog ikke indlysende, at 
“OFF” præsenterede vejen, som Fenton 
fandt den, og at “ON” var rearrangeret 
af  dramatiske årsager. Han stillede 
spørgsmålstegn ved, hvilken rækkefølge 
fotografierne blev taget i, og hvad Fenton 
lavede imellem fotograferingerne, da der 

ingen beviser var i forfatternes argumentation.  
Morris rejste med tanken om at opklare mysteriet til 

Krim og fandt den eksakte position, hvor fotografierne blev 

Tema – Forbudt

“Tilskueren 
må forfølge 
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taget for mere end 150 år siden. Nu skulle han blot undersøge, 
hvordan lyset ville falde, halvandet århundrede år efter, på en 
autentisk kanonkugle, som han ironisk nok kun havde fået lov 
at låne, fordi han havde vundet en Oscar for the fog of war 
(2003). Men der var ingen distinkt forskel. Morris var løbet 
ind i en epistemologisk blindgyde, hvis gådefuldhed vækker 
minder om den, hovedpersonen i blow-up (1966) befinder sig i. 
Hvordan kan virkeligheden adskilles fra det 
bedrageriske i et fotografi? Gåden løses til 
sidst, da fem sten, der gik igen i et meget 
afgrænset felt i begge fotografier, alle havde 
bevæget sig i en nedadgående retning fra 
“OFF” til “ON”. Tyngdeloven fastsætter, 
at “OFF” blev taget før “ON”. Men det 
besvarede ikke spørgsmålet om, hvorvidt 
fotografierne var iscenesatte eller ej.

Mysteriet om fotografierne 
fortæller, at end ikke arkivalskmateriale 
fortæller sandheden. Så hvorfor skulle 
rekonstruktioner ikke være ligeså, eller mere, 
troværdige? Begge indeholder essentielle, 
epistemologiske problemstillinger, såsom 
spørgsmålene om iscenesættelse og 
forestillingen om kunstneres intentioner. 
Arkivmateriale har ikke altid en mere 
bevismæssigt valid betydning end 
rekonstruktioner. Hele indbegrebet af  
dokumentarisme, der er at skildre verden 
sandfærdigt med udgangspunkt i autentisk 
materiale, bliver problematiseret, når 
det afsløres, at intet materiale kan være 
ubearbejdet. Alt medieret indhold mister 
sin troværdighed under skabelsen, da det 
altid vil være subjektivt skildret. 

GRÆNSEN MELLEM FAKTA OG 
FIKTION

Det, der plejede at adskille fiktion 
og dokumentar, var deres forhold til sandhedsbegrebet. 
Dokumentaren fremstillede sandheden, mens fiktionen var 
opdigtet og falsk. Men grænserne mellem fiktion og dokumentar, 
falsk og sandt er opløst. Ingen af  dem er i overensstemmelse 
med virkeligheden. Men dokumentarens styrke er netop, at den 
forsøger at undersøge sandheden, selv når det virker umuligt. 

I the thin blue line bruges iscenesættelserne af  en 
episode, der for længst er overstået, som bevismateriale for 
vidnernes manglende troværdighed og Randall Adams’ 
uskyld. Morris, der ellers havde lagt detektivhatten på hylden, 
fik muligheden for at udføre mere opklarende arbejde med 
filmen, som blev en lang bevisførelse, hvor han med sin særlige, 
lyttende interviewteknik, får vidnerne til at tale over sig og 
indrømme sandheden. I filmens absolutte klimaks, ligger der 
en båndoptager på bordet. På båndet hører vi Adams’ modpart 
David Harris’ stemme. Morris havde flere gange forsøgt at få 

et interview i stand med Harris, men var blevet forhindret 
af  flere omgange. Endelig lykkedes det, og så gik kameraet i 
stykker undervejs. Heldigvis havde Morris en båndoptager på 
sig, hvilket skulle vise sig at blive altafgørende. For da båndet 
starter, aflægger David Harris sin umiddelbare tilståelse af  
mordet på politimanden Robert Wood. Takket være filmen 
blev Adams, som var på nippet til at blive henrettet, frikendt 

for mordet. Et resultat der er langt større 
og vigtigere end at vinde en Oscar. Det var 
næsten for godt til at være sandt.

Rekonstruktioner er i dag en 
meget anvendt teknik i dokumentarfilm 
og et bredt accepteret formsprog. Det 
hænger sammen med, at skellet mellem 
dokumentar og fiktion nærmest er 
fuldstændig opløst. Men gør det noget? 
Man kan argumentere for, at alle 
dokumentarer, fiktionsfilm og fotografier 
er iscenesatte, da der altid ekskluderes 
noget fra billederammen. Roger Fenton 
kunne have haft en elefant med sig i 
dalen, som kunne have gået tværs gennem 
billedet. Men først i det øjeblik, hvor 
den passerede ud af  Fentons kameras 
synsvinkel, tog han billedet. 

Den samme subjektivitet gør sig 
gældende hos Morris, som ved hjælp af  
rekonstruktionerne overbeviser os om, 
at vi nu kender til sandheden omkring 
sagen, selvom den kun er præsenteret ud 
fra instruktørens fortolkning og selektive 
fremlæggelse af  beviserne. Hvem ved, om 
det lykkedes for Morris at finde frem til 
sandheden? Det vigtige er, at han forsøgte 
at få svar på spørgsmålet om, hvem der stod 
bag mordet. Han kendte ikke resultatet 
på forhånd, men fortsatte sin søgen 
med troen på, at han ville få svar på sit 
spørgsmål om sandheden, da alternativet 

var uacceptabelt. Tilskueren må forfølge den sandhed, som 
dokumentaren hævder at skildre. Som detektiver må vi kritisk 
drage vores egne konklusioner, hvad angår rekonstruktioner 
såvel som arkivmateriale, da dokumentarer ikke kan siges at 
være mere troværdige end fiktionsfilm. Derimod overlapper 
de og er nærmest gået hen og blevet én. Sandheden er ikke 
relativ eller subjektiv. Sandheden findes derude. Men oftest 
forsøger den at undvige os. Og andre forsøger at se bort fra 
den eller skjule den. Sandheden er en spekulativ størrelse, som 
dokumentaren må bruge alle kneb til at undersøge og tilnærme 
sig. For hvis noget er forbudt, så er det at tage sandheden for 
givet, som værende indlysende, da alt medieret indhold, både 
fiktion og dokumentar, altid ville have en elefant stående på lur 
udenfor billederammen.

Elefanten udenfor billederammen

“Filmen 
havde mere 
på spil end, 

hvad der 
var sandt og 

falsk. Det 
handlede om 
liv eller død, 
da Randall 
Adams stod 

til at blive 
henrettet.”
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FRA DEMOKRATIETS FORFÆDRE

Udtrykket “Deus Ex Machina” er gammelt. Faktisk så 
gammelt, at man ikke helt ved, hvor det er opstået. Men 

de fleste kilder peger tilbage på det gamle Grækenland. Landet 
havde som bekendt en stolt teatertradition med forfattere 
såsom Homer og Sofokles, og deres tragedier involverede som 
regel en menneskelig historie med et guddommeligt aspekt der 
observerede. Termet Deus Ex Machina opstod, da der opstod 
en trend med at lade en guddommelig indgriben, ofte i form 
af  en kran eller lignende, redde eller forløse plottet og dermed 
hovedkaraktererne fra en umulig knibe. 

Dengang var det ikke ilde set at give guddommelige aspekter 
store roller i en fortælling. Mange af  de naturvidenskabelige 
fænomener, som vi i dag kan forklare ved hjælp af  videnskaben, 
blev dengang tilskrevet guderne. Derfor tog det ikke det græske 
teaterpublikum ud af  fortællingen, når Athene eller Poseidon 
for eksempel influerede Odysseus’ fortælling. Det blev nok 
nærmere set som en naturligt forekommende udvikling i en 
historie.

For det store problem med en Deus Ex Machina er, at det 
som regel leder til et tab af  suspension of  disbelief fra publikums 
side. Vi taber vores evne til at acceptere eventuelle overnaturlige 
eller utrolige begivenheder i en fortælling. Når det sker, falder 
hele plottet sammen, og vi falder håbløst ud ad filmen. I hvert 
fald i de fleste af  tilfældene.

DEN GUDDOMMELIGE INDGRIBEN

Lige siden de gamle grækere har forfattere af  teater, bøger 
og selvfølgelig også film benyttet sig af  denne snydemetode 
til at forløse deres konflikter. Et af  mest klassiske eksempler 

i filmbranchen stammer fra Steven Spielbergs adventure-
mesterværk raiders of the lost ark (1981). Filmen er som 
bekendt en hyldest til de gamle amerikanske serials og er et 
hovedværk i moderne Hollywood. Men omkring filmen er der 
også en smule kritik ofte leveret med et glimt i øjet. Kritikken 
går på, at hovedpersonen Indiana Jones ikke har nogen 
afgørende indflydelse på handlingen, og at begivenhederne 
ville være forløbet på samme måde uden hans indblanding.

Det er også rigtigt, at konflikten i raiders bliver løst af  en 
“DEM” på en meget eksplicit måde. Det er nemlig bogstaveligt 
talt guds magt, der ender med at blive nazisternes endeligt, da 
pagtens ark endelig bliver åbnet. Nazisterne smelter, som var 
de smør, og det er ikke, fordi Indiana har narret dem, eller 
overvundet dem med styrke. Sådan er pagtens ark bare. 

Men hvorfor bliver den første Indiana Jones-film så 
stadig betragtet som et af  de bedste eventyr nogensinde? 
Det gør den, fordi filmen har kreeret et univers, hvor det 
overdrevne og mytiske har sin plads. Indiana har hele filmen 
igennem kæmpet mod komplicerede fælder lavet af  ældgamle 
civilisationer, slanger der har overlevet i flere tusinde år og 
andre overnaturlige elementer. Så da pagten endelig åbnes, 
kommer det ikke fuldkomment ud af  ingenting.  

