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F
ilmen, de levande fotografierna, var 
ett av slutresultaten i det experiment
glada nittonde århundradets strävan 
att överraska mänskligheten med epokska- 

pande uppfinningar till nytta och till glädje. 
Det var få av 1800-talets många tekniska el
ler optiska nyheter som väckte en så euforisk 
uppmärksamhet som Louis Jacques Mandé 
Daguerres lansering av fotokameran och 
den fotografiska bilden, daguerrotypen, 
sommaren 1839. Ett massmedium blev fo
tografiet, då engelsmannen William Henry 
Fox Talbot 1841 tog patent på sin negativ
positiva framkallningsmetod. Genom kon
taktkopiering kunde Talbot reproducera ett 
nära nog obegränsat antal kopior. De pro
fessionella fotoateljéernas tid hade kommit.

Bröderna Johann och Josef Natterer, 
verksamma i Österrike, utbildade en me
tod att exponera gatubilder på mindre än 
en sekund. Redan på 1840-talet hade 
ögonblicksfotografiet blivit en möjlighet. 
Men först på 1870-talet kom man på idén 
att ta fotografier i tät tidsföljd: kronofoto- 
grafier. I optiska leksaker som bildhjul

med tecknade figurer i olika rörelsemo
ment och i zoetroper, ”Wheels of Life”, 
hade lagen om ögats tröghet demonstre
rats: ögat förmådde inte uppfatta varje en
skild bild i en serie bilder som snabbt ve
vades fram. Den belgiske fysikern Joseph 
Plateau formulerade 1833 principerna för 
en på ögats tröghetslag baserad rörlig bild. 
Trots att han tio år senare blev blind fort
satte han experimenten med att söka ska
pa en rörelsesyntes av successiva moment
bilder. Han föreslog 1849 att livshjulets 
sexton tecknade bilder skulle bytas ut mot 
lika många fotografiska. Plateau föreslog 
att man runt bildhjulet skulle placera foto
grafier av aktörer i successiva rörelsemo
ment. Hos den blinde Plateau hade visio
nen av en fotografisk levande bild först 
uppenbarat sig.

En uppfinningsrik engelsk fotograf, 
Eadweard Muybridge, sen länge verksam i 
USA, experimenterade i Palo Alto i Kali
fornien med momentfotografier av hästar. 
En junidag 1878 lät han en travhäst foto
graferas av tolv kameror så arrangerade att
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när sulkyn löpte över de till kamerornas 
slutarmekanismer anslutna ledningstrå
darna togs således tolv ögonblicksfotogra- 
fier. De tolv bilderna av tävlingshästarna 
togs med samma snabbhet som om en 
filmkamera hade fångat dem. Något år se
nare upprepade Muybridge experimentet 
men nu med ett kamerabatteri av 24 ka
meror. Med en elektriskt reglerad meka
nism kunde han slutligen även fotografera 
mer svårfångade djur, hjortar och fåglar.

Muybridge kopierade ner sina moment
fotografier till en sjättedel av den ursprung
liga storleken. Han monterade de nu från 
fotografierna tecknade seriebilderna på glas
skivor som kunde förevisas genom en pro
jektor, av Muybridge döpt till zoopraxi- 
scope. Han visade dem offentligt i San 
Francisco den 4 maj 1880. Knappt en halv 
minut räckte visningen av varje skiva. Muy
bridge hade ett större antal att ladda om 
zoopraxiscopet med. Han turnerade i Euro
pa och USA med rörliga bilder. Statsmän, 
vetenskapsmän och konstnärer, berömdhe
ter av många kategorier beundrade Muy- 
bridges zoopraxiscopebilder. I februari 1888 
träffade Muybridge den driftiga uppfinna
ren Thomas Alva Edison i dennes laborato
rium i West Orange. Edison hade 1878 lan
serat fonografen, det första instrumentet för 
ljudåtergivning, och 1880 utvecklat kol- 
trådsglödlampan, två för det blivande film- 
mediet grundläggande uppfinningar. I no
vember samma år som Edison blivit bekant 
med Muybridges kronofotografier gav han 
sin medarbetare skotten William Kennedy 
Laurie Dickson i uppdrag att börja experi
mentera med framställningen av rörliga fo
tografier. Edison hade själv aldrig sysslat 
med kameror men Dickson, som var en 
entusiastisk amatörfotograf, konstruerade

1891 en filmkamera, kinetografen. Somma
ren samma år tog Edison patent på det ki- 
netoscope, de tittskåp, i vilket Edison tänk
te sig att hans fotografiska filmer skulle 
kunna ses. Patentet beviljades dock först i 
mars 1893. Kinetoscopet visade sina rörliga 
bilder när en slant stoppades i springan i ap
paratens myntlåda. Dickson, som produce
rade Edisons minikorta filmer, hade 1893 
uppfört världens första filmateljé, kallad 
Black Maria, då den ansågs påminna om 
polisens fångbilar, som i folkmun fick heta 
så. ”Black Maria” var ett avlångt, tjärpapps- 
klätt skjul, ställt på räls så att ateljén kunde 
vridas kring sin axel allt efter solljuset. Taket 
kunde öppnas så att solljuset gav den erfor
derliga belysningen. I Black Maria synkro
niserades kinetografen med en fonograf, 
därmed åstadkoms en primitiv form av 
ljudfilmsupptagning. Kinetoscopet var an
passat för en tio meter lång filmslinga.

I en f d skobutik på Broadway ställde 
Edison den 14 april 1894 ut tio till en 
mr Alfred Ta te försålda kinetoscope. Re
dan sommaren 1894 fanns Edisons kine
toscope att beskåda i Paris. Den franske 
fotografen Antoine Lumiére, som i Lyon 
hade grundat en fabrik för framställning 
av fotografiskt materiel, köpte en rulle ki- 
netoscopefilm under ett besök i Paris. Han 
tog filmrullen med sig hem och visade den 
för sönerna Auguste och Louis, två unga 
uppfinnargenier. Louis, som nu var trettio 
år och fördjupad i experiment med färgfo
tografering, ställde sig till en början tvek
sam inför tanken att tillsammans med 
brodern konstruera en kombinerad kame
ra och projektor. Edison hade bitit sig fast 
vid idén att de rörliga bilderna snabbt 
skulle förlora allmänhetens intresse om de 
projicerades på en vägg. Det var ju en tek
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nisk kuriositet som kinetoscopet demon
strerade, en nyhet som hastigt skulle för
blekna. Louis Lumiére såg det annorlunda. 
Projicerade på en stor vit duk skulle levan
de fotografier bli kommersiellt attraktiva. 
En vaknatt i december 1894 fick Louis 
Lumiére idén att symaskinens matarmeka- 
nisk kunde ge modellen till en fungerade 
filmkamera och projektor. En griparklo 
skulle ryckvis föra filmremsan förbi linsen 
i kameraprojektorn. Försedd med två per- 
foreringshål, ett i varje bildkant, fördes 
filmremsan genomlyst av en stark ljuskälla 
i jämn rytm förbi den fokuserande linsen. 
För en ryckvis men likväl jämn frammat- 
ning av filmremsan svarade malteserkors- 
mekanismen. Väsentlig för bildkvalitén 
var också en jämnt roterande bländarskiva. 
Lumiére övertog det av Edison lanserade 
filmformatet — 35 mm.

Utan den amerikanske episkopalprästen 
Hannibal Goodwins epokgörande uppfin
ning av celluloidfilmen 1887 och George 
Eastmans lansering av den på industriell 
basis skulle Edisons kamerakunnige Laurie 
Dickson aldrig lyckats så bra med sina le
vande fotografiska bilder.

Louise Lumiére använde sig av pappers- 
film, när han en marsdag 1895 vid lunch
tid genom ett fönster med dold kamera tog 
sin första film: Arbetarna lämnar Lumiéres 
fabrik i Lyon. Lumiére blev i stånd att foto
grafera en serie minutkorta filmer, då han i 
maj samma år kunde inköpa ett parti råfilm 
från New York/Celluloid Company. På sin 
far Antoines råd beslutade bröderna Lumi
ére att visa sina första tio filmer i Paris. Ci- 
nématographe Lumiére blev namnet på 
den första permanenta biografen. Den låg i 
en f d biljardsal i förnäma Grand Café vid 
Boulevard des Capucines 14, nära Place de

LOpéra. Premiären lördagen den 28 de
cember 1895 blev en sensationell fram
gång. Programmet utökades successivt 
med nya inspelningar. Louis Lumiére an
ställde och utbildade ett litet antal elitfoto
grafer med sinne för det bildmässigt effekt
fulla.

Lumiéres första tågfilm, Le Train, fanns 
inte med på det tryckta programmet, tro
ligen sattes den in i repertoaren först på 
nyåret. Men ingen av de tidiga lumiérefil- 
merna väckte större uppseende än bilden 
av tåget som ångar in på järnvägsstationen 
i La Ciotat, nära Lyon. Att tåget styrde 
rakt mot åskådarna och inte från början 
sågs från sidan tycktes skrämmande nära 
på den filmovana publiken. Framrusande 
tåg och livet i tågkupéer skulle bli ett av de 
mest populära och vanliga motiven i film- 
historien.

Redan vid biograffilmens urpremiär vi
sade sig rörelsen i alla dess former vara 
filmmediets ursprungligaste utrycksme- 
del. I filmmediet låg en inneboende dyna
mik förutbestämd att samverka med och 
utnyttja de samtida tekniska uppfinnnin- 
gar som resulterade i en ny tids mest at
traktiva, fenomenala fartmaskiner: tåget, 
automobilen, aeroplanet, rymdraketen.