DEN IRONISKE DISTANCE

En anden måde, hvorpå man kan slippe afsted med at bruge 
en Deus Ex Machina, er ved hjælp af  en ironisk distance. 
Når filmen selv gør opmærksom på det tåbelige i løsningen, 
kan plottet slippe afsted med en hel del mere. Det helt store 
eksempel her er Ben Stiller og Vince Vaughn filmen dodgeball: 
a true underdog story (2004). Filmen, som er en spoof  over 
sportsfilmen, havde efter sigende oprindeligt en slutning, der 

Deus Ex Machina. Gud gennem maskinen. Det latinske udtryk sender kuldegysninger ned langs ryggen 
hos de fleste folk, der nyder en velkonstrueret og komplet historie. Det er snydemetoden til at løse en 
umulig situation, som ofte efterlader tilskueren siddende med en bitter smag i munden. Men hvor stammer 
udtrykket fra, hvordan har det udviklet sig og er det et fuldstændigt no-go?

Deus ex
machina

af Frederik Rune Kristensen
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mildest talt ikke var noget, man sædvanligvis ser i Hollywood-
film. 

Den oprindelige slutning eksisterer rent faktisk stadig i 
filmen, da filmen skulle være sluttet lige i det moment, hvor det 
virker som om, alt håb er tabt. average joes har tabt finalen, og 
globogym med Ben Stillers vidunderlige nar White Goodman 
i front har vundet turneringen. I biografversionen kommer 
der en usandsynlig redning (med en morsom cameo af  Chuck 
Norris), men instruktørens drøm var at lade rulleteksterne 
køre der, og lave en “true underdog story”. Det var dog, som 
sagt, ikke den version, vi fik at se i biografen, men den “gode” 
slutning i stedet.

Denne version indeholdt også en Deus Ex Machina i 
form af  en spillegevinst, som kommer bogstaveligt ind fra 
højre. En lille detalje redder heldigvis det hele fra at være meget 
pinligt, på en måde som kun Hollywood kan være det. På den 
kiste, der ankommer med gevinsten, står der nemlig skrevet 
“Deus Ex Machina”, og pludseligt er det ikke længere kikset, 
men viser en selvindsigt hos filmmagerne. De ved godt, det er 
dumt. De ved godt, at det er urealistisk, men det er en komedie, 
og det er sådan, Hollywood vil have det. Så ved hjælp af  den 
lille detalje på kisten, slipper de afsted med plotløsningen via 
ironisk distance.

GUD GENNEM DET UFORKLARLIGE.

To af  de helt store eksempler på Deus Ex Machina i nyere tid er 
Christopher Nolans interstellar (2014) og Denis Villeneuves 
arrival (2016). To science fiction film som på mange måder 
indeholder nogle af  de samme ideer, og til en vis grad begge to 
en DEM. Hvis vi først beskuer Interstellar, så indeholder filmen 
mange elementer, der ikke kan forklares fuldt ud af  mennesker 
på jorden. På trods af  at være funderet i teorier, udviklet af  Kip 
Thorne, om sorte huller og ormehuller er der en del, der ikke 
just er baseret direkte på videnskab kendt i dag. 

Specielt tredje akt bevæger sig ind på dette territorie. 
Efter at Cooper, spillet af  Matthew McConaughey, flyver ind 
gennem det sorte hul, lander han nemlig i et “tesseract”, hvor 
selve tiden bliver en dimension. Så i stedet for at dø en frygtelig 
død, mast af  presset fra en nærmest uendeligt høj massefylde 
falder Cooper ned et sted, hvor han meget bekvemt kan 
kontakte Murph, der herefter løser hele den uløselige konflikt. 
Klassisk Deus Ex Machina.

Ligeledes udforsker arrival også tiden som en ikke-lineær 
dimension. Og på samme måde som i interstellar benyttes 

det til slut også til at forløse hovedkonflikten. I en halvkomisk 
scene forklarer en kinesisk general, hvordan hovedpersonen 
i fortiden brugte den information, han giver hende nu til at 
stoppe en global krig mellem jordens stormagter. En lettere 
kompliceret DEM, men stadig en redning fra højre. Nogen vil 
måske påstå, at disse twists har haft set-ups placeret tidligere 
i historierne i form af  bl.a. “spøgelset” fra Interstellar, og de 
fremtidsvisioner som Louise har filmen igennem i arrival. 
Men de små set-ups fjerner ikke det faktum, at det er to DEM’s, 
der agerer klimaks i de to film.

Men hvorfor har det ikke påvirket opfattelsen af  de to 
film, der har henholdsvis 74 (interstellar) og 81 (arrival) i 
score på metacritic? Det er et godt spørgsmål. Et af  svarene 
kunne være, at filmenes andre åbenlyse kvaliteter overskygger 
disse plotelementer. Et mere interessant svar kunne lede 
tilbage til snakken om DEM i antikken. For på samme måde 
som grækerne forklarede de uforståelige fænomener gennem 
guddommelig indgriben, så forklarer disse to film nogle fysiske 
problemstillinger, som vi i dag ikke kan svare på. Vi ved ikke, 
hvad der findes inde i en singularitet, ej heller ved vi, om det 
er muligt at opfatte tid ikke-lineært. Det er altså stadig det 
uforklarlige, der legitimerer en Deus Ex Machina, og måske vil 
vi en dag grine af  absurditeten i fysikken i Interstellar, ligesom vi 
trækker på smilebåndet over gudernes involvering i de antikke 
teaterstykker. Men indtil vi får besvaret disse spørgsmål, kan vi 
tilgive disse “plottwist”, for de ødelægger ikke vores suspension 
of  disbelief. Vi tror stadig på historiens interne logik, og falder 
dermed ikke ud af  historien som tilskuer. 

Disse førnævnte film er dog undtagelserne, der bekræfter 
reglen. Film som signs (2002), war of the worlds (2005) 
og matrix revolutions (2003) vil for evigt været skæmmet 
af  frustrerende slutninger med urealistiske løsninger på 
konflikterne. Det er dovent fra manuskriptforfatternes side, 
så hvis en aspirerende manuskriptforfatter læser dette, vil jeg 
slutte med at referere til Charlie Kaufman og Spike Jonzes film 
adaptation. (2002), hvor manusguruen Robert McKee leverer 
dette eviggyldige råd: 

“I’ll tell you a secret. The last act makes a film. Wow them 
in the end, and you got a hit. You can have flaws, problems, but 
wow them in the end, and you’ve got a hit. Find an ending, but 
don’t cheat, and don’t you dare bring in a deus ex machina. 
Your characters must change, and the change must come from 
them. Do that, and you’ll be fine.”
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det usigelige
I kølvandet på 2. Ver-
denskrig var mæng-
den af  vidnesbyrd, der 
skildrede rædslerne i 
koncentrationslejrene, 
overvældende. Det va-
rede dog ikke længe, 
før opmærksomheden 
på Holocaust forsvandt 
fra den offentlige sfære, 
hvilket affødte et slags 
vakuum – en stilhed, 
hvis årsag synes at 
være todelt. På den ene 
side skyldtes stilheden 
en slags kollektiv følel-
sesløshed eller psykisk 
fortrængning i sam-
fundet. På den anden 
side skyldtes det den 
umulige formidlings-

opgave, samfundet 
stod overfor, hvor spro-
get viste sig ugyldigt i 
skyggen af  Holocaust. 
For hvordan taler man 
om en begivenhed så 
barbarisk, at ethvert 
forsøg vil føre til en 
reducering eller trivi-
alisering? “Auschwitz 
modsætter sig enhver 
litterær form, lader 
hånt om alle systemer 
og begreber”, som Ho-
locaust-overlever og 
forfatter Elie Wiesel 
skrev.

af Oscar Pedersen
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Skønt Wiesel selv skrev nogle af  de mest betydningsfulde 
værker om koncentrationslejrene, personificerer han her 

den opfattelse, der betegner Holocaust som noget, der ligger 
skjult for menneskets forståelse og begrebsverden. Dette 
“repræsentationsforbud” har dog også mødt modstand. 
Eksempelvis skrev Jorge Semprún: “The ineffable you hear so 
much about is only an albi. Or a sign of  laziness [...] language 
contains everything”. Semprún forsøgte ikke at sige, at det var 
en let opgave at tale om holocaust, men ikke desto mindre, 
var det en nødvendig opgave. For hvis man vælger stilhedens 
ærinde, risikerer man, at holocaust bliver noget, der tilhører 
fortiden, noget der støves til, vokses over og glemmes.

Alain Resnais’ poetiske dokumentarfilm nat og tåge 
(1955), der behandler mindet om holocaust, synes at placere 
sig et sted mellem de to ovenstående syn – mellem det sigelige 
og usigelige.

DEN TILGROEDE HUKOMMELSE 

nat og tåge består af  fjorten korte sekvenser fra Auschwitz i 
1955. Jeg vil betegne disse som filmens nutidssekvenser. Mellem 
nutidssekvenserne klippes der til 13 sekvenser af  arkivmateriale, 
som jeg vil betegne som filmens fortidssekvenser. Disse 
kortlægger nazisternes historie med begyndelse i 1933 frem til 
oprettelsen af  koncentrationslejrene og slutteligt frigørelsen af  
lejrene. 

Åbningsindstillingen i nat og tåge viser en tom mark, 
filmet i farver, mens en lyrisk fløjtemelodi fylder lydbilledet. 
Kameraet sænker sig og afslører et pigtrådshegn. Dette 
efterfølges af  lignende indstillinger af  marker, hvor kameraet 
glider forbi og ender ved et pigtrådshegn. Over disse indstillinger 
forklarer en fortællerstemme, leveret af  holocaust-overlever 
Jean Cayrol, følgende: “Even a peaceful landscape [...] 
can lead to a concentration camp”. Fløjtemelodien ændrer 
hurtig funktion til at blive en ironisk instans, der kolliderer 
med de hjemsøgende billeder. Cayrol forklarer yderligere, 
at koncentrationslejrene nu ligger til forfald, mens tiden går, 
græsset gror og sporene af  holocaust dækkes til. Nutiden 
bliver filmens måde at præsentere fortiden på, men illustrerer 

også, at filmens fokus ikke ligger i fortiden, men i relationen 
mellem fortid og nutid.

 I disse indledende indstillinger glider kameraet både 
bagud, fremad, vertikalt og horisontalt, men uanset hvilken 
vej, kameraet bevæger sig, møder det pigtrådshegnet, hvis 
symbolske værdi kan læses som det posttraumatiske minde af  
holocaust, som man ikke kan undslippe. Det forstærkes også 
af  de efterfølgende indstillinger, hvor der pludseligt klippes 
til sort/hvid arkivmateriale af  marcherende nazister, mens 
fortællerstemmen redegør for nazisternes historie. Den stærke 
kontrast mellem de glidende indstillinger i nutidssekvensen, 
filmet i farver, og det statiske arkivklip i fortidssekvensen, 
filmet i sort/hvid, skaber en slags chokeffekt. Fløjten under de 
glidende indstillinger afbrydes ligeledes af  et par tørre slag på 
en lilletromme. Igennem denne sammenstilling formår Resnais 
ikke blot at understrege filmens indholdsmæssige fokus på 
hukommelsen af  Holocaust, men imiterer ligefrem en slags 
posttraumatisk hukommelse i sin klippekunst, hvor fortiden 
afbryder nutiden. 

DET REFLEKSIVE GENREBRUD 

nat og tåge benytter sig af  en række traditionelle filmiske 
virkemidler, men markerer samtidig et brud med de tidligere 
dokumentarfilm, der omhandlede holocaust. Førhen bestod 
de af  materiale produceret af  de allierede nationer fra lejrene 
mod slutningen af  krigen. Formålet var at skildre nazisternes 
ondskab igennem sagsfremlæggende indhold fortalt af  en 
didaktisk fortællerstemme. Billederne havde til formål at bevise, 
hvad fortællerstemmen forklarede. 

Med sit brug af  arkivmateriale i fortidssekvenserne 
læner nat og tåge sig op ad de tidligere dokumentarfilm. 
Her besidder Cayrols fortællerstemme en sagsfremlæggende 
kvalitet, mens billeder er bevismateriale. Eksempelvis klippes 
der mellem en række fotografier af  ss-soldater, der kigger på 
kz-fanger, mens Cayrol forklarer, at ss-soldaterne overvågede 
alt, hvad kz-fangerne foretog sig.

Nat og Tåge afviser imidlertid den hierarkiske relation, 
der eksisterede mellem billede og fortællerstemme i de tidligere 
dokumentarfilm. Øverst i det traditionelle hierarki er billedet 
prioriteret højst, fordi det fungerer som et visuelt bevis. 
Herunder er fortællerstemmen, der indsætter billederne i en 
kontekst. 

Nutidssekvenserne i nat og tåge degraderer billedets 
position, så det snarere er i dialog med, og til tider i konflikt 
med, fortællerstemmen; “We move slowly along, looking for 
what? [...] No description, no image can convey their true 
dimension: endless fear” kommenterer Cayrol, mens kameraet 
glider forbi senge, der engang var beboet af  kz-fanger. Måske 
spejler disharmonien mellem fortællerstemmens ønske om 
fravær og kameraets insisterende tilstedeværelse den filosofiske 
tvivl om det usigelige kontra det sigelige? I hvert fald adresserer 
nat og tåge her spørgsmålet om, hvordan man repræsenterer 
holocaust. Den benytter en række konventioner forbundet 

Tema – Forbudt
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med den sagsfremlæggende dokumentargenre, men grundet det 
overvældende emne erklæres genrens konventioner ugyldige, 
hvorfor Resnais destabiliserer dem for at skabe en poetisk 
forståelse af  holocaust. Herigennem danner Resnais et nyt 
sprog, der forsøger at bearbejde hukommelsen af  holocaust, 
men erkender samtidig den repræsentationsbegrænsning, der 
er forbundet hertil.

DEN PROBLEMATISKE GENERALISERING 

nat og tåge har igennem tiden mødt modstand, på grund af  
sin universelle tilgang til holocaust. Kun én gang refereres der 
direkte til de jødiske fanger i form af  et billede, der viser en fange 
med Davidsstjernen på sin arm. Ses der bort fra dette, udslettes 
alle forskelle mellem holocaustofrene, som også bestod af  blandt 
andet homoseksuelle, handicappede og politiske oprørere. Men 
hvordan skal man forstå Resnais’ tilgang? Er det problematisk, 
at Resnais udvisker specifikationer, så jødeforfølgelsen ikke 
længere er en unik begivenhed i verdenshistorien, eller er 
det en måde at understrege, at Holocaust var en humanitær 
tragedie, som alle må tage aktier i for at undgå, at det sker igen? 

Mod filmens afslutning spørger Cayrol tilskueren: Hvem 
er ansvarlig for holocaust? Et spørgsmål, der både peger 
retorisk tilbage på nazisterne og deres ugerninger, men også 
implicit frem mod de fremtidige generationer: Hvem er 
ansvarlig for hukommelsen af  holocaust? Resnais erkender 
sprogets begrænsninger i mødet med holocaust, men 
insisterer samtidig på, at fortiden eksisterer i nutiden og derfor 
skal behandles. Han synger i kor med Semprún og inddrager 
alle mennesker i målet om ikke at glemme, ikke at lade græsset 
gro vildt. 

At sige det usigelige

Forrige, modsatte og denne side: nat og tåge (1956). Foto: Argos Film
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I dette nummers univers af  forbud bør man også runde de film, 
der altid består censorernes test, men dumper anmeldernes. 

De film som man kan se med sin lillesøster, men undgår, når 
det er tid til Netflix og chill med den nye universitets-flirt. Det 
skal nemlig handle om de såkaldte guilty pleasures, og eftersom en 
passende dansk oversættelse aldrig er kravlet ud af  skammens 
skab, så lad os blot blive ved det engelske udtryk. Et friskt bud 
på en danisme kunne imidlertid være skamfulde fornøjelser. 

DU ER, HVAD DU SER

Hvad, man skammer sig over, og hvor meget, man skammer 
sig, vil afhænge af  en del faktorer. Social kontekst er først 
og fremmest vigtigt. Her handler det om at finde balancen 
mellem at være unik og passe ind i flokken. På Film- og 
Medievidenskab, hvor jeg selv studerer, kan man blive berygtet 
for at have dirty dancing (1990) som favoritfilm. Der ligger 
en implicit forventning om, at det kun kan være tilfældet, hvis 
man bare ikke kender til mere. Omvendt virker man i andre 
sammenhænge højrøvet elitær, hvis man relaterer alt til den 
franske nybølge. Det bliver dog lettere at imponere stammen, 
for skammen letter med alderen. Som 15-årig er den sociale 
peer-reviewing central for ens filmsmag. Omvendt indrømmer 
ens mor hjertens gerne, at hendes yndlingsfilm er og bliver 
“den der med Patrick Swayze”. 

Det er ikke kun alder og kontekst, der spiller ind i ens 
filmvalg. Selviscenesættelsen er et vigtigt element. Det kan 
sagtens blive et statement at tilføje the fast and the furious-
serien til listen over personlige favoritter, for vi har nok alle 
cinematiske præferencer, der stikker ud. Jeg bruger selv for 
megen energi på at forklare eller fortie, hvorfor jeg er begejstret 
for dette eller hint. 

SPILD AF LIV OG IMAGEPLEJE

Jeg nedtoner helt klart min hang til modefilm, bryllupsflicks og 
kiksede musicals. Jeg skjuler chickflicks fra listerne over mine 
yndlingsfilm, fordi det ikke passer til min cool girl-identitet at 
forsvare dem. Her handler det selvfølgelig ikke om udødelige 
filmklassikere som mean girls (2004) eller 10 things i hate 
about you (1999). Dem vil jeg gerne skrige fra hustoppene, at 
jeg elsker. Et er i øvrigt “kvaliteten” af  ens favoritter, men noget 
andet er kvantitet. Jeg har brugt uendeligt meget af  mit liv på 
at gense ting, som jeg absolut intet lærer af. Tid der kunne være 
brugt på at lære Ingmar Bergman at kende, rent faktisk se alle 
star wars-filmene (full disclosure: har set episoderne i, ii, iii og 
iv), eller bare læse en bog for en gangs skyld. 

For jeg forlader gerne den gode smags smalle sti for et 
smukt kostume, en god romance eller en sangkonkurrence. tv-
serien glee (2009-2015) er vidunderlig. Jeg er helt med, når 
taberne fra McKinley High bearbejder deres teenageproblemer 
med popsange. Der bliver nok brugt for meget autotune, men 
det generede mig ikke længere, da jeg havde onduleret alle 
6 sæsoner. Musikken går igen i den fantastiske dreamgirls 
(2006), hvor 60’er nostalgi og senere disko møder Beyoncé. 
Alene grundet kostumerne, har jeg engang set den fire gange 
på samme flyvetur. På vejen hjem så jeg den kun to gange. 
Tøj er også drivkraften i det nye drug, der har erstattet sex 
and the city (1998-2004) hos mig. Nemlig confessions of a 
shopaholic (2009) — filmen der forener alt, hvad der er galt 
med den vestlige verden. Isla Fisher spiller Rebecca Bloom, der 
bruger sine dage på shopping og at gemme sig for inkasso. Hun 
kunne ikke styre penge, om så hendes liv afhang af  det, men 
kommer ved et lidt plat tilfælde til at skrive for et finansblad. 
Her arbejder Hugh Dancy, den flotte love interest (så må det 

Alene i mørket, langt nede under dynen. Du tænder computeren og glæder dig i dit 
stille sind over, at din foretrukne streamingtjeneste ikke laver notifikationer på de 
sociale medier. Her er skammen skjult. De film du ikke kan prale af, når dit ry som 

fancy filmconnoisseur skal plejes.

af Rikke Bjørnholt Fink

Guilty Pleasures:
Anmelderhad er opium for folket
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være op til dig, kære læser, hvis du hellere vil tænke på ham 
som Will Graham fra hannibal). Sidst men ikke mindst vil 
jeg gerne erklære min kærlighed til den ukronede dronning 
af  00’ernes chickflicks: nemlig Katherine Heigl. Hun har 
en helt særligt charmerende måde at angribe den moderne 
romantiske komedies ambitiøse, men giftelystne og neurotiske, 
men kontrollerede kvinde. Det er selvfølgelig dybt latterligt, at 
jeg altid har følt mig for fin til 27 bryllupper (2008), life as 
we know it (2010) og the ugly truth (2009). Men det slutter 
her i en erkendelse af, at det er noget fis at bruge så meget 
tid på at gemme væk. Nu er det ude, at jeg er sindssygt glad 
for de film, som Hollywood markedsfører til mig. Jeg er en 
forudsigelig følger af  folkestemningen og slet ikke ligeså unikt 
et lille snefnug, som jeg selv gik og lod som om. 