Av de stationer som det levande fotogra
fiet hade att passera innan det nådde sin 
första grad av fulländning i kinematogra- 
fens bilder har här endast några av de vik
tigaste omnämnts. Men filmen skulle inte 
så relativt snart kunnat visas i större längd 
utan den tekniska finess som den ameri
kanske uppfinnaren Woodville Latham 
kom på samma vår Louis Lumiére blev 
filmfotograf. Latham hade konstruerat en 
kombinerad kamera och projektor som 
han gav namnet Pantopticon. Den visade
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bilder av en och en halv gång kinetograffil- 
mens format. Latham gjorde snart erfaren
heten att man för att kunna projicera film 
av större längd än kinetoskopfilmens sex
ton meter behövde en anordning som 
minskade påfrestningen på filmremsan när 
denna vevades fram genom projektorn och 
ryckvis fördes förbi linsen. Långa filmrem- 
sor spändes hårt och slets lätt sönder. 
Woodville Latham hittade då på att låta 
filmremsan löpa i en bucklande, lös slinga 
ovanför och nedom bildfönstret. Några år 
in på det nya seklet skulle Lathamslingan 
mer allmänt komma till användning.

Från den 20 maj 1895 gav Latham 
filmförevisningar i en sal på Broadway 53. 
Lathams filmer visades för en betalande

publik under några veckor. Det var alltså 
ingen permanent biograf Latham öppna
de. Bristen på filmbilder satte snart punkt 
för verksamheten. Edison som ansåg sig 
ha patentskyddat monopol på levande fo
tografier sålde inga kinetoscopefilmer till 
Latham. I Berlin hade den tyske uppfinna
ren Ottomar Anschiitz i det gamla riks
dagshuset vid Leipzigerstrasse i en sal rym
mande trehundra åskådare för betalande 
publik den 22 januari projicerat de tidiga
re i hans Elektrischer Schnellseher upp
skattade kronofotografiska bildserierna. I 
likhet med Latham saknade Anschiitz till
gång på något större antal bildserier och 
måste därför i slutet av mars söka sig annan 
lokal och publik i andra städer.



Filmens spegling av teknikens tidsålder/ 5

Rymdskepp och raketer
I publiken på Grand Café den minnesvär
da premiärdagen för Lumiéres filmer be
fann sig yrkesillusionisten Georges Méliés. 
Han fick genast idén att snarast etablera sig 
som världens första filmregissör, redan från 
början specialist på trickfilm och specialef
fekter. Det var det nya bildmediets förmå
ga att skapa bländverk och överraskningar 
som hade tänt yrkesillusionistens fantasi. 
Den bildmagi som saknades i Lumiéres 
dokumentärt hållna verklighetsåtergivning 
blev Méliés firmamärke. Mot slutet av det 
nittonde seklet, i utvecklingsoptimismens 
och framstegstrons tecken, hade uppfin
narna världen över gripits av ett euforiskt 
rus - allt tycktes tekniskt möjligt att ge
nomföra. Jules Verne hade i spännande ro
maner tecknat bilden av den tekniska tids
ålderns gränslösa ambitioner, det skulle 
snart vara tänkbart inte bara att göra en 
världsomsegling under havet, man skulle 
kunna resa till månen nästan lika lätt som 
till Nordpolen. Méliés fick sitt stora ge
nombrott med den satiriskt skämtsamma 
filmen En resa till månen (1902). Detta 
handkolorerat spektakulära filmäventyr 
hade den för tiden ovanliga längden av 260 
meter och en speltid av sexton minuter. 
Méliés drift med tidens vurm för veten
skapliga forskningsresor och ingenjörskon
stens hybrisartade visioner fick en värld att 
le.

Den stora succén med En resa till månen 
lockade Méliés att skapa en ännu sensatio
nellare fantasifilm: En rundresa i världs
rymden {Le voyage å travers 1'impossible, 
1904). Originaltiteln löd ordagrant över
satt Resan genom det omöjliga. I denna 
parodierade Méliés ett geografiskt säll
skaps försök att slå alla upptäckarrekord

och avslöja rymdens alla hemligheter. Den 
genialaste av ingenjörer har byggt dem ett 
fordon som innefattar alla kända kommu
nikationsmedel: automobil, tåg, ballong, 
undervattensbåt. Forskarna besökte den 
uppgående solen men när de närmade sig 
norrskenet frös de fast i en molnbank, töa
des ut av en explosion och hamnade med 
ett vådligt brak på jorden mitt i spillrorna 
av sitt märkliga fordon.

Satirisk humor var inte den danske 
storproducenten Ole Olsens styrka. Olsen 
som grundat det mäktiga filmbolaget 
Nordisk Films Kompagni hade 1917 fått 
den bisarra idén att i en film berätta hur ett 
luftskepp liknande de under första världs
kriget kända tyska zeppelinskeppen segla
de till planeten Mars, som i Olsens vision 
beboddes av ett fredligt folk. Succéregissö
ren Holger-Madsen fick det föga av
undsvärda uppdraget att regissera Him- 
melsskeppet {Himmelskibet, 1918). Astro
nauten Planetaros, i den ståtlige filmidolen 
Gunnar Tolnaes gestalt, hämtade till jor
den en fager fredskulla. I motsats till de 
tyska zeppelinskepp som från luften natte
tid bombarderat London, skulle himmels- 
skeppet åstadkomma försoning mellan 
jordens stridande folk. Himmelsskeppet var 
en fredssymbol i ett krigstrött Europa. 
Alltför naivt konstruerad försvann Him
melsskeppet från filmens horisont som en 
vision i det blå.

En sience fictionfantasi med större san- 
ningsnärhet än någon då kunde ana var 
Fritz Langs sena stumfilm Månraketen 
{Frau im Mond, 1929). Intrigen var visserli
gen lika töntigt melodramatisk som i Hol- 
ger-Madsens Himmelsskeppet men skild
ringen av astronauternas upplevelser från 
uppskjutningen och till landningen på må-
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Tre ur besättningen i 
Fritz Langs Månrake
ten (1929) möter den 
totala ödsligheten i 
månlandskapet.

nen hade en dokumentär äkthet. Viktlöshe- 
ten ute i rymden var bara en av de många 
detaljer som stämde med vad de amerikans
ka astronauter som landade på månen den 
30 juli 1969 skulle uppleva - om vi bortser 
från att Neil Armstrong och Edwin Aldrin 
inte som astronauterna i Fritz Langs film 
var förhäxade av idén att de skulle kunna 
hitta guld i det ödsliga månlandskapets 
kratrar. Bland den vetenskapliga expertis 
som gav rymdraketen form och inredning 
samt utformade månlandskapet fanns som 
rådgivare en viss Werner von Braun, som i 
sinom tid skulle bli chef för de amerikanska 
rymdprojekten, NASA, en förutsättning 
för den lyckade månlandningen 1969.

Trots allt var det inte Méliés och hans ef
terföljares fantasifilmer som redan i det nya 
seklets första decennier säkrade filmmediets

fasta grepp om världspubliken. Avgörande 
var den verklighetsillusion, den realism som 
i lika mån tog avstamp i Lumierés kamera
realism och artonhundratalsteaterns emo
tionellt laddade melodramer. Det var främst 
i USA den romantiska realismen hade sin 
gynnsammaste grogrund. Amerikansk film 
upplevde sin första stora framgång med Ed
win S Porters Den stora tågplundringen (The 
Great Train Robbery, 1903) inspirerad av en 
succémelodram. På de stora melodramsce
nerna hade man inte dragit sig för att iscen
sätta rafflande tågscener, där hjälten i sista se
kunden, bunden över rälsen, räddades från 
en kvalfull död av en rådig hjältinna.

Den långa spelfilmen fick ett brett ge
nombrott 1911. Delvis var detta en följd av 
att filmbolaget Pathé lanserade en projektor 
som gav en flimmerfri filmvisning men
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kanske än mer av att en genial filmregissör, 
David Wark Griffith, upptäckt att han ge
nom en dynamisk filmklippning som gav 
filmberättelsen en spänningsladdning som 
blev epokskapande unik för det ännu nya 
bildmediet. Redan under sitt första experi
mentår hade Griffith upptäckt hur väl och 
effektivt läromästaren David Belasco ge
nom kontrasterande snabbt växlande pa
rallella förlopp i sina stora melodramupp
sättningar vid klippbordet kunde tillämpas 
på filmmediet. Griffith gjorde 1909 den 
epokskapande erfarenheten att det är ka
merainställningen och inte scenbilden som 
utgör filmens dramatiska grundelement. 
Filmhandlingens helhetsverkan, filmens 
dramatiska puls, beror således av hur de 
enskilda bilderna, kamerainställningarna, 
sammanfogas och monteras. Redan i The 
Lonely Villa (1909), visade Griffith att det 
är filmkameran, det fokuserande kameraö
gat, och den sovrande regissören/klipparen 
som i första hand skapar den emotionella 
upplevelsen, i andra rummet skådespela
ren. Särskilt i stumfilmsmediet blev denne 
ett råmaterial i regissörens/berättarens ma
nipulerande hand.

Genom de snabba, rytmiskt accentue
rande bildväxlingarna kunde också ett en
kelt händelseförlopp få en starkt emotio
nell, dramatisk laddning. I stor stil spelade 
Griffith på den parallellt löpande handlin
gens effekter i ett berömt thrillermoment i 
storfilmen Intolerance (1916); det gäller att 
i sista sekunden rädda en oskyldigt dömd 
från att avrättas. Den skyldige har erkänt 
mordet, nu måste guvernören, som befin
ner sig på ett tåg, fås att stoppa exekutionen. 
I racerbil söker polisen hinna i kapp tåget. 
Den dödsdömde blir i sista sekunden i bäs
ta hitchcockstil räddad från hängning.