PENGEMASKINSTORMER

Visse værker kommer bare aldrig til at arbejde i den gode 
smags tjeneste. Min ømme tå er åbenlyst 
den romantiske komedies meet cutes og 
storladne afslutninger. Men der er heller 
ikke den store filmiske street cred at hente 
hos krimien med sin klare præmis og enkle 
karaktertegninger. Der er også alle Michael 
Bays actionbaskere eller de danske Alle for... 
gud ved hvor mange efterhånden. I det 
dårlige selskab har filmene det til fælles, 
at de bliver hugget til af  filmanmelderne, 
når det er tid til at drysse med stjerner. 
Ofte er det også dem, der rent faktisk er 
i stand til at trække folk i biografen. Det 
er disse film, som vi fornemme filmnørder 
præsenterer som skamfulde favoritter. Det 
kan nemlig være svært at indrømme, at 
man ligesom alle andre er til fals for store 
eksplosioner og ditto romancer. At man 
ikke kun tager sine film udfordrende og visuelt mavepustende, 
men nogle gange bare underholdende. Det er måske lige netop 
denne folkelige tilgængelighed, der holder denne type film på 
listerne over “guilty” plaeasures. For hvem vil have en favorit, 
der deles af  alle andre? Så kommer man jo til at lyde som om, 
man aldrig har gravet sig ud af  biohitlistens popcornduftende 
tilgængelighed. Desuden kommer mange af  disse film fra den 
poppede mainstream filmindustri med al dens målrettede 
marketing og ’Murica-stemning. Det føles godt at tænke på sig 
selv som mere sofistikeret end, hvad en pr-mand kan forestille 
sig. Derfor svier det også lidt at indrømme, når metervare-
industrien har regnet dig ud. Idealet er stor filmkunst frembragt 
fra en mesters hjerne med blod, sved og ambitioner. Så det 
føles forkert at rose værker, der er blevet trukket op af  lommen 
på en stor producer for at gøre plads til flere penge.

Ingen vil indrømme at ligge under for det såkaldte 
anmeldertyranni, men som ung kulturbevidst københavner er 
det svært at sige sig fri. For der er et markant overlap mellem 

smagsdommernes hadeobjekter og de film, vi senere ønsker at 
kunne slette fra “Se den igen” kategorien på Netflix. Udover at 
de er vanvittigt populære, har Michael Bay-film, chickflicks og 
krimier det til fælles, at de for det meste kører på fast formel og 
derfor sjældent udfordrer mere, end det er til at overskue. Der 
er altså ikke mange nørdepoint at hente her. Igen kan du færdes 
i kredse, hvor det er helt fint. Men hvis du i forvejen anvender 
udtrykket guilty pleasure, foretrækker du nok, at folk forestiller 
sig, du bruger mere tid på Truffaut end twilight. Måske 
er dikotomien mellem det fine europæiske og det dumme 
amerikanske lige netop vigtig her. For mange af  de ting, vi 
lærer at skamme os over, kommer fra det tumpede Hollywood. 
Ellers er det krøbet op fra bunden af  den danske folkesjæl og er 
langt mere i familie med Erik Balling end Dreyer.

Køn er heller ikke helt uvæsentligt. Hvis man identificerer 
sig som ung, progressiv kvinde, kan det være svært at erklære 
sin kærlighed til de romantiske komedier, der har cis-
heteronormaliseret vores forhold til sex, kærlighed, samtykke, 

prostitution, make-overs, plæneklippere etc. 
Med mindre selvfølgelig du er overbevist om, 
at udskamningen af  kvindegenrer er endnu 
en måde, hvorpå patriarkatet dæmper den 
feminine stemme. Uanset hvad, kan man 
som mand tilføre sig selv en forfriskende, 
androgyn kant ved at flashe sin store viden 
om klassikere som clueless (1995) og pretty 
in pink (1986). Der kan selvfølgelig også ligge 
en del identitet i at være mere eller mindre 
besat af  Arnold Schwarzenegger. 

ET FIKS TIL ’FLIX

Den queer-orienterede identitetspleje til 
side, hvorfor ser vi så alligevel de film, som 
vi helst gemmer for vores venner og sjældent 
taler pænt om offentligt? Der er flere 

muligheder. Amerikanske forskere fremlagde i 2011 et studie i 
journal of marketing research, der påviste en sammenhæng 
mellem skam og nydelse, som strækker sig ud over det åbenlyst 
seksuelle. Man skulle altså efter sigende få noget ganske særligt 
ud af  at se brudepigefilmen 27 bryllupper, mens man har 
iscenesat sig selv således, at alle tror, man chiller med Fellini 
på en almindelig torsdag. Det kunne også være, at man nogle 
gange bare har brug for at pakke alle sine tanker ned i et enkelt 
plot og nogle elskelige karakterer. Eller også behøver man 
ingen argumenter for de ting, man elsker.

I individualiseringens tidsalder bliver det nok aldrig helt 
fint at stille sig op i rækken og skamrose det, der er mainstream. 
Nu har jeg imidlertid lettet min dårlige, cinematiske 
samvittighed og delt lidt af  min skam. Det føles selvfølgelig 
godt, men ikke bedre end at jeg stadig ønsker mig sådan en 
“skjul anbefaling”-knap på Netflix. Visse ting hører trods alt til 
i mørket under dynen, hvor ingen andre kan høre mig grine, 
græde og synge med.

Tema – Forbudt

“Det er disse 
film, som vi 
fornemme 
filmnørder 

præsenterer 
som skamful-
de favoritter.”
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Hvor sadomasochisme i filmsammenhænge 
ofte forbindes med skam og perversion, benytter 
Peter Strickland i the duke of burgundy (2014) et 
s/m-forhold som ramme for et både smukt og 
vedkommende drama. the duke of burgundy (2015). Foto: Reel Pictures
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I et gammelt, tilgroet murstenspalæ, et 
sted i en unavngiven europæisk landsby, 

bor to kvinder. Hjemmet er en storstilet 
herskabsvilla, dekoreret efter klunkestilens 
normer med velourpolstrede møbler 
og mørke tapeter. Her tilbringer parret 
størstedelen af  deres vågne timer, som 
oftest opslugt af  bøger om lepidopterologi, 
sommerfuglelære. Men de når ikke 
dedikerer sig til studiet af  sommerfugle 
eller nyder en picnic-frokost i landsbyens 
naturskønne omgivelser, udspiller de to 
kvinder en række sirligt tilrettelagte s/m-
rollespil med læderhandsker, fløjlskorset 
og lakstilletter.

 På overfladen kan Peter 
Stricklands parfumerede s/m-drama 
the duke of burgundy virke som ren 
pastiche. En obskur kunstfilm om 
et lesbisk pars erotiske intriger lyder 
umiddelbart som et arketypisk eksempel 
på eurotrash; den knapt så flatterende 
fællesbetegnelse for halvfjerdsernes 
europæiske undergrundsfilm, der vakte 
opsigt ved at splejse makaber horror 
med softcore porno. Men selvom 
Stricklands film unægteligt er en hyldest 
til sexploitation-genrens faderfigurer 
som Jess Franco og Walerian Borowczyk, 
forsøger the duke of burgundy hverken 
at forarge eller forføre. I stedet anvender 
Strickland sadomasochismens magtspil 
som et narrativt greb til at afsøge 
persondynamikkerne i et moderne 
parforhold. Resultatet er derfor ikke en 
våd sengekantsfilm, men et gribende 
romantisk drama om nødvendigheden i at 
ofre sig for den, man elsker. 

AROMATISK EROTICA

Indledningsvis kan det dog være svært 
at se, hvordan Stricklands film adskiller 
sig fra de generiske eurotrash-film, han 
ønsker at hædre. the duke of burgundy 
(titlen referer til en sommerfugleart) åbner 
med en sanselig titelsekvens, der sagtens 
kunne være begyndelsen på en spændstig 
omgang erotica fra starthalvfjerdserne: 
Tintede stillbilleder af  en smuk, mørkhåret 
kvinde, cyklende langs en løvdækket 
skovsti i efterårsnuancer, blandes med 
abstrakte sommerfugle-animationer, 
akkompagneret af  engelsk-canadiske Cat’s 

Eyes’ kælende drømmepop. Den lumre 
stemning forstærkes kun yderligere af, at 
Strickland på kæk vis har valgt at kreditere 
de ansvarlige for filmens lingeri og 
parfume (sidstnævnte tilskrives et helt og 
aldeles fiktivt parfumeri med det sensuelle 
navn Je Suis Gizella). 

 Filmens første kvarter udspiller 
sig da også præcis som stereotypisk 
sexploitation. Den unge kvinde, 
Evelyn, personificeret af  den italienske 
bellisima Chiarra d’Anna, ankommer til 
herskabsvillaen, hvor hun mødes af  den 
strenge Cynthia, spillet med fantastisk 
pertentlighed af  danske Sidse Babett 
Knudsen, som med uforsonlig kynisme 
konstaterer: “You’re late”. Evelyn beordres 
straks til at skrubbe gulve, mens Cynthia 
overvåger hende med slavisk akkuratesse. 
Da Evelyn spørger om fri efter flere 
timers husgerning indvender Cynthia, at 
Evenlyn ikke har vasket hendes undertøj 
tilstrækkelig grundigt, hvorfor Evelyn må 
afstraffes. Cynthia tvinger Evelyn ned på 
badeværelsesgulvet og beordrer hende til 
at åbne munden, hvorefter det off-screen 
antydes, at Cynthia overskyller Evelyn 
i noget, der formentligt ikke smager af  
Chardonnay.

 Først efter dette mærkværdige 
optrin lader Strickland os forstå, at der 
ikke er tale om en sadistisk hertugindes 
mishandling af  sin hjælpeløse 
husholderske, men et minutiøst tilrettelagt 
rollespil, som begge parter frivilligt tager 
del i. Da hele seancen udspiller sig for 
anden gang, erfarer vi, at Cynthia handler 
ud fra en række omhyggeligt konciperede 
cue cards, der udpensler rollespillets 
forløb ned til mindste replik. Hurtigt 
står det klart, at Evelyn langt fra er lige 
så underdanig, som de erotiske skuespil 
indikerer. Hun er snarere parforholdets 
dominerende skikkelse, mens Cynthia 
blot parerer ordrer. Filmens drama består 
således i friktionen mellem pligt og begær: 
Hvor meget er man villig til at ofre sig for 
at tilfredsstille sin partners lyster?

MAGTSPIL I JORDFARVEDE 
SKØRTER

the duke of burgundy er i høj grad 
inspireret af  eurotrash’ens ånd og æstetik. 