Motorismens intåg
Det nya seklets synnerliga favorit, automo
bilen, var i det närmaste årsbarn med det 
levande fotografiet, med filmen. När Muy
bridge visade sin märkliga uppfinning, 
zoopraxisscopet, försökte tyska och franska 
ingenjörer att med förbränningsmotorns 
hjälp framställa fordon som utan hästar äg
de flera hästspanns drivkraft. Bensinstin- 
kande och stånkande bilar tävlade hårt 
med kinematografen om en gynnad ställ
ning hos en på nyheter glupsk allmänhet. 
Men biografen friade till småfolket, bilen 
till aristokratin. Det uppstod likväl tidigt 
ett slags symbios mellan de båda uppfin
ningarna.

I Frankrike organiserade tidningen Le 
Petit journal 1894 den första biltävlingen. 
De hundratvå deltagande bilarna kunde 
uppnå den svindlande farten av tjugotvå 
km i timmen. Nyhetsfilmarna höll sig 
framme och fångade under seklets första 
år tävlingar på franska och italienska alp
vägar som var de första racerbilarnas svåra 
testbana.

Den italienske skalden Filippo Tomma
so Marinetti lanserade 1909 en ny konst
riktning, futurismen, som ansåg de äldre 
konstarterna nu mogna för historiens sop
tipp. För Marinetti var rörelsen livets och 
konstens högsta princip, följaktligen fil
men och bilen dess främsta uttrycksfor
mer. Den 1910 lanserade racerbilen av 
märket Bugatti utropades av Marinetti till 
ett skönare konstverk än Venus från Milo.

Farsproducenten Mack Sennett parodie
rade under det 1914 grundade Holly
woods första årtionden samtidens fartdyr
kan i form av racerlopp och flygmaskiner, 
kulten av teknisk perfektion och maskin
mässig effektivitet. Sennett tog gärna upp
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vissa filmsekvenser med en kamera som 
endast registrerade åtta bilder i sekunden 
för att sedan visa dem i projektorer med de 
för tiden vanliga bildhastigheterna sexton 
till arton bilder i sekunden, vilket gav sen- 
nettfarsens biljakter och gags en absurd, 
delirisk snabbhet i rörelsemomenten. Den 
komiska jakten blev i denne farsmakares 
regi ett uttryckt för den metalliskt effektiva 
nya tiden.

Uppfinningen av explosionsmotorn för
anledde i Sverige ingen explosivt snabb ut
bredning. Likväl fick automobilen redan 
1903 sitt riddarslag, sitt officiella erkännan
de, när greve Clarence von Rosen 1903 bil
dade Kungliga Automobilklubben, KAK, i 
vilken Prins Eugen bl a blev en intresserad 
medlem. Sin entré i svensk film gjorde bil
jakten 1911. Sveriges första kvinnliga regis
sör, Anna Hoffman-Uddgren, använde den 
i sin debutfilm Stockholmsfrestelser eller Ett 
norrlands-herrskaps äventyr i den sköna syn- 
derskans stad. En biljakt blev den dramatis
ka finalen i detta filmiskt rörliga lustspel.

Den första biltävlingen arrangerade KAK 
1906, en vintertävling, som gällde den avse
värda sträckan Göteborg-Stockholm. Det 
skulle dröja hela arton år tills svensk film lät 
en biljakt bli det bärande dramatiska temat 
i en spelfilm, även nu ett lustspel. Rune 
Carlsten regisserade 1924 för Bonnierfilm 
Unga greven tar flickan och priset. Grevens 
roll spelades av Gösta Ekman Sr som i fil
men begåvats med en bilhatande farbror, 
vilken gjorde sitt yttersta för att hindra unge 
greven Hans Lewenstierna att i tid från Fals
terbo hinna till Stockholm för att kunna 
deltaga i KAKs biltävling. I sällskap med 
den bilbitna söta grevinnan Sonja Behren- 
crona, i gestalt av filmdebuterande Anita 
Dorr, rymmer Hans på högsta växel i sin bil

via Hälsingborg stora landsvägen till kungli
ga huvudstaden. Farbrodern har med poli
sens hjälp gillrat en rad hinder på rymlin
garnas väg. Men polisen är inte farligare än 
Sennetts Keystone Cops. Unga greven hin
ner fram och vinner KAKs tävling på Gärdet 
i Stockholm.

Unga greven tar flickan och priset har i 
dag sitt unika värde i att den alldeles oav
siktligt dokumenterar hur stora landsvä
gen Hälsingborg-Stockholm såg ut innan 
E-fyran blivit verklighet. Carlstens kome
di vittnar också om att bilsporten ännu var 
förbehållen överklassen: Regissören hade 
föga insikt i Griffiths klippteknik, som se
dan tio år integrerats i det amerikanska 
filmspråket. I Carlstens komedi fanns föga 
av explosionsmotorns dynamik och far
tens berusning. Likväl är det en stumfilm 
som även i dag kan ses med nöje.

Kärleken till gamla bilar tog sig ett 
charmfiillt uttryck i en av den engelska fem- 
tiotalsfilmens oförglömliga komedier, Hen
ry Cornelius På vifi med Genevieve {Genevi- 
eve, 1933). Här var det en ung bilentusiast 
som med sin lika bilbitna flickvän halstarrigt 
genomförde ett tävlingslopp för urgamla bi
lar, som körts av lika envetet motordyrkan- 
de fäder.

Särskilt i det industriellt rika och bilfa- 
bricerande Nord-Italien var under 10-talet 
bilen ett attraktivt spänningsmoment i de 
sensationsjagande melodramfilmerna. Men 
även åtskilligt senare skulle bilen spela en 
för handlingen betydelsefull roll i de första 
om en ny realism, den s k neo-realismen, 
varslande filmerna. Mot den förljugna ro
mantiken i Mussoliniepoken filmer bröt 
Gianni Franciolini i den kärvt realistiska 
Fari nellan nebbia {Lyktor i dimma, 1942) 
vilken berättade om en långtradarchaufförs
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färd i gryningen längs Liguriens autostrada. 
Enkla människors sorger och glädjeämnen, 
förhoppningar och besvikelser skildrades 
med en för italiensk film ovanlig öppenhet 
och närhet.

Nästan samtida med Franciolinis verk
lighetsnära film var mästarregissören Lu- 
chino Viscontis genombrottsfilm, Köttets 
lust (Ossessione, 1942/43), som i sin natura
listiska skildring av ett triangeldrama anses 
som den första medvetet neorealistiska fil
men. En bilutflykt till marknaden i Anco- 
na utlöser ett mord, den mördade sägs ha 
omkommit genom en bilolycka. Senare 
när de skyldiga förföljs av polisen kör de av 
vägen. Den hämningslösa Giovanna (Clara

Calamai) omkommer, den medbrottslige 
Gino (Massimo Girotti) häktas.

Neorealismens store teoretiker, Cesare 
Zavattini, skrev i samarbete med den för 
den nya filmen betydelsefulla filmskaparen 
Alessandro Blasetti karaktärskomedin Fyra 
steg i det blå {Quattro passi tra le nuvole, 
1942). Handelsresanden Paolo Bianchi (Gi
no Cervi) från Rom gör under en bussresa 
till en landsortsstad bekantskap med Maria, 
en ung kvinna, som han hjälper ur ett svårt 
dilemma. Bussfärden gav upptakten till en 
verklighetsnära, folklig realism som först 
med efterkrigstiden skulle bli känneteck
nande för italiensk film, en neorealism med 
internationella återverkningar. En förebild

Gösta Ekman Sr och Anita Dorr på racerfärd till Stockholm i Rune Carlstens Unga greven tar flickan och pri
set (1924).
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hade de neorealistiska regissörerna i ameri
kansk filmrealism, främst i Warner Brothers 
gangsterfilmer. I dessa gav bilderna av ilsket 
och hänsynslöst framrusande bilar, en upp
levelse av hotfull, rå verklighet. Hårda mo
torljud och tjutet från mot gatstenar tvärt 
inbromsande bilhjul påminde med en örfils 
brutalitet om att idyllens tid oåterkalleligt 
lämnat storstäderna. Som fartupplevelse 
och manlighetssymbol hölls bilen lika kär av 
fabriksarbetaren som av filmmogulen.

Den vackra amerikanskan (La belle améri- 
caine, 1961) hette en fransk komedi av Ro
bert Dhéry men den eleganta vivören Louis 
de Funés hyllning gällde inte en kvinnlig 
skönhet utan en skinande blank amerikansk 
supermodell. Fransk films mest originelle 
skapare av satiriska filmkomedier, Jacques 
Tati, hade i Min onkel (Mone oncle, 1958) 
med skämtets förädiskt vassa vapen angripit 
den moderna teknologins tendens till robo- 
tisering av stadsmänniskans hela vardagstill
varo. Monsieur Hulot övervakas av den mo
derna teknikens glosögda argusblickar, då

han nattetid råkar närma sig en släktings ga
ragedörr.

I filmen Trafic (1971) kommenterade 
Tati på sitt humoristiskt sarkastiska sätt 
den överdimensionerade motorismens allt 
mer absurda värld, i vilken genom trafik- 
stockningar vägarna gjorts nästan ofarbara. 
Hulot är på väg till en bilutställning i Ams
terdam i en campingbil utrustad med av 
honom själv skapade tekniska finesser. Det 
förträffliga transportmedlet bilen har ge
nom sin popularitet blivit orsak till hart 
när olidliga frustrationer.

När den s k nya vågen i fransk film skölj
de in över Europa och stora delar av den öv
riga världen skedde det med stor emfas i Je- 
an-Luc Godards Till sista andetaget (Au bout 
du souffle, 1960). Antihjälten Jean-Paul Bel- 
mondo satt vi ratten i en stulen bil, nästan li
ka oskiljaktig från den som hunnern på sin 
häst. Identisk med det hektiska storstadslivet 
introducerade Godard en klippteknik och 
en fräck kamerastil som med hetsigt snabba 
bildväxlingar och handkamerans nervöst iv-
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riga, korta bilder markerade upproret mot 
gängse filmtekniska konventioner.

Godard drog i motsats till Tati i en apo- 
kalyptisk vision i Utflykt i det röda {Wee
kend, 1967) med frenetisk realism ut kon
sekvenserna av bilsamhällets oförmåga att 
bemästra trafikproblemen. Godard visade i 
en sju minuter lång kameraåkning den 
ofantliga bilkön som orsakats av en bil
olycka, som i sin tur gav upphov till en 
ohygglig katastrof. Bilisterna gav utlopp för 
sin otålighet och vrede i ett hejdlöst blodigt 
slagsmål. Med surrealistisk fantasi placerade 
Godard i gyttret av bilvrak och dödligt ska
dade även gengångare från förbrukade kul
turepoker, gestalter som Cagliostro, sjut
tonhundratalets mest notoriska bedragare, 
vidare den franske revolutionshjälten Saint- 
Just och Emily Bronté, artonhundratalets 
spröda romanförfattarinna oväntat hämtad 
från sina svindlande höjder. Filmens exces- 
siva skildring av den västerländska civilisa
tionens sammanbrott slutade med en meta
for - rituell kannibalism.

Godard hade i likhet med sina nya vå
gen-kolleger, Fran^ois Truffaut och Claude 
Chabrol djupt inspirerats av amerikansk 
gangsterfilm. Hollywoodregissören Willi
am Friedkin visade i French Connection — 
lagens våldsamma män {French Connection, 
1971) att polisfilmsgenren inte stod gangs
terfilmen efter i fräsande biljakter.

Att bilen på 50-talet blivit ungdomens 
kult- och revoltsymbol framstod med ly
sande skärpa i Nicholas Rays Ung rebell 
{Rebel without a Cause, 1955), i vilken Ja
mes Dean var ungdomsupprorets egenar
tat karismatiska förgrundsgestalt. Knappt 
tjugofyra år körde James Dean en septem
berdag ihjäl sig i sin Porsche. Dean var den 
emblematiske representanten för en ung
domsgeneration som var den första i his
torien som trotsigt visade upp att ung
domen ägde ett värde i sig och att ung
domsåren inte var en genomgångsstation 
på vägen till familjeliv och en position i 
samhället. Bilen hade blivit en frihetssym
bol.

(Längst t v) Monsiur Hulot 
hjälplöst stoppad i en trafik- 
stockning. Scen i Jacques Tatis 
satiriska komedi Trafic (Tra
fic, 1971).

(T v) Den olidliga trajikstock- 
ningen har utlöst en aggressivitet 
som lett till en katastrof. Scen i 
Jean-Luc Godards Utflykt i det 
röda (Weekend, 1967).

(T h) Dennis Hopper regissera
de Easy Rider (Tasy Rider, 
1969) med sig själv och Peter 
Fonda som de motorbitna va- 
gabonderna.
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Road movies
Ännu tydligare framstod motorcykeln 
som ungdomsgängens aggressiva trotsinst
rument i Laslo Benedeks Vild ungdom 
{WildÄngels 1954). I spetsen för en hun- 
nerhord av motorcykelburna värstingar 
terroriserade den läderklädda Johnny i 
Marion Brandos tuffa gestalt kaliforniska 
städer och orter. Vida våldsammare var 
Roger Cormans skildring av ett motorcy
kelgängs ligistexcesser i De vilda änglarna 
{The Wild Ängels, 1966). Peter Fonda, son 
till Henry Fonda, som i likhet med Bran
do klädd i svart läderjacka tycktes ken- 
taurlikt fastvuxen vid motorcykeln.

Tillsammans med Dennis Hopper och 
Terry Southern skrev Peter Fonda Easy Ri
der {Easy Rider, 1969). Dennis Hopper re
gisserade denna film som gjorde begreppet 
”road movie” känt och populärt i hela den 
västliga filmvärlden, ritande konturerna 
till en ny genre (i själva verket fick en 
länge känd berättarform ett mer trendigt 
namn). Som hippiefiguren Wyatt, kallad 
Capitan America startade Fonda tillsam
mans med kompisen Billy (Dennis Hop
per) på lågbyggda motorcyklar, modell 
Chopper, en färd från Kalifornien med 
karnevalen i New Orleans som det tänkta 
målet. De gör bekantskap med en ung ad
vokat (Jack Nicholson) som dödas i sam
manstötningen med ett rasistgäng. Efter 
att ha upplevt karnevalen i New Orleans 
möter de på landsvägen en sadistisk last- 
bilsförare som skjuter dem som vore de 
vildharar.

En road movie med rötter i en mörk 
amerikansk verklighet var Arthur Penns 
Bonnie och Clyde {Bonnie och Clyde, 1967). 
Under depressionsåren på 30-talet lät ett 
desperat förbrytarpar tala om sig för djärva

rån och bankkupper, som de genomförde 
under planlöst kringirrande bilfärder mel
lan lowa och Louisiana, tills de stoppades 
av ett bakhåll arrangerat av Texas Rangers. 
Som Bonnie Parker blev Faye Dunaway 
liksom Warren Beatty i rollen som Clyde 
Barrow berömda för fränt illusionslös tolk
ning av två urspårade individers tragiska 
vilsenhet i ett hårt samhälle där en gammal 
bil blivit deras enda hem.

Vietnamkriget lämnade djupa psykiska 
skador hos många av de från kriget hem
komna soldaterna. En av dem, taxichauffö
ren Travis Bickle, illusoriskt inkarnerad av 
Robert De Niro, förvandlade i Martin 
Scorseses Taxi Driver {Taxi Driver, 1976) 
sin gula bil till något av ett hämndens in
strument. Hans erfarenheter under nattliga 
körningar av cyniska hallickar och andra 
element ur storstadens drägg väcker hos 
krigsveteranen dunkla instinkter. I patolo
giskt rättskiparnit utför ensamvargen Bick
le med maskingeväret en massaker på dem 
som utnyttjat den i Bickles ögon änglalika 
knappt tonåriga skökan Iris (Jodie Foster).

Taxi Driver kan ses som emblematisk 
för Hollywoods otaliga filmer i vilka bilen 
blir en ofrånkomlig del av den ofta vålds- 
impregnerade handlingen.

Svensk film sökte i möjligaste mån un
der 50-talet följa Hollywood i hårda, till
kämpat tuffa skildringar av dagens trotsiga 
ungdom. Det hade i samhällsbilden upp
stått ett tidigare okänt inslag — raggarna, 
bilburna, mestadels ungdomar ur arbetar
klassen med rätt gott om pengar. Raggarbi- 
larna erövrade huvudgatorna och roade sig 
med att genom sin motorberusade fram
fart skrämma folk ur föräldragenerationen, 
i Egil Holmsens Farlig kurva (1972) och 
Fartfeber (1953). Framångsrikast av dessa
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från Europa Film emanerande bilfilmer var 
Olle Hellboms Raggare (1959) med Chris
tina Schollin i sin första huvudroll.

I tysk film uppmärksammades Wim 
Wenders med en serie road movies, av vil

ka den första, Med Alice på halsen {Alice in 
den Städten, 1974), visade prov på en ny 
berättarstil, sympatiskt öppen och person
lig. Hos Wim Wenders blev att färdas på 
landsvägarna liktydigt med att uppleva
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och erfara med vakna sinnen, ett sätt att terliga berättelsen om en lång bilresa som 
möta verkligheten och att söka förstå den. samtidigt blir en resa genom den gamla lä- 

Kanske hade Wenders sett och lärt av karen Isak Borgs (Victor Sjöström) hela 
Ingmar Bergmans långt tidigare ”road liv. En resa under vilken Borg lyssnar till si- 
movie”, Smultronstället (1957), den mäs- na minnen och ängsligt rannsakar dem

(T v) Jean Gabin som lokföraren Jacques Lantier i 
Människans lägre jag (Ea béte humain, 1938), Jean 
Renoirs filmatisering av Zolas roman Människodjuret. 
Loket som symbol för krafi och okuvliga drifier.

(Nedan) Katastroficen i Abel Gances Ur spillrorna 
(La Roue, 1922) med Séverin-Mars som den även i 
livet förolyckade lokföraren.
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Tåget som scen
Järnvägståget som i Lumiéres film på 
Grand Café 1895 hade varit en sensation 
fick bara något decennium senare hård 
konkurrens av automobilen som favorit
motiv i den snabbt expanderande filmpro
duktionen. Men tåget och järnvägen hade 
en bärande dramatisk roll i filmeposet Ur 
spillrorna {La Roue, 1922), ett storverk av 
den märklige mästarregissören Abel Gan- 
ce. Till innehållet en melodram av det 
vildvuxnare slaget men till formen ett av 
stumfilmens mästerverk. Lokföraren Sisif, 
spelad av den store skådespelaren Séverin 
Mars (1873—1921), har ur en tågkatastrof 
räddat ett litet barn, Norma. När Norma 
nått vuxen ålder upptäcker Sisif till sin 
förfäran att han är förälskad i styvdottern. 
Men det är även Sisifs son, Elie. Då Nor
ma gifter sig med en järnvägsingenjör, fal
ler det på Sisifs lott att köra tåget som för 
Norma till hennes bröllop. Sisif kör tåget i 
allt vildare fart i ett vansinnigt beslut att 
orsaka en liknande katastrof som den ur 
vilken han en gång räddat henne. Han vill 
nu dö med henne. I sista stund hindras 
han i det galna uppsåtet av lokets eldare.

Denna frenetiskt intensiva episod är of
ta citerad i filmhistorisk litteratur. Närbil
der av pistonger i ursinnig rörelse, häftigt 
bolmande rök, förbirusande träd, allt snab
bare försvinnande järnvägsspår växlande 
med bilder av Sisifs förstenade ansikte.