“Stricklands 
fokus ligger 
ensidigt på 
parforhol-

dets affektive 
dynamikker, 
som han ud-

stiller gennem 
Cynthia og 

Evelyns udfør-
lige s/m-lege. 
De regelfaste 
maskespil bli-

ver en slags 
skueplads 
for parrets 

magtkampe 
og kompro-
misser, hvor 

hverdagslivets 
emotionelle 
tovtrækkeri 

accentueres og 
bearbejdes.”

Kærlighedens magtspil
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Strickland angiver hverken tid eller sted, 
men konstruerer en selvstændig virkelighed, 
frit inspireret af  start-halvfjerdsernes øvre 
europæiske middelklasse med draperede 
gardiner, jordfarvede skørter og keramisk 
stentøj. Der er ingen mænd i filmen, kun 
kvinder, der alle taler engelsk med en svag 
accent. Ingen syntes at have fast arbejde, men 
alle deltager i landsbysamfundets ugentlige 
forelæsninger, hvor de skiftes til at holde oplæg 
om lepidopterologi. Strickland understreger 
ligefrem virkelighedens konstruktion ved at 
sætte sminkede mannequindukker blandt 
forelæsningernes levende tilskuere; en visuel 
cadeau til Jess Francos saftige kultklassiker 
vampyros lesbos (1971). 

 Strickland placerer altså handlingen 
i en fiktiv ramme, hvor hverken nationalitet, 
profession eller køn spiller nogen rolle. 
I dette isolerede univers er således rig 
mulighed for at gå i kødet på karakterernes 
følelsesliv. Stricklands fokus ligger ensidigt på 
parforholdets affektive dynamikker, som han 
udstiller gennem Cynthia og Evelyns udførlige 
s/m-lege. De regelfaste maskespil bliver en 
slags skueplads for parrets magtkampe og 
kompromisser, hvor hverdagslivets emotionelle 
tovtrækkeri accentueres og bearbejdes. Selvom 
et lesbisk s/m-forhold er en niche, som kun de 
færreste er bekendt med, er det ikke svært at 
identificere sig med Evelyn og Cynthia; en ung 
skønhed, der savner modspil fra sin partner 
og en aldrende kvinde, der indvilliger i sin 
partners krav af  frygt for at miste hende.

 Parforholdets konflikter giver 
anledning til flere scener, som både er fantastisk 
sorthumoristiske og dybt smertelige. Et herligt 
eksempel på filmens tragikomiske karat ser vi, 
da Evelyn begynder at tilfredsstille sig selv i 
sengen, da parret vågner en morgen. Cynthia 
hvisker lykkeligt romantiske floskler i hendes 
øre, men Evelyn efterspørger kontant dirty 
talk fra Cynthia, der må anstrenge sig for at 
optænke tilpas nedrige gloser. Efter Cynthia, 
som tydeligvis er utilpas ved situationen, får 
improviseret sig igennem en lang og akavet 
monolog, lykkes det endelig Evelyn at nå et 
orgasmisk klimaks, hvorefter hun roligt vender 
sig mod Cynthia og henkastet kommenterer: 
“Try to have more conviction in your voice 
next time”. 

MØRKET MELLEM BENENE

Forholdet imellem de to kvinder forværres 
i takt med Evelyns stadigt voksende krav til 
Cynthia, der har svært ved at forsone sig 
med rollen som følelseskold dominatrix. 
Strickland lader det samme rollespil udspille 
sig flere gange, men accenten omkring parrets 
faste replikudvekslinger skifter gradvist, som 
konflikten eskalerer. Første gang vi hører 
Evelyn blive tisset i munden, er det svært 
ikke at fatte sympati med hende, men anden 
gang, hvor vi hører Cynthia kæmpe for at 
klemme en stråle ud, er det hende, vi får 
ondt af. Knapt så komisk, men til gengæld 
ganske hjerteskærende, bliver s/m-legen 
i filmens afslutning, hvor den grådkvalte 
Cynthia desperat forsøger at opretholde sin 
kyniske facade foran Evelyn, men kvæles i sine 
replikker.

 the duke of burgundy er i sin 
essens en film om parforholdets magtbalance, 
der konstant vedligeholdes og genforhandles 
igennem hverdagens diminutive stridigheder, 
i såvel som uden for sengen. Strickland får på 
elegant maner udstillet den gennemgribende 
kontrol, vi qua vores seksualitet kan udøve 
over vores partner. Dette tematiske forhold 
er smukt visualiseret i filmens skyggefulde 
mareridtssekvens, hvor en lang kamera-
tracking ind i mørket mellem Cynthias spredte 
ben leder over i en abstrakt billedmontage 
af  mikroskopforstørrede sommerfuglevinger. 
Scenen er en gestus til Stan Brakhages 
avantgardistiske kortfilm mothlight (1963), 
men også et symbolsk udtryk for den helt 
primitive tiltrækningskraft, som menneskets 
underliv besidder. 

 Stricklands emnevalg er måske 
obskurt, men hans budskab er universelt. 
De emotionelle konflikter, som Cynthia og 
Evelyn konfronteres med, begrænser sig 
ikke til filmens isolerede halvfjerdserunivers. 
Strickland italesætter et dilemma, der gør sig 
gældende for alle parforhold, uagtet seksuelle 
præferencer: Skal man forsøge at ændre på sin 
partner eller i stedet tilgive dem, for at være den 
de er? the duke of burgundy trækker ganske 
vist på sexploitation-genrens ikonografi, men 
filmen er langt mere rørende, end den er 
erotisk. En ikke så lidt imponerende bedrift for 
en film, hvis hovedkarakterer undervejs har en 
bundseriøs samtale omkring et human toilet.

“
the duke of 

burgundy

er i sin 
essens 
en film 
om par-

forholdets 
magt-
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konstant 

ved-
ligeholdes 
og genfor-
handles 
igennem 

hverdagens 
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heder, i 

såvel som 
uden for 
sengen.”
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“Så blev weekenden alligevel tålelig…”, skriver en bruger 
i sit opslag i Facebook-gruppen “NEJ – til kriminelle 

indvandrere og islam”. Opslaget linker til en nyhedsartikel, 
der formidler, at 130 mellemøstlige flygtninge er druknet i en 
bådulykke i Middelhavet. For at illustrere sin pointe, poster 
brugeren selv et billede i kommentarfeltet, der viser det 
kæntrende skib. Flere støder til for at tilkendegive deres mening 
om opslaget. Én viser tilfredshed ved opslaget i form af  en 
simpel ☺-smiley. En anden er mere forbeholden og uddyber, 
at “der ku godt ha været fler ombord”. En tredje bidrager med 
en maritim spidsfindighed og skriver: “træk bundproppen”. Set 
gennem mine venstreorienterede, humaniorastuderende briller 
er opslaget og kommentarerne selvsagt helt ude i hampen, og 
sådan synes jeg egentlig også, at det burde forholde sig for de 
fleste. Men i hvor høj grad bør man begrænse denne form for 
online meningstilkendegivelse? Hvor skal Facebook placere 
sig i den i forvejen sprængfarlige debat om ytringsfrihed? 
Og hvordan skal vi som samfund udnytte de sociale mediers 
potentiale til forlængelse af  den demokratiske debat? 

Det er næppe en nyhed, at debat og meningstilkendegivelse 
på Facebook ofte er af  en anden karakter end den, der foregår 
ude i virkeligheden, hvor øjenkontakt med mennesket bag 
computerskærmen ofte giver andre muligheder for samtale, 
sanktion og nuancering. Ord som postfaktualitet og fake-news er 
hurtigt blevet næsten synonyme med den kortfattede, ensidige 
og følelsesbetonede onlinedebat, der kendetegner det vestlige 
samfund anno 2017. Men hvad er særligt kendetegnende for 
denne debatkultur, og i hvor høj grad kan den ses som en 
forlængelse af  den offentlige, demokratiske debat, der foregår 
uden for kommentarfelternes firkantede rammer? 

Spørger man professor i medievidenskab, Stig Hjarvad, 
ligger problematikken i Facebooks debatkultur ikke i det 
faktum, at folk debatterer online, men snarere i hvordan de 
gør det. Med henvisning til Kulturstyrelsens rapport sociale 
medier – brug, interesseområder og debatlyst, fra 2015, 
udtaler han: 

“For det første har folk ikke lyst til at diskutere 
kontroversielle emner på Facebook. Folk har ikke lyst til at sætte 

deres navn og ansigt på spil i et forum, hvor man ikke ved hvad 
andre mener, eller om ens holdning er underrepræsenteret.”

Dette er ifølge Hjarvard medvirkende til at skabe de 
bobler, eller ekkokamrer, der ofte nævnes i diskussionen 
om debatkultur på Facebook. Altså opsøger vi, af  frygt for 
at tabe vores virtuelle fjæs på tastaturet, ofte kun de emner 
og diskussioner, der stemmer overens med vores egen 
holdningshorisont. Lukkede grupper som “NEJ – til kriminelle 
indvandrere og islam” fremstår som et ekstremt eksempel på 
denne meningsisolation, men Hjarvard mener ikke, at der som 
sådan er noget galt med at diskutere indbyrdes i lukkede fora: 

“Alle politiske organisationer er jo sådan set lukkede 
fora, og det kan jo faktisk bidrage ganske fornuftigt til 
demokratiet, at folk trænes i at debattere indbyrdes. Problemet 
er, når debattørerne, i et forum hvor de møder uenighed, 
ikke accepterer uenigheden, men prøver at erobre debatten 
med uanstændig opførsel. Grundlæggende skal man være 
tilhænger af  et så åbent forum som muligt, men der må være 
nogle grænser for hvor langt man kan gå i forhold til direkte 
hadefulde og personlige kommentarer. Nogle af  disse grænser 
vil jo selvfølgelig være sat af  den danske lovgivning”. 

Altså kan Facebooks lukkede fællesskaber ikke kun ses 
som en stejl bjergskrant, hvor ekstreme holdninger får lov til at 
udvikles fra små snebolde til larmende laviner, men også som 
en træningslejr, hvor argumenter kan sparre indbyrdes og vokse 
sig stærkere. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig om argumenterne, 
når de er klar til kamp, bliver sendt i ringen, eller om de bliver 
hjemme og puster sig op i spejlet? 