Gance visade sin suveräna klippteknik 
även i den dramatiska episod, där under ett 
slagsmål mellan Elie och Normas man Elie 
är på väg att störta ner i klippstupet intill 
dem. Elie griper tag i en trädrot, hängande 
över avgrunden. I en virvel av ögonblicks- 
korta bilder ser han sitt liv med Norma ru
sa förbi. Gance visade så i bara tre bildrutor

Elies skräckslagna ansikte, därpå i sex Nor
ma, det hjälplösa vittnet till händelsen. 
Därpå i två bildrutor av Elie, så en ruta 
med Norma. I tre rutor visas ur en expres
siv bildvinkel hur Elie släpper taget och fal
ler. Bildfragmenten hade en närmast subli- 
minal verkan. Men bilderna som kom 
under perceptionströskeln avsåg att återge 
en på samma gång yttre och inre upplevel
se, något för filmspråket nytt och egenartat.

I La Roue {Lokomotivhjulei) uppstod hos 
Gance en klippteknik som växte fram ur 
Gances instinktiva känsla för dramatisk 
rytm. Gance skapade enligt filmhistori
kern Jean Mitry ett filmmontage som int
roducerade en form av filmkonst som var 
skärpt medveten om den närmast metriska 
relationen mellan de enskilda kamerain
ställningarna och bildsekvensens helhet. 
Bildens tidslängd anpassades strängt till 
berättelsens innehåll och montagets totali- 
tet. Gance kom genom sin filmestetik att få 
inflytande på de ledande i den sovjetryska 
stumfilmen, de nyskapande regissörerna 
Sergei Eisenstein och Vsevolod Pudovkin. 
Akira Kurosawa, Japans stora filmskapare, 
har berättat att han fick sitt filmintresse 
väckt av Gances La Roue, i vilken Gance 
skildrade lokomotivet nästan som ett le
vande väsen. I långa avsnitt av filmen åter
gav Gance i lyriska bilder lokföraren Sisifs 
synintryck under sitt arbete: semaforernas 
signaler, människors ansikten på stationer
nas perronger, de förbiglidande landska
pens skönhet. I La Roue blev järnvägsmil- 
jöns många skilda detaljer bärande element 
i en sinnesstämning eller en tankeprocess.

Abel Gance gav i La Roue något man ti
digare inte upplevt på film, något som ba
ra filmkonsten fullt adekvat och rikt kan 
återge. ”Man kan tala om filmen före och
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filmen efter La Roue liksom om måleriet 
före och efter Picasso”, framhöll emfatiskt 
den tidigt filmbitne poeten Jean Cocteau. 
En annan stor fransk filmskapare var Jean 
Renoir, son till Auguste. I motsats till 
Gance eftersträvade Jean Renoir i upptak
ten till sin mästerliga zolafilmatisering 
Människans lägre jag {La béte humaine, 
1938) en dokumentär naturalism, då han 
i skildringen av en tågresa från Paris till Le 
Havre lät oss uppleva den från lokförarens 
arbetsplats. Jean Gabin var storartad som 
lokföraren, Jaques Lantier. Renoir tog det
ta avsnitt av filmen med tre kameror. I 
överensstämmelse med sin antigriffithska 
estetik behövde han här endast ett mini
mum av redigering.

Lumiéres film om tågets ankomst till 
järnvägsstationen i La Ciotat gav upptak
ten till dokumentärfilmen och till vilken 
han själv skulle ge en lång serie bidrag.

Det skulle sedan dröja tills Robert Flahetys 
Nanook, köldens son {Nanok 1922) och 
Moana, solens son {Moana, 1926) etablera
de dokumentärfilmen som en av kritiken 
och publiken högt värderad genre. Under 
stumfilmsepoken var den en särskilt i Sov
jetunionen flitigt odlad genre. Särskilt 
uppmärksammad blev Dziga-Vertovs 
Mannen med filmkameran (Tjeloveks kino- 
apparatom, 1929). För Mikhail Kaufman, 
Dziga-Vertovs bror, tycktes inga strapatser 
omöjliga i försöken att skildra livet i alla 
dess aspekter: han tvekade inte att gräva 
ner sig under järnvägsrälsen för att där
med fa en överraskande aldrig förut sedd 
kameravinkel.

Victor Turin skapade en av stumfil
mens sista stora propagandafilmer i Turk- 
sib {Turksib, 1929), som dokumenterade 
det forcerade järnvägsbygge, som avsåg att 
förena ökenvidderna i söder med Sibiriens
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tajga. Mötet mellan gammalt och nytt fick 
ett pregnant uttryck i mongolernas kapp
löpning på tunga jakoxar med lokomoti
vet. Liksom i scenen när en kamel nyfiken 
nosar på en järnvägsräls. Turins film fär
digställdes innan järnvägsbygget avslutats. 
I allt snabbare bildsekvenser och i texter 
som i rytmiskt växande bokstäver ropade 
ut att det brådskade med att få det presti- 
geladdade järnvägsbygget avslutat.

Rysk dokumentärfilm påverkade den 
engelska dokumentärfilmskola som for
mats under ledning av John Grierson. Den 
konstnärligt kanske märkligaste represen
tanten för denna betydelsefulla filmgenre 
var Night Mail {Nattpost, 1936). I regi av 
Harry Watt och Basil Wright skildrade 
Night Mail posttågets nattliga resa mot 
norra England och Skottland. Tågets ihär
digt taktfasta dunk mot rälsen samman
ställdes rytmiskt med en dikt av den fine

poeten W H Auden och musik av Benja
min Britten. Filmen klipptes till ljudban
dets tågljud, diktens ord och den lyriska 
körsången av Britten.

This is the nightmail Crossing the border, 
bringing the cheque and the postal order, 
letters for the rich, letters for the poor, 
the shop at the corner and the girl next door. 
Pulling up Beattock a steady climb - 
the gradient's against her but she is on time.

Internationellt uppmärksammad blev även 
Gösta Werners i Venedig prisbelönta kort
film Tåget, en film om resor och jordbunden
het (1946), som i en serie impressionistiskt 
sedda situationer, åskådliggjorda utan tal, 
enbart genom Sten Dahlgrens foto och ett 
ljudmontage i samspel med Sven-Erik 
Bäcks expressiva musik, gav filmens bud
skap. När det frustande ångloket övergått i 
ett eltåg når det Abisko. Dår tåget lämnar

(Längst t v) Möte mellan två tidsåldrar. Scen i 
Victor Turins Turksib (Turksib , 1929).

(T v) Mikkail Kauffman fotograferar framru
sande tåg i sin bror Dziga Vertovs Mannen 
med filmkameran (Tjeloveks kinoapparatom, 
1929).
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slutstationen står en ensam samepojke där, 
ser det försvinna, han lutar sig ner mot räl
sen och hör hur tåget ännu sjunger honom 
en hälsning.

I hollywoodfilmen skulle tåget som re
dan antytts bli ett ofta utnyttjat spännings- 
motiv. I Joseph von Sternbergs Shanghaiex- 
pressen (Shanghai Express, 1932), Marlene 
Dietrich tredje amerikansk filmsuccé, bil
dade en tågresa från Peking till Shanghai 
den exotiska ramen kring en rafflande 
äventyrsmelodram med svenskfödde War
ner Oland som skurkaktig revolutionsge- 
neral. I alla avseenden var Shanghai Express 
en slående motpol och antites till sovjetrys- 
sen Ilja Traubergs Goloboi Expres (Blå ex
pressen, 1929) som i en allegorisk form 
skildrade en tågresa som exploderade i 
tredje klass- och godsvagnspassagerarnas 
uppror mot överklassen i första klass. I ett 
frenetiskt bildmontage tar kulierna hämnd 
på sina förtryckare. Synkroniserad med 
musik och ljudeffekter blev Traubergs film 
en även i Europa uppmärksammad film. 
Den sista konstnärligt avancerade sovjetis
ka stumfilmen.

Sin mästare i tågfilmsgenren skulle film
historien redan på 30-talet få i Alfred 
Hitchcock, medan han ännu var verksam i 
hemlandet. Vilket tacksamt scenrum tåg
kupén erbjöd filmdramatikern visade 
Hitchcock i sina engelska filmer. Ett lyckat 
första försök gjorde han i genombrottsfil- 
men De 39 stegen (The Thirtynine Steps, 
1935), en spänningsladdad tågresa till 
Skottland sammanförde den undan poli
sen flyende, för mord oskyldigt misstänkte 
(Hitchcocks favoritmotiv) Richard Han- 
nay (Robert Donat) med den blonda Pa- 
mela (Madeleine Carroll), chockerat över
rumplad av främlingens plötsliga kyss.

Hitchcocks maniska förtjusning i klaus- 
trofobiska situationer gjorde sig starkt gäl
lande i De 39 stegen men fick en kammar- 
spelsaktig, koncentrerad form först i En 
dam försvinner (The Lady Vanishes, 1938), i 
vilken handlingen nästan helt utspelar sig i 
en trång tågkupé. I Hitchcocks fantasi fick 
ofta järnvägståget en lätt demonisk ladd
ning. I hollywoodfilmen Skuggan av ett tvi
vel (Shadow ofa Doubt, 1943) introducera
de han onkel Charlie (Joseph Cotten), en 
djävul i hygglighetens förklädnad, på järn
vägsperrongen i en småstad, stigande fram 
ur ånglokets svarta rökmoln som en ond 
ande. Onkelns systerdotter (Teresa Wright) 
har upptäckt att denne är den av polisen ef
terlyste ”änkemördaren”, stryparen som vid 
flera tillfällen utan framgång söker ta livet av 
henne. På ett tåg till New York gör onkeln 
ett nytt mordförsök men blir själv den som 
faller av tåget och krossas av ett mötande 
tåg.

Skuggan av ett tvivel var en av Hitch
cocks favoritfilmer. Men finalscenen var 
säkert ändå inte anledningen till att thril
lermästaren i Främlingar på tåg i en restau
rangvagn sammanförde två kallblodiga 
unga män som under resan kommer öve
rens om att byta mord, då de bägge hade 
två för varandra okända personer som de 
önskade se röjda ur vägen.

Eftersom människojakt var ett domine
rande spänningsmotiv i Hitchcocks filmer 
kom teknikens mest dynamiska element till 
stor användning, någon gång till gränsen av 
parodi som i superthrillern / sista minuten 
(North By Northwest, 1959); ett lysande 
iscensatt jaktäventyr. Den oskyldigt som 
farlig spionagent misstänkte Roger Thorn- 
hill (Cary Grant) blir utsatt för en febrig 
klappjakt som innefattar bil, tåg och ett
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flygplan. I bilscenen träffar Roger hjältin
nan Eve (Eva Marie Saint), flygplanet gör 
hotfulla dykningar mot den nu ensamme 
Roger. Hitchcock myste över filmens slut
scen, där Roger och Eve som nygifta gör 
bröllopsresan i enskild kupé. Han ansåg 
den vara den mest impertinent antydande 
scen han regisserat: ridån faller, när tåget 
samlagssymboliskt rusar in i en tunnel.

Järnvägsstationer är dramatiska mötes
platser i otaliga filmer utan att de för den 
skull stannat länge i filmminnet. Emble
matisk i sitt slag blev David Leans Kort 
möte {Brief Encounter, 1946), ett diskret

romantiskt kammarspel i en typiskt eng
elsk vardagsmiljö. Celia Johnson tolkade 
finstämt den hämmade förstadshustrun 
Laura Jesson, som på stationsrestaurangen 
hade förstulna möten med Trewor Ho- 
wars bekymrat förälskade läkare, även han 
bunden av familj.

Starkare dramatiska accenter fann man i 
samtida sovjetisk efterkrigsfilm med motiv 
från krigsåren. Grigorij Tjuchrajs Ballad 
om en soldat {Balada o soldate, 1959) hand
lar om den förvandling Aljosja genomgår 
under en permissionsresa och hans möte 
med Sjura på tåget hem. Tjuchraj prisbe-

May Whitty som den mystiska damen i Hitchcocks En dam försvinner, 1938. Hjälpsamma reskamrater fick 
hon i Margaret Lockwood och Michael Redgrave.
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löntes i Cannes 1960 men två år tidigare 
hade kollegan Michail Kalatosov vunnit 
Guldpalmen för sin över hela världen be
undrade poetiska film Och tranorna flyga 
(Letiat sjuvaravli, 1957). Etsande intensiva 
var scenerna på järnvägsstationen, först när 
Veronika, fmgervigt gestaltad av Tatjana 
Samojlova, söker ta farväl av sin älskade 
Boris, när han reser till fronten, men hin
dras nå honom av folkträngeln. Hon står 
på samma plats för att ta emot honom, då 
kriget är slut. Av en soldat får hon budska
pet att Boris stupat. Runt omkring henne 
jublar Moskva över att det äntligen är fred. 
Med tårade ögon skänker Veronika blom
morna i välkomstbuketten till okända sol
dater som glada trängs på perrongen.

I amerikansk film är det inte bara hos 
Hitchcock som tåg och järnvägar intar en 
central roll. Under stumfilmsepoken skapa
de Buster Keaton två nu klassiska långfil
mer, i Krut, kulor och kärlek (Our Hospitah- 
ty, 1923) gav Keaton i filmens upptakt en 
dråplig skildring av hur en tågresa mellan 
New York och Shenandoah Valley kunde 
upplevas någon gång under 1830-talet. En 
helt ledande roll spelade tåget i äventyrs- 
komedin Så går det till i krig (The General, 
1927), i vilken farsernas standardingredi
ens, de ihärdigt återkommande biljakterna, 
byttes ut mot skenande vilda tågjakter. 
Händelserna utspelar sig under det nord
amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. 
Buster Keaton, menig i sydstatsarmén och

Tysk höst 1945 med perrongerna ockuperade av hungrande. Scen i Ingmar Bergmans Törst, (1949).
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förare av loket The General, ser sitt tågsätt 
stulet och tar upp förföljandet och lyckas 
återta sitt kära lok. Men nu förföljs han av 
loket The Texas med tågsättet proppfullt av 
nordstatsarméns trupper: Efter ett tumult 
av spektakulära äventyr kan Buster återvän
da med The General och dessutom med en 
fangen nordstatsgeneral i godsfinkan.

Hollywoodfilmen försummade inte att 
visa upp järnvägens betydelsefulla roll i er
övringen av vilda västern. Med kraft och 
iver tog sig den unge John Ford an uppgif
ten att i ett stort filmepos, Järnhästen (The 
Iron Horse, 1924), skildra kapplöpningen 
mellan järnvägsbolagen Union Pacific och 
Central Pacific om vilken av dem som först 
skulle nå fram till den överenskomna mö
tesplatsen under byggandet av den trans- 
kontinentala järnvägen från kust till kust. 
Fords mustiga rallarepos sökte tydliggöra 
en amerikansk myt om de hårdföra pionjä
rerna som handlingskraftiga hjältar, okuvli
ga och målmedvetna. Indianöverfallen in
gick som en del av motståndet som måste 
övervinnas lika ofrånkomliga som bergs
kedjorna, sandstormarna, snölavinerna. I 
John Fords efterföljd kom med talfilms- 
epoken Cecil B DeMilles Union Pacific 
(Union Pacific, 1939). DeMille tillförde 
rallaräventyret med Technicolors bistånd 
en västernkolorit som romantiserade de 
ödsligaste landskap, realistiska ljudeffekter 
gav något av den tidsatmosfär som de frus
tande ångloken skapade.

I likhet med Hitchcock förstod Ingmar 
Bergman att använda tågkupén som en 
tacksam kammarspelsscen. Första delen av 
hans filmatisering av Birgit Tengroths no
vellsamling Törst (1949) skildrar ett ungt 
äkta par som ofrivilligt instängda i en tåg
kupé på resa genom det sönderbombade

Tyskland första efterkrigsåret ger luft åt 
sin äktenskapliga leda och livsbesvikelse. 
På trots av det trånga rummet gav Berg
man kameran en stor rörlighet, en när
gånget detaljrik, avslöjande nyfikenhet.

Bergmans intresse för människor på re
sa, särskilt på tåg, avspeglade sig längre 
fram i komedin En lektion i kärlek (1934) 
och i den mer seriösa Kvinnodröm (1955), 
i vilken en medelålders modefotograf (Eva 
Dahlbeck) på nattlig tågresa från Stock
holm till Göteborg överfalls av starka 
ångestkänslor, kanske kommer resan att 
sluta i besvikelse och smärta. Kanske far 
hon bekräftat att den gifte man hon älskar 
inte längre vågar fortsätta förhållandet. 
Hennes oro och mörka föraningar skildra
de Bergman i ett expressivt bildmontage 
förstärkt av en tågresas mest suggestiva 
ljudeffekter.

Med en tågresa börjar och slutar Berg
mans Tystnaden (1963). Bergmans filmiska 
resor tecknar ofta resor som inte är begrän
sade till rummet och tiden, de når in i en 
eller flera människors psykiska landskap.

Anders Henrikson gav i sin film Tåg 56 
(1944) en realistisk skildring av människor 
präglade av järnvägsmiljön. Regissören per
sonifierade själv den plikttrogne lokföraren, 
vars hustru (Aino Taube) tröttnat på att 
”vara gift med en tågtidtabell”.

De långa tågresornas tjusning fick en 
spänningsladdad skildring i Sidney Lumets 
filmatisering av Agatha Christies Mordet på 
Orientexpressen (Murder on the Orient Ex
press, 1974), i vilken Ingrid Bergman i sam
spel med en all star cast framställde den litet 
udda med ytterst strikta resenären Greta 
Ohlson. På sätt och vis var Lumets tågfilm 
ett nostalgiskt avsked till en förgången tid. 
Långfärderna företogs — även i filmens värld
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- med åren alltmer av snabbare transport
medel, med bilen eller flyget.

Flyget i filmen
Areoplanet gjorde sin entré i historien 
nästan samtidigt med kinematograffilmen. 
På några fa decennier revolutionerade flyg
planet livsvillkoren för miljoner västerlän
ningar. Otto Lilienthals försök med glid
flygplan resulterade i en dödsstörtning 
1896 men tyskens experiment inspirerade 
de amerikanska bröderna Wilbur och Or- 
ville Wright att konstruera ett med bensin
motor försett flygplan. Efter ett första 
mindre lyckat prov hösten 1903 kunde de 
hösten två år senare bygga ett plan som 
flög någon mil. Att en ny epok börjat mar
kerades tydligare då Lois Blériot 1907 pre- 
miärflög sitt monoplan. Redan dessa tidiga 
flygexperiment filmades av nyhetsjagande 
kameramän.

Av Blériot lärde sig 1909 baron Carl Ce- 
derström flygkonsten. Följande år flög han 
över Öresund som förste svensk med inter
nationellt flygcertifikat. 1910 gjorde den 
danske aviatikern Robert Svendsen en Öre- 
sundsflygning med en sedermera världsbe
römd reporter som passagerare, Carl Th 
Dreyer. Svendsen och flygbaronen Ceder- 
ström gjorde i september samma år flygupp
visningar på Gärdet i Stockholm. Flygtäv
lingarna räckte en hel vecka och filmades 
både av Pathé Fréres och biografen Apollo. 
Den feber som den nymodiga uppfinningen 
hade skapat i den annars så lugna huvusta- 
den förhöjdes under den celebra flygveckan 
av kung Gustav V:s och prins Eugens närva
ro vid uppvisningarna. Flygfilmerna visades 
på en rad biografer för fulla hus.