Her er det relevant at kigge på intentionen bag 
oprettelsen af  disse forbudte fællesskaber. For i grunden virker 
det vel ulogisk at uploade holdninger, der går direkte imod 
den herskende forståelse af  etik og moral (og måske endda 
den danske lovgivning) til verdens største profilbank? Om man 
vil det eller ej, præsenterer Facebook jo en forlængelse af  ens 
virkelige person, og selvom man deler meninger og information 
i en lukket gruppe, kræver det jo ikke mange klik med musen, 
før Gud og hvermand har adgang til ens personlige og 
ekstreme synspunkter. Spørger man en af  bagmændene bag 
den førnævnte gruppe, “NEJ- til kriminelle indvandrere og 

af Niels Kristian Bonde Jensen

Facebooks forbudte 
fællesskaber
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islam”, er grunden simpel. I et interview med Ekstra Bladet 
udtales der: 

“Min intention med gruppen var at have et sted, hvor 
vi kunne komme af  med vores frustrationer, synspunkter og 
meninger sammen med ligestillede — det er ikke sundt at bære 
på disse alvorlige bekymringer selv”: 

Grupperne kan altså også ses som et afløb, hvor de 
utilpassede eller forbudte holdninger og tanker kan flyde 
frit uden at møde den samme modstand eller tabuisering, 
som de ville i den virkelige offentlighed. Igen kan der jo 
stilles spørgsmålstegn ved, om grupperne rent faktisk har en 
rensende effekt, eller om den konstante strøm af  frustration og 
galle virker selvforstærkende 
og forurenende. 

For selvom der selvfølgelig 
ligger noget fornuftigt i at 
bringe skjulte og forbudte 
følelser frem i lyset, især når de 
deles af  en relativt stor gruppe 
af  den danske befolkning, kan 
Facebook i værste fald fungere 
som et sted, hvor grupper nemt 
kan organiseres til ikke kun at 
udøve hadefulde ytringer, men 
også hadefulde handlinger. 
Det er især her, at Hjarvard 
mener, at Facebook bør yde en 
ekstra indsats: 

“Man skal ikke 
underkende, at der i forskellige 
debatter findes grupper, der vil 
fremme organiserede ekstreme 
synspunkter. Det mener 
jeg burde have Facebooks 
øgede opmærksomhed, især 
bør Facebook være mere 
opmærksom på om folk er 
hvad de giver sig ud for at 
være, eller om de er trolle, 
der bevidst forsøger at spolere 
debatten.”

På den ene side 
indeholder Facebooks lukkede grupper altså en stor 
demokratisk mulighed, dels som pusterum for alle de forbudte 
røster, og dels som forlængelse af  de politiske fællesskaber, hvor 
argumentation forbedres og fordybes. På den anden side er 
grupperne med til at skabe en mere ensporet og snæversynet 
debatkultur, hvor holdninger udpensles, men ikke nødvendigvis 
udfordres. En lukket, vred klub, der i værste fald forvandler had 
til høtyv, frygt til fakkel. 

Man kan selvfølgelig argumentere for, at Facebook 
primært fungerer som et smart socialt værktøj, der gør det let 
at dele tanker, organisere fællesskaber og kontakte venner. Man 
kan argumentere for, at mediet netop er defineret ved at fungere 

som pusterum i mindre sociale kredsløb, at det aldrig har bedt 
om at skulle agere athensk folkeforsamling. Sandheden er bare, 
at Facebook, intenderet eller ej, ikke kun er kanal for velbelyst 
madporno og glinsende strandben, men også for politiske 
dagsordner og centrale samfundsmæssige problemstillinger. 
Både de forbudte, de skæve, de vigtige og de kedelige. Det 
er et kaotisk miskmask, men det er at gøre demokratiet 
en bjørnetjeneste, hvis vi affejer verdenshistoriens største 
forsamlingshus, som værende et underlødigt og egoliderligt 
festlokale. Når dem, der har magten i samfundet, så åbenlyst 
øjner muligheden for at sprede budskaber og dagsordner til 
millioner af  mennesker med et enkelt klik, er der ingen grund 
til, at de mange millioner ikke også skulle bruge muligheden til 

at processere det udsendte i 
fællesskab.  

Så hvor skal Facebook 
og brugerne placere sig? 
Svaret er selvfølgelig ikke 
entydigt, og med de sociale 
mediers stigende status 
som forlængelse af  den 
fysiske sociale sfære, er det 
næsten umuligt ikke at brede 
debatten ud til et spørgsmål 
om, hvor grænserne for 
ytringsfrihed skal gå generelt 
i samfundet. 

Som central aktør 
både på det sociale, men 
altså også i en vis grad det 
politiske felt, bør Facebook 
muligvis på ledelsesniveau 
tage et større ansvar for at 
moderere online-debatten. 
Præcis hvordan algoritmerne 
kan ændres, hvordan 
gruppestrukturen kan åbnes 
op, og hvordan de falske 
profiler kan kontrolleres, 
skal jeg ikke gøre mig klog 
på her; og der er jo også 
grænser for, hvor meget der 

kan ændres gennem systematiske omstruktureringer. Facebook 
er i høj grad defineret af  det brugergenerede indhold, og det 
er nok også gennem brugerne, at debatkulturen for alvor kan 
ændres. Igen er det en ubeskrivelig kompleks og langsommelig 
opgave at skulle ændre den måde, vi diskuterer offentligt på, og 
måske skal man bare erkende, at vi som samfund endnu ikke 
helt har vænnet os til, hvordan vi anvender de sociale medier 
som forlængelse af  den “virkelige” debat. Som enkeltperson i 
et hav af  offentlige profiler, kan man dog altid starte et sted, og 
ét basalt skridt virker helt umiddelbart, som det mest åbenlyse 
i den rigtige retning: åben øjnene, tag et ekstra klik, og inviter 
den forbudte fremmede til tango i kommentarfeltet. 

Tema – Forbudt

“Altså kan Facebooks 
lukkede fællesskaber 

ikke kun ses som en stejl 
bjergskrant, hvor eks-

treme holdninger får lov 
til at udvikles fra små 
snebolde til larmende 
laviner, men også som 

en træningslejr, hvor ar-
gumenter kan sparre ind-
byrdes og vokse sig stær-
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De forbudte 
maskiner

af Troels Jensen

Til oktober udkommer den længe ventede opfølger til 
kultklassikeren blade runner (1982). Den har fået titlen 

blade runner 2049 (2017) og instrueres af  Denis Villeneuve. 
Hvad filmen kommer til at handle om er endnu uvist, men 
med al sandsynlighed kommer kunstig intelligens til at spille en 
central rolle i plottet endnu en gang. 

Film om kunstig intelligens forholder sig oftest kritisk over 
for den nye teknologi, som det også ses i blade runner. De 
rummer en angst for vores nærmest forbudte skaberpotentiale. 
Den angst kan spores tilbage til en anden, langt ældre historie, 
som kan belyse, hvorfor ai i dag portrætteres, som det gør.

MANDEN AF LER

Golem-myten. De fleste kender nok navnet Golem og kan 
fremkalde et indre billede af  en brun, maskinagtig kolos. Måske 
kender man Golem fra Pokémon eller fra diverse computerspil. 
Men navnet har rødder helt tilbage til middelalderen, til de 
jødiske kabbalisters mytologi.

Visse tilhængere af  kabbalismen, en mystisk filosofi 
baseret på de tidlige jødiske skrifter, berettede om muligheden 
for at skabe kunstigt liv. Hvis en mand var lærd nok i de jødiske 
skrifter, kunne han ånde kunstigt liv i dødt materiale. Han 
kunne forme en mand i ler, og ved at skrive et helligt ord på 
dens pande, få den til rejse sig og adlyde ethvert ønske. Med 
overnaturlig styrke kunne den bygge huse, høste marker eller 
male korn. I den mest berømte fortælling om Golem skabtes 
den for at beskytte den jødiske ghetto i Prag mod jødeforfølgelse.

Golem skabtes altid som en løsning på sin samtids 
problemer: manglende arbejdskraft, dovenskab, forfølgelse. 

Men historierne om Golem har næsten altid en hage. Man 
skulle slukke for den hver lørdag, hvor jøderne holdt sabbat. 
Hvis man glemte det, ville Golem løbe løbsk og sprede død og 
ødelæggelse.

Én version har en lidt anderledes morale; den fortæller, at 
Golem blev så nyttig, at folkene i dens landsby blev dovne og 
syndige, fordi de ikke længere behøvede at arbejde.

Indlagt i alle fortællingerne er den klassiske hybrismorale. 
Skaberen straffes for sit overmod.

Der er skrevet mange bøger og også lavet et par film 
om Golem. Den tidligste og nok mest berømte film er Paul 
Wegeners stumfilm der golem (1915), som i dag kun findes i 
brudstykker.

DE BEVIDSTE MASKINER

Den sagnomspundne brune kæmpe havde sin storhedstid for 
flere århundreder siden, men tematikken, den repræsenterede, 
lever stadig videre i en anden indpakning.

Den vestlige verden har længe været fascineret af  kunstig 
intelligens. Vi elsker at se film om de bevidste maskiner, og 
Hollywood elsker at lave dem. Særligt i de seneste årtier er 
vores ai-fascination blusset op i takt med at kunstig intelligens 
kommer tættere og tættere på at blive en videnskabelig realitet. 
Allerede nu findes der selvkørende biler, mange af  os har Siri 
i lommen, og med kvantecomputere lige om hjørnet er vi 
måske på tærsklen til at skabe den første vaskeægte kunstige 
bevidsthed a la hal 9000.

Mange lovpriser ideen om ai, mens andre prominente 
figurer som eksempelvis Stephen Hawking har pointeret de 
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Frygten for kunstig intelligens og dens 
rødder i jødisk mytologi.

der golem (1915)
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iboende farer forbundet med projektet. Vores teknologiske 
kunnen er i eksplosiv fremgang, og mange frygter, at vi med 
tiden ikke ville kunne tøjle bevidste maskiner med kognitive 
kapaciteter, som langt overstiger den menneskelige hjernes.

Frygten for ai destruktive potentiale er også 
omdrejningspunktet i mange science fiction-film, hvor 
opfindelsen af  kunstig intelligens udmønter sig i apokalyptiske 
scenarier. Det gælder blandt andet for terminator (1984), hvor 
Skynet bliver selvbevidst og næsten udrydder menneskeheden i 
en altødelæggende atomkrig. Noget lignende sker i the matrix 
(1999), hvor maskinerne trælbinder menneskeracen for at høste 
den for energi. 

En af  de mest ikoniske film som behandler ai-temaet er 
blade runner.