I svensk spelfilm fick denna ”feber” ett 
komiskt första avtryck i Svenska Biograftea
terns sagoaktiga helaftonslustspel, Kolingens 
galoscher (1912), nominellt i regi av Erik 
Malmberg, som spelade Dompan, och fo
tograferades av Julius Jaenzon, som torde 
ha varit den verklige regissören. Dessvärre 
tappar Kolingen (Victor Arfvidson) sjumi- 
lagaloscherna i Niagarafallen. Med ett bi- 
plan (areoplan med två rader vingar) flög 
Kolingen och Dompan hem över Atlanten 
föregripande Charles Lindbergh med fem
ton år.

I Griffiths propagandistiska krigsfilm 
Den största kärleken (The Great Love, 1918) 
utspelades filmens klimax under en nattlig 
zeppelinraid mot London. Georg af Klerc- 
ker, den svenska filmmelodramens mästare, 
använde redan 1917 flygplan som tecken på 
fientligt hot från luften i beredskapsfilmen 
För hem och härd. I Nobelpristagaren (1918) 
förläde Georg av Klercker filmens händelser 
till ett land i krig. Hjältinnan, spelad av re
gissörens favoritskådespelerska, Mary John
son, skadades redan i filmens upptakt svårt 
vid ett flyganfall. Georg af Klercker var tyd
ligt influerad av dansk melodramfilm, i vil
ken Robert Svendsens biplan ofta kommit 
till användning.

Mauritz Stiller lade in en flygscen i ko
medin Erotikon (1920) som en uppseen
deväckande mondänitet. Vivören baron 
Felix (Vilhelm Bryde) försöker vinna den 
vackra professorskan Irene Charpentiers 
(Tora Teje) gunst genom att bjuda henne 
på en flygtur över Stockholm i eget flyg
plan. Irene visade prov på djärvhet genom 
att acceptera. När filmen inspelades 1919 
var det bara ett år efter flygbaronen Ceder- 
ströms tragiska dödsstörning under flyg
ning till Finland.
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Den danske regissören Alfred Lind in
spelade i Italien med den danske filmstjär
nan Emilie Sannom sensationsfilmen Luf
tens Herskarinde {La Fanciulla delLaria, 
1923), i vilken Sannom på det mest döds
föraktande vis lät binda fast sig vid ena 
flygplansvingen, Emilie Sannon, som gär
na kallade sig världens första och enda 
”stunt woman” förolyckades 1931 vid ett 
fallskärmshopp.

Stridflygets växande användning under 
första världskriget gjorde att nya och effekti
vare flygplansmodeller utvecklades. Holly
woodregissören William A Wellman hade

som stridspilot deltagit i första världskriget. 
Wellmans flygfilm Vingarna {Wings, 1927) 
erövrade den första Academy Award, Oskar, 
som utdelats för bästa amerikanska film. 
I Wellmans kraftfulla regi blev flygsek
venserna så realistiska att de alltjämt gör ett 
starkt intryck. Gary Cooper, som hade en 
biroll i Vingarna, fick en genombrottsroll 
som stridspilot i Georg Fitzmaurices holly- 
woodromantiska När syrenerna blommar 
{Lilac Time, 1928).

Flygscener förekom i några Gustaf Mo- 
landerfilmer under 20-talet men alldeles 
på gränsen mellan stum- och talfilm inne-

William Wellmans Vingarna (Wings, 1927) var den första film som gav en realistisk bild av det amerikans
ka stridsflygets insats i första världskriget.
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höll Gustav Edgrens fars Konstgjorda Svens- man med Svenssons uppfinning, en ”styro- 
(1929), en hybrid av bådadera, en kli- eter”, få planet att landa. Konstgjorda 

maxeffekt som efter amerikansk idé byggde Svensson blev stumfilmsepokens största 
på att Fridolf Rhudin ofrivilligt hamnar på svenska filmsuccé. Den första svenska flyg
pilotens plats i ett flygplan. Lyckligtvis har filmen, Luftens vagabond (1933) regissera- 
uppfinnargeniet Svensson Rhudin en fall- des av Weyler Hildebrand men hade sin 
skärm som räddar honom. På marken kan egentliga upphovsman i yrkesflygaren Al-

(T h) Hasse Ekman regisserade och spelade med 
(jaktflygaren i bildens mitt) i Första divisionen

(1941).

(Nedan) Per-Axel Bränners Ungdom av idag 
(1935) var den första dramatiska filmen om det 

svenska flygvapnet.
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bin Ahrenberg, ägare av nygrundade AB 
Flygtrafik. Ahrenberg hade gett huvudrol
len, flygkapten Gustav Falk, åt sig själv. 
Den i övrigt torftiga filmen hade av kriti
ken lovordade bilder från ett ambulans
flygplans färd över ett nattligt Norrland. 
Men även flygbilder av Stockholm och 
skärgården.

Ett bevis på den nyaste försvarsgrenens, 
flygvapnets, popularitet var Per-Axel Brän
ners genombrottsfilm Ungdom av idag 
(1935). Bränner skrev och regisserade den
na i egentlig mening första svenska flyg
film som blev en film av en för decenniet 
ovanlig kvalitet. Flygvapnets medverkan 
gjorde att fotografen Harald Berglund 
kunde ta de dittills mest lyckade flygbilder
na. Kritiken berömde Bränners skildring 
av kamratlivet i flygskolkåren på Ljungby- 
hed. I filmens klimax har flygaspiranten 
Gunnar Björnberg (Kotti Chave) gett sig 
upp i ett sportplan av ny typ, en uppvis- 
ningsflygning som slutar i spin och krasch
landning men flygaren överlever.

Ett genombrott i större räckvidd gjorde 
Hasse Ekman med beredskapsfilmen Förs
ta divisionen (1941). Ekman skapade med 
denna film den första filmen om svenskt 
stridsflyg av internationell klass. Förvisso 
hade ingen av de i filmen medverkande 
någon tanke på att Första divisionen på 
värdigaste sätt firade 30-årsjubiléet av att 
den svenska försvarsmakten 1911 anskaf
fade det första flygplanet för militärt bruk. 
Fem år senare skapades det första flyg
kompaniet, förlagt till Malmslätt. 1941 
expanderade flygvapnet kraftigt, både en 
fjärrspanings- och en bombflottilj bilda
des. Utmärkta skådespelarinsatser av Lars 
Hansson, Stig Järrel och Gösta Ekman i 
dramatiskt färgstarka roller gav filmen

dess konstnärliga lyftning. Första divisio
nens exceptionella framgång i svensk film 
vid denna tid fick efterföljd av filmer i 
genren, Rolf Husberg, som hade klippt 
Första divisionen och följande år regidebu- 
terat med en film om ambulansflyget, Kan 
doktorn komma?, inspelade Fre söner gick 
till flyget, även den i nära samarbete med 
flygvapnet. Producenten till Första divisio
nen, Lorens Marmstedt, sökte upprepa 
framgången med en flygvapenfilm i färg. 
Gula divisionen (1954), en av de tidigare 
färgfilmerna i svensk produktion. Hasse 
Ekman hade denna gång rollen som chef 
för jaktflygsdivisionen. Sven Lindberg var 
flyglöjtnanten som kraschlandade och i 
sista stund räddades ur lågorna. Stig Olin 
regisserade denna av Göran Strindberg 
vackert fotograferade film, som till drygt 
häften upptogs av flygbilder och lyckades 
bäst i sin propagandamässiga dokumenta
tion av att det svenska flygvapnet efter kri
get hade blivit ett av världens bästa.

Stridsflyget utvecklades redan under 
och efter första världskriget i anmärknings
värd grad. Flygvapnets dominerande roll 
hos de stridande stormakterna avspeglades 
i det växande antalet filmer med flygets in
satser som bärande motiv. De var undan
tagslöst starkt propagandafärgade, även när 
de som under de första krigsåren fotografe
rades svartvita.

Hitler visade med en första flygfilm från 
Polenkriget 1939, Hans Betrams Blixtkrig 
{Feuertaufe, 1949), Luftwaffes slagkraft. 
Diktatorskollegan Benito Mussolini hade 
genom sonen Vittoria, filmproducent, i 
Goffredo Alessandrinis flygfilm från kriget 
i Abbessinien (nuv Etiopien), Luciano Ser- 
ra, pilota (1938) redan tidigare manifesterat 
sitt flygvapens hänsynslöshet.
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Leslie Howard föreslog redan i krigets 
början att man skulle ta filmen i anspråk 
som propagandavapen men möttes av oför
ståelse av konservativa byråkrater. London 
led svårt under ”Blitzen”, de tyska bomban
fallen. I egen produktion och regi och med 
sig själv i huvudrollen som konstruktören 
av Spitfireplan bidrog Howard med bered- 
skapsfilmen Spitfire {The First of the Few, 
1942), en film som visade hur Spitfireplan 
vann kampen om luftrummet över Lon
don. Men nu hade generationen av tränade 
engelska dokumentärfilmare ryckt in och 
visade gadden. Först av dem var Harry 
Watt med Nattbombare (Target for Tonight, 
1941), som skildrade en bombeskaders 
nattliga svarsvisit över Tyskland.

Den celebra regissörsduon Michael Po- 
well och Emeric Pressburger började ett 
framgångsrikt samarbete med krigsfilmen 
Ett av vära bombplan saknas {One or Our 
Air erafs Is Missing, 1942), vilken sakligt 
dokumenterade verkligheten bakom kort
huggna krigskommunikéer.