RIDLEY SCOTTS NEO-NOIR SCI-FI 
MESTERVÆRK

Filmen udspiller sig i det herrens år 2019, hvor Los Angeles 
er blevet omdannet til et dystopisk, superindustrialiseret 

samfund pakket med neonlys, reklamerende zeppelinere og de 
obligatoriske flyvende biler. I den nye verden har gigantselskabet 
Tyrell Corporation udviklet robotter, som ligner og opfører 
sig som mennesker, og som sågar har følelser. Disse maskiner 
kaldes replicants. De har voldelige tendenser, og benyttes derfor 
udelukkende til fysisk arbejde på rumkolonier. Hvis de skulle 
vende tilbage til jorden, har den udbrændte Rick Deckard 
(Harrison Ford) og hans kollegaer i blade runner-erhvervet 
fået til opgave at mane dem i jorden. 

Det er netop hvad der sker. Den hyperintelligente og 
meget vrede replicant Roy Batty vender sammen med en lille 
gruppe replicants hjem til jorden med kaos til følge.

BATTY SOM GOLEM ANNO 2019?

Den narrative formel, som bærer begge fortællinger, er 
bemærkelsesværdigt ens. Kunstigt liv skabes af  dødt materiale, 
det kunstige liv udfører sin pligt indtil en komplikation opstår, 
hvorefter det kunstige liv bliver til fare for både deres skaber og 
deres samfund.

De forbudte maskiner

blade runner (1982). Foto: Warner Bros.
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Man kan tilmed gisne om det mon også er skabelsen 
af  ai, som fører til det dystopiske samfund i blade runner, 
på samme måde som Golem korrumperer sin landsby med 
dovenskab. Med opfindelsen af  replicants, er der ikke længere 
behov for fysisk arbejde; og det kunne meget vel være det, som 
afstedkommer det mekaniserede, hyperkapitalistiske samfund, 
som filmen udspiller sig i.

Præcis som i Golem-myten 
skabes replicants som reaktion på en 
samfundsproblematik. I blade runner 
skabes de, som i mange versioner af  
Golem-myten, som en reaktion på 
menneskenes uvilje til at udføre fysisk 
arbejde. Det er også den samme funktion, 
den primitive kunstige intelligens, vi i dag 
benytter, har og som fremtidig ai nok også 
vil varetage.

Den helt grundlæggende bekymring, 
som ligger til grund for historierne, 
bunder i uvisheden forbundet med vores 
menneskelige kunnen. En angst for vores 
skaberpotentiale. I Golem-myten, såvel 
som i langt størstedelen af  film om ai, får 
skaberværket katastrofale følger.

 ETISKE LEKTIONER

Tematikken kan dog ikke oversættes 
direkte; der er en grundlæggende forskel i 
fortællingernes morale.

Rabbinerens forbrydelse består i at 
handle i uoverensstemmelse med bibelske 
idealer. Ved at skabe Golem begår han 
hybris ved at imitere guds evne til at skabe 
liv; noget Toraen ikke ser stort på.

I nyere tid er vi imidlertid også blevet 
interesserede i andre aspekter af  kunstigt 
liv. Navnlig de etiske problematikker. 

I blade runner inviteres publikum 
aldrig rigtig til at vælge side mellem 
maskinerne og menneskene. Roy Batty 
og de andre replicants karakteriseres 
enormt menneskeligt, og de har tilmed 
fået menneskelige navne. Filmen er 
også spækket med nære indstillinger af  
androiderne og deres gribende, meget 
menneskelige mimik. Deres replikker er 
poetiske og reflekterede, hvilket smukt 
eksemplificeres af  den legendariske monolog fra Batty i filmens 
slutning:

“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships 
on fire off the shoulder of  Orion. I watched C-beams glitter in 
the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be 
lost in time, like tears in rain. Time to die.”

En replik som på en gang demonstrerer en meget 
menneskelig kapacitet til at føle og en høj grad af  selvbevidsthed 
– hans minder og erfaringer udgør et unikt individ, som verden 
bliver fattigere af  at miste.

Filmen stiller spørgsmålet: Hvis vi skaber maskiner, som 
på alle væsentlige niveauer minder om mennesker og deler de 
samme kvaler og glæder, er de så ikke berettigede til den samme 

etiske status? Spørgsmålet bliver konstant 
understreget både stilistisk og narrativt, 
og det giver filmen et tankevækkende, 
filosofisk aspekt, som man i sig selv kan 
skrive adskillige artikler om. Denne 
problematik er blade runner ikke ene om 
at belyse, senest har westworld også slået 
hårdt på den tangent.

Man kan sige, at begge fortællinger 
moraliserer ud fra deres tids herskende 
etiske overbevisninger, bibelsk dengang, 
humanistisk i dag.

ANGSTEN FOR OS SELV

Golem-myten og dens ligheder med 
moderne behandling af  ai-temaet tyder 
på, at mennesket længe før atombomben, 
kvantecomputeren og global opvarmning 
har frygtet vores egen skaberkraft.

Vores fascination af  ai er mere end 
et udtryk for betagelse af  frontier-science. 
Den bunder i noget dybere. En arketypisk 
angst for menneskets forbudte og 
destruktive skaberpotentiale; en angst som 
så tidligt som middelalderen har vist sit 
ansigt i form af  Golem, og som har været 
et tilbagevendende tema i filmhistorien, 
fra der golem i 1915 til blade runner og 
Westworld.

Den angst har manifesteret sig 
som en bestemt narrativ formel, som 
med forskellige fællesnævnere og med 
forskellige tillægsmoraler indeholder den 
samme advarsel: Pas på med at lege gud.

blade runner 2049 kommer højst 
sandsynligt til at skrive sig ind i en 
efterhånden velpolstret undergenre af  sci-
fi: ai-film, og det bliver spændende at se 
hvilken vinkel Villeneuve tager på temaet. 
Vil han følge den samme formel som 

Golem-myten og den forrige film, eller måske anlægge en ny, 
mindre pessimistisk tilgang til det stadigt kontroversielle tema?

“Den sagno-
mspundne 

brune kæm-
pe havde sin 
storhedstid 
for flere år-
hundreder 
siden, men 
tematikken, 
den repræ-
senterede, 
lever stadig 
videre i en 
anden ind-
pakning.”

Tema – Forbudt
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Afskærmet bag de altoverskyggende Rocky Mountains 
findes et sted, hvor der ingen grænser er for, hvad man 

kan tillade sig. Her er usmagelig profanering og skamløs 
vulgaritet dagligdagskost, og der skelnes ikke mellem ofrene. 
Alle står for skud i den lille bjergby, der avler kontroverser, 
som bjerggeder avler bjergkid. Der er selvfølgelig tale om 
south park, der på trods af  sin obskure beliggenhed har været 
omdrejningspunkt for ophedede debatter på globalt plan i 
over 20 år. Vores numeriske system kan svært beskrive, hvor 
mange gange serien har affødt klager og protester. Bevares, 
vi taler også om en serie, der med sin beskedne længde på 
22 minutter per afsnit formår at sige shit 162 gange i bedste 
sendetid, og i et andet afsnit får sagt nigga eller versioneringer 
heraf  43 gange. Serien latterliggør kendte, døde som levende, 
homoseksuelle, handicappede og alverdens racer og religioner. 
Intet synes at være tabu i skaberne Matt Stone og Trey Parkers 
egen verden. Der findes dog tilfælde, hvor kontroverserne har 
været så voldsomme, at reaktionerne ikke har begrænset sig til 
småsure læserbreve og rynken på næsen. Visse afsnit har været 
direkte årsag til opsigelser, programændringer, censur og sågar 
dødstrusler. Fælles for disse afsnit er, at de alle har sejlet ud i et 
af  historiens mest tabubelagte farvande – religion.  

IKKE ALLE GUDER ER TILGIVENDE

I alle seriens år har Matt Stone og Trey Parkers vanhellige 
krig mod religion været i offensiven. Især jødedommen har måtte 
udstå meget, da religionen konstant nedgøres af  antisemitten 
Cartman. Mest berømt må være afsnittet the passion of the 
jew, hvor den runde minidjævel anfører en nynazistisk hær, 
mens han, ikke særlig diskret, selv er klædt som Adolf  Hitler. 
Den kristne verden har også fået sine knubs i tidens løb, hvor 
alt fra pædofile præster til lemlæstelse af  jesus kristus har 
skabt furore. Buddha, Krishna, Moses og Joseph Smith er også 
blandt de figurerer, der er blevet latterliggjort gang på gang i den 
skrupelløse flække i bjergene. Det er dog ikke alle religioner, der 

ser lige let på at blive ydmyget og udstillet på verdensdækkende 
tv. En af  south parks største kontroverser gennem tiden er 
den såkaldte closetgate, hvor offensiven mod Scientology 
for alvor gik i gang i seriens niende sæson. I afsnittet trapped 
in the closet vikles en af  seriens hovedpersoner, Stan, ind i 
den pengeglade organisations spindelvæv, hvor han udråbes 
til at være reinkarnationen af  den fantasifulde forfatter af  den 
fabulerende religion. Skabelsesmytens science fiction-nonsens, 
der virker så langt ude, at selv George Lucas og Ridley Scott 
ville afslå en filmatisering, udfoldes i al sin latterlighed til ordene 
“this is what scientologists actually believe”. I ungdommens 
naivitet, og i euforien ved at blive udråbt til ledestjerne, tager 
Stan den noget tvivlsomme beretning for gode varer. Det er så 
langt ude, at selv en af  Scientologys højeste medlemmer må 
udbryde: “You don’t actually believe this crap do you? This is a 
scam on a global scale!” 

Det kontroversielle afsnit kunne som en trehovedet 
Kerberos bide fra sig i flere retninger på én gang. Ligeledes 
genstand for latterliggørelse var skuespilleren Tom Cruise, som 
er en prominent offentlig figur indenfor Scientology. I afsnittet 
låser Cruise sig ind i Stans skab og nægter at komme ud. Stone 
og Parker giver hermed knap så diskret deres bud på mission 
impossible-stjernens sande seksualitet. 