När USA kommit med i kriget braverade 
stridspiloten Howard Hawks i Luften är vårt 
liv {Air Force, 1943) med det amerikanska 
flygvapnets överlägsenhet i de sju lufthaven. 
Filmregissören William Wyler tjänstgjorde 
under kriget som aktiv flygofFicer och skada
des under striderna i Italien. Sin tjänstgöring 
i flyget avslutade Wyler med dokumentärfil
men Memphis Belle 1944. Flygvapnets effek
tiva samarbete med flottan i Stilla Havskriget 
visade Mervyn Le Roy i den dokumentärt 
realistiska 30 sekunder över Tokyo {Thirty Se
co nds Over Tokyo, 1944). Spencer Tracy in
karnerade med lugn auktoritet ledaren över 
den historiska bombräden över Tokyo 1942. 
Atombomben var dessbättre ännu inte upp
funnen. En film om piloten som beordrades

fälla atombomben över Hiroshima skulle 
Tracy säkerligen nekat att låna sin idolges
talt. Om den ens hade varit tänkbar.

Bomber och katastrofer
Ett slags filmens rekviem över världstrage- 
dien Hiroshima skapade den franske mäs- 
terregissören Alain Resnais på manus av 
Marguerite Dumas i Hiroshima — min äls
kade {Hiroshima — mon amour, 1939). En 
japansk arkitekt som mirakulöst överlevt 
atombomben möter i Hiroshima en fransk 
skådespelerska som är där för att inspela en 
dokumentär med fredsbudskap, de utbyter 
erfarenheter av kriget. Hon talar om allt 
hon sett i resterna av Hiroshima. Han sva
rar sorgset: ”du har ingenting sett”.

Krigsteknikens urartning i vätebomben 
fick sin bitterbeskt satiriska kommentar i 
Stanley Kubricks Dr Strangelove eller hur 
jag slutade ängslas och lärde mig älska bom
ben {Dr Strangelove or How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb, 1954). 
Inspelad i det kalla krigets frostigaste tid 
gav filmen en apokalyptiskt mörk vision av 
vad som kunde hända om som i filmen le
darna i Pentagon tappar huvudet och utlö
ser en vätebomsattack mot Moskva. Peter 
Sellers tecknade i tre karikatyriskt utforma
de rollfigurer mentaliteten hos tre maktha
vare med mänsklighetens öde i sin hand.

Civilflyget, särskilt trafikflyget, fick efter 
andra världskriget en utveckling som nära 
motsvarade den bilismen hade fatt i USA 
redan på 30-talet. Men hotet om ett atom- 
bombskrig mellan supermakterna kastade 
en skugga även över det dagliga livet, vilket 
avspeglades i USA i en rad filmer med mar- 
drömslika katastrofmotiv. En bland många



Astronauternas fångenskap i rymdraketen. Scen i Stanley Kubrics År 2001 - ett rymdäventyr (2001: A Space 
Odyssey, 1968).

av dessa stort påkostade trivialfilmer av me
lodramkaraktär var Jack Smights Katrastro- 
flarm {Airport, 1975, 1974). Ett jumbojet
plan fyllt av passagerare kolliderar med ett 
sportplan. Med chefspiloten utslagen och 
navigatören dödad måste en rådig flygvär
dinna (Karen Black) söka manövrera planet 
efter instruktioner från kontrolltornet på 
flygplatsen. Räddningen kommer från en 
jethelikopter, från vilken en vig pilot 
(Charlton Heston) tar sig över till det nöd
ställda jumbojetplanet, där en av passage
rarna är den berömda filmstjärnan Gloria 
Swanson, som spelar sig själv.

Science fiction
En genre nära besläktad med och delvis 
integrerad i katastroffilmens var den Scien
ce fictionpräglade filmgenre om faror från 
den yttre rymden som fick en överraskan
de blomstring under 50-talet. Denna gen
re gynnades av intresset kring de experi
ment med rymdraketer som den tyske 
raketexperten Werner von Braun påbörjat. 
Cape Canaveral på Floridas östkust skulle 
bli omtalat som uppskjutningsplats för 
rymdsateliter. USA och Sovjet hade börjat 
en tävlan om vem som skulle komma först 
till månen.

Ett ljusskimrande ”flygande tefat”har 
just landat i ett litet samhälle. Scen i 

Steven SpieIbergs Närkontakt av tred
je graden (Close Contact of the 

Third Kind, 1977).
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Sovjet tycktes ha fått ett triumfatoriskt 
försprång, när kosmonauten Jurij Gagarin 
1961 blev den första människan som fär
dats runt jorden i yttre rymden. Hans 
rymdskepp, Vostok, gav hopp om rymd
färder i större skala. I sovjetisk film fick 
denna framtidsvision ett konstnärligt ut
tryck i filmgeniet Andrej Tarkovskijs film 
Solans {Solaris, 1972) som hade sin grund
läggande idé i polacken Stanislaw Lems 
Science fictionroman från 1968. Filmen 
berättade om en socialpsykologs märkliga 
upplevelser ombord på en rymdstation 
som kretsar kring planeten Solaris. Tarkov- 
skij avstod från uppseendeväckande yttre 
effekter. Hans poetiskt mångtydiga film 
var ett rymdäventyr men mer ändå en färd 
in i det undermedvetnas hisnande okända 
världar.

Den amerikanske filmskaparen Stanley 
Kubrick inspelade i Storbritannien för 
Metro-Goldwyn-Mayer den mästerligt ut
formade framtidsvisionen År 2001 - ett 
rymdäventyr {2001: A Space Odyssey, 1968). 
Kubrick byggde på en roman av Arthur C 
Clarke, ”The Sentinel”. Kubrick gav en iro
nisk bild av människans ödesbundna en
samhet och fångenskap i sina tekniska un
derverk. I motsats till så många samtida 
Science fictionfilmer med budskap om un
dergång och total förintelse spårades i Ku
bricks rymdodyssé - också en odyssé i tids
rummet - en symbolvärld i tecknen för 
liv-död-uppståndelse.

Med hjälp av suggestiva specialeffekter 
förmedlade Kubrick i År 2001 en märklig 
närvarokänsla under den svindlande fär
den genom tid och rum. Austronaterna 
Neil Armstrongs och Edwin Aldrins mån
landning 1969 hade paradoxalt ökat fanta
sierna om förekomsten av UFO (Un-

identified Flying Objects). Kunde männis
kan nå månen så varför skulle då inte va
relser från yttre rymden kunna nå planeten 
jorden? Den kanske framgångsrikaste av 
filmerna om UFOs var Steven Spielbergs 
Närkontakt av tredje graden {Close Contact 
of the Third Kind, 1977). En fransk veten
skapsman, spelad av Fran^ois Truffaut, 
upptäckte att ljudsignalerna från ett i ett 
kustsamhälle landat ”flygande tefat” gav 
möjlighet till kontakt med de utomjordis
ka främlingarna. Under sitt korta besök på 
jorden sökte de överbringa ett fredens bud
skap till människorna. Spielbergs närkon
takt med verkligheten var i denna UFO- 
film trots sitt tekniska raffinemang föga 
större än dansken Holger Madsens i Him- 
melsskibet 1918.

Bländade av Science fictiongenrens möj
ligheter kastade sig Georg Lucas i den spek
takulära rymdmelodramen Stjärnornas krig 
{Star Wars, 1977) ut i något som skulle kun
na kallas för en rymdålderns västernfilm, där 
prärien hade bytts ut mot den oändliga 
världsrymden, hästarna mot superteknolo
gins mest avancerade hästkrafter. Den tävlan 
om rymdens erövring som pågick mellan su
permakterna fick här en dold återspegling.

TV och datorer
En skotsk uppfinnare, John Logie Baird, ha
de 1935 förvånat den tekniskt intresserade 
världen med att på elektrisk väg kunna sän
da färgbilder från en sändarstation till en 
mottagarskärm på avsevärt avstånd. Andra 
världskriget förhindrade Baird att bygga ut 
ett brittiskt TV-nät. Omedelbart efter kriget 
började regelbundna svartvita TV-sänd- 
ningar i New York. De amerikanska filmbo
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lagen sökte till en början nonchalera TV- 
mediets explosivt snabba utveckling och 
spridning. Allvarligast tycktes det att anti- 
trustlagen, länge vilande beträffande filmin
dustrin, nu aktiverades. Filmbolagen skildes 
från sina biografkedjor. När TV-mediet på 
50-talet visade sin makt som den populäras
te formen av rörliga bilder, sökte filmprodu
centerna svara med filmer i storbildsformat, 
bl a med 20th Century Fox-bolagets Cine- 
mascope. De andra bolagen följde snabbt 
efter med växlande varianter i storbildsfor-

matet. Trots desperata satsningar på spekta
kulära melodramer förlorade Hollywood 
kampen med TV-bolagen. Vid mitten av 
60-talet visade sig TV vara räddaren i nöden 
för det sönderfallande Hollywood. Ett nära 
samarbete inleddes med TV, som köpte upp 
Hollywoods enorma filmlager och började 
samtidigt samproduktioner med de gamla 
filmbolagen som nu fått nya chefer. Ett stort 
antal TV-regissörer blev talangfulla filmska
pare, inställda på att söka nya filmmotiv och 
visuellare uttrycksformer i filmberättandet.

Den lilla människan har kommit i kläm i det perfekta maskinsamhället. Allegorisk scen i Charles Chaplins Mo
derna tider /Modern Times, 1936).
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TV-mediets roll som dominerande fak
tor i modernt samhällsliv kom ofrånkom
ligt att speglas i spelfilmen. Ett exempel 
bland många var Sidney Lumets NetWork 
{NetWork, 1976), i vilken intrigspelet i ett 
stort TV-bolag skildrades: Fay Dunaway 
framställde den karriärlystna yrkeskvinnan 
Diana Christenson så lysande att rollen gav 
henne en Oscar för årets bästa kvinnliga 
huvudroll. Inte mindre briljant var Peter 
Sellers i Hal Ashbys satiriska komedi Väl
kommen Mr Chance {Being There, 1979) 
som en finansmans trädgårdsmästare vil
ken charmar TV:s masspublik till den grad 
att han utan att varken kunna läsa eller 
skriva endast genom enkla, raka svar på 
svåra frågor utses till presidentkandidat. 
All sin