Det personlige hetz førte til, at Cruise eftersigende 
nægtede at promovere sin tredje film om de umulige missioner, 
hvis ikke Viacom fjernede afsnittet fra programmet. Rygterne 
er aldrig blevet verificeret, men da afsnittet skulle genudsendes 
året efter, valgte kanalen meget mistænkeligt at bringe et afsnit 
fra sæson to i stedet.

trapped in the closets mest mærkbare konsekvens var 
afgangen af  Isaac Hayes og hans publikumselskede karakter, 
Chef. Efter ni sæsoner og en spillefilm med latterliggørelse 
af  alt mellem himmel og jord, måtte den folkekære 
stemmeskuespiller tage afsked med serien, da hans egen 
religion blev offer for drillerierne. På vej ud ad døren anklagede 
han Stone og Parker for at være fordomsfulde og intolerante. 

Historiens mest kontroversielle og vulgære tegneserie har aldrig været bange for at 
give sig i kast med selv de mest skræmmende tabuer. Når både censur og dødstrusler 
banker på døren, bliver man dog nødt til at spørge sig selv, om der overhovedet er en 
mening med galskaben. 

af Mikkel Tengvad

Forbudte religioner i 
south park
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En udtalelse, der unægtelig fremstår hyklerisk, hvilket Stone 
også påpeger: “[We] never heard a peep out of  Isaac in any 
way until we [lampooned] Scientology. He wants a different 
standard for religions other than his own, and to me, that is 
where intolerance and bigotry begin.”

south parks satiriske sværd er sylespidst, men kun hvis 
det stikker til alle, kan det retfærdiggøres. Hvis kønslig, etnisk, 
social og religiøs ligestilling skal være en realitet, så må man tage 
det sure med det søde, så længe præmisserne er de samme. Når 
der kommer begrænsninger på, hvad man må gøre grin med, 
begynde det at lugte af  diktatur og kunstnerisk undertrykkelse. 
Derfor kæmper Stone og Parker for, at vi alle er lige, og at vi 
derfor alle kan gøres grin med. Indviklet i humoristiske indslag 
finder man en kamp i ytringsfrihedens navn.

Mange år efter Chefs afgang forklarede Hayes’ søn, 
hvordan hans far var blevet presset af  sine medscientologer til 
at forlade serien. Stone og Parker bebrejder da også Scientology 
i højere grad end Hayes selv, og i et hylende morsomt og dybt 
originalt afsnit i tiende sæson viser de, hvordan Chef  indsluses i 
en hjernevaskende kult, hvis skabelsesmyte ikke ligger langt fra 
Scientologys fabulerende science fiction. Analogien er bevidst 
åbenlys, særdeles humoristisk og viser frem for alt, at der trods 
alt skal mere end blæsende modvind til at slå south parks 
krigsskib ud af  kurs.

MUHAMMED-KRISENS GENFØDSEL

Der skulle dog ikke gå mange afsnit, før tiende sæson 
udløste startskuddet til, hvad der skulle vise sig at blive den 
største skandale i seriens historie. Blot et halvt år efter de 
danske karikaturtegninger satte verden i brand, valgte Stone 
og Parker at gå jyllands-posten i bedene. I det flerfacetterede 
dobbeltafsnit, Cartoon Wars, forsøger tegneserien family guy, i 
south park-universet, på bedste metafiktive facon at inkludere 
en ucensureret muhammed i deres afsnit, hvilket øjeblikkeligt 
igangsætter en brandfarlig diskussion om ytringsfrihed. south 
park-indbyggeren Stephen Stotch holder som eksempel en 
tankevækkende tale om retten og pligten til at forsvare landets 
forfatning. Talen falder dog for døve ører og bliver hurtigt 
affærdiget til fordel for forslaget om blot at stikke sit hoved i 
sandet, mens afsnittet bliver vist på tv.  

I det hæsblæsende klimaks bliver alt sat på spidsen uden 
vatindsvøbt indpakning. Få sekunder inden Fox-præsidenten 
skal beslutte, om profeten skal censureres, er det en af  seriens 
hovedpersoner, Kyles tur til at indtage talerstolen: “People can 
get hurt, that’s how terrorism works. But if  you give in to that, 
Doug, you’re allowing terrorism to work.”

Imens de sidste sekunder rinder ud, beslutter 
netværksoverhovedet at lade afsnittet rulle over skærmen 
ucensureret. Fiktionen skulle dog ikke gengive virkeligheden. 
Virkelighedens Comedy Central valgte nemlig at bringe 
følgende tekst over en sort skærm: “In this shot, Mohammed 
hands a football helmet to family guy. Comedy Central has 
refused to broadcast an iage of  Mohammed on their network.” 

Dobbeltmoralen var metertyk, da der efterfølgende blev vist 
en scene, hvor alt fra en gravid dame til George Bush og jesus 
kristus i en brun lortebukkake storsked ud over hinandjn 
og det amerikanske flag. Kontrasten mellem ytringsfrihedens 
evner og begrænsninger bliver her foruroligende tydelig. Inden 
de farverige end credits vanligt løb over skærmen, malede et tykt, 
forvarslende spørgsmålstegn sig over et ellers konkluderende 
The End.   

Som profetien forudsagde, skulle det fire år senere vise 
sig, at kontroversen langt fra var overstået – den var nærmest 
kun lige begyndt. I jubilæumsafsnittet 200 samler Tom Cruise 
alle de kendisser, der igennem seriens fjorten sæsoner er blevet 
latterliggjort, for at høste profeten muhammeds immunitet 
overfor selv samme. I det gigantiske sammensurium af  seriens 
historiske skandaler, er det selvfølgelig ytringsfrihedens største 
hæmsko, religion, der er i hovedsædet. Med Cartoon Wars 
in mente siger Joseph Smith: “You need to understand that 
people get very offended when muhammed is mocked, because 
he is a religious figure.” Endnu en gang prikker Stone og Parker 
til den tonstunge dobbeltmoral ved at klippe direkte over til 
en hæmningsløs, cokesniffende Buddha. Comedy Centrals 
censurkomité sætter altså en uhensigtsmæssig grænse for, hvad 
der er i orden at gøre grin med. Islamrelateret satire bliver et 
no-go, hvilket udpensles i anden halvdel af  dobbeltaffæren, 
201, hvor serien når sin til dags dato højeste form for censur. 
I et makuleret makværk af  et afsnit bliver alt, der har med 
muhammed at gøre, censureret. Enten ved en sort bjælke 
eller et insisterende beep. Grunden var de mange trusler, der 
væltede ind fra islamistiske højrefløje. Comedy Centrals frygt 
for konsekvenserne betød, at afsnittets minutlange afsluttende 
tale blev udsat for samme behandling. I en satirisk brandtale, 
som kan opstøves på nettet, fortæller Kyle, Jesus og julemanden 
med sarkastisk optimisme, at man kan opnå lige, hvad man vil, 
så længe man truer folk med vold. Det er åbenbart der grænsen 
går for, hvad man kan tillade sig. Hvis der er nok, der truer med 
vold, så henvises man til censurens sorte bjælke. I en serie med 
et utal af  vulgære indslag og bandeord, er dette i virkeligheden 
så ikke det værste budskab, man kan sende til klodens ungdom? 
Afsnittene cartoon wars, 200 og 201 er siden blevet trukket 
tilbage og kan hverken streames på den officielle hjemmeside 
eller på Viaplay. De er kort sagt taget ud af  ligningen. 

Andre der blev truet med at blive taget ud af  ligningen 
var seriens skabere. Afsnittene udløste deciderede dødstrusler 
specifikt rettet mod Stone og Parker fra islamistiske ekstremister, 
der blandt andet opfodrede andre til at myrde de amerikanske 
satirikere. Heldigvis blev truslerne ikke ført ud i livet, og south 
park udgiver i år sin enogtyvende sæson. Det er værd at huske 
på, at den dybt kontroversielle og omdiskuterede serie ikke 
kun er til for at fordærve vores ungdom med toilethumor og 
bandeord i stride strømme. Hvis man kigger godt efter, finder 
man en frihedskamp i den frie tales navn. Man finder en serie, 
der ikke er bange for at give sig i kast med noget forbudt.

Tema – Forbudt
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Beregner
Trykmetode:

Slutformat:

Oplag:     Varianter:

Farve:

Papirkvalitet:

Gramvægt m/2:

Ekstraprodukter til visitkort:

      BestBuy

      Visitkort 2 sidet (85x54 mm)

      
         250       x           1

      4+0 (farve på én side)

     Galerie Art Silk (BestBuy)

           350    

     Ingen valgte

Digitaltryk Digitaltryk Digitaltryk

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

4+0
(farve på én side)

Galerie Art Silk 350g

Renskæring

Følgende
100 stk 7 DKK

   Afsendelse
Normal  DD/MM
Spar 
1 dag
Expres + 200,-
Spar 2 dage
Expres + 1000,-

250 stk

235 DKK

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

4+0
(farve på én side)

Galerie Art Silk 350g

Renskæring

   Afsendelse
Normal  DD/MM
Spar 
1 dag
Expres + 200,-
Spar 2 dage
Expres + 1000,-

250 stk

160 DKK

250 STK. VISITKORT 
MED FARVE PÅ BEGGE SIDER 

226,-
ROLL-UP 

1 STK. 

495,-

www.BilligTryksag.dk • Tlf.: 86 32 30 33 • Info@billigTryksag.dk  • Rugvænget 3,  Grenaa 8500

UDNYT DE STÆRKE VÆRKTØJER
Få mulighed for  at vurdere og beregne alle aspekter i dine 
tryksager. Med prisberegneren kan du indtaste specifikationer 
og modtage forslag til den bedste trykløsning for dig / kunder. 

HER HANDLER DU PROFESSIONELT
Du kan altid benytte dig af vores værktøjer som fx pris- vægt- og 
rygbredde beregner, skabeloner farvprofiler, eksportsettings 
samt forklaringer af grafiske udtryk.
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SOM MEDLEM FÅR DU
•  kurser, der øger dine jobchancer nu 

og senere

•  adgang til KS JOB med mange ledige 
studiejob og praktikpladser

•  mulighed for at søge 5 legater på 
10.000 kroner til udlandsophold

•  KOM magasinet med artikler om 
kommunikation, sprog og marketing 

•  lønstatistik for studerende – så ved 
du, hvad du skal have i løn 

•  karriererådgivning med fokus på dig 
og dine drømme

•  billig indboforsikring fra 56 kroner 
om måneden 

•  rabat i over 4.500 butikker gennem 
Forbrugsforeningen

•  juridisk hjælp og vejledning om dine 
arbejdsforhold.

Se flere fordele og meld dig ind på 
www.kommunikationogsprog.dk 

– de første 6 måneder er gratis*

VI ER DIN 
FAGFORENING.
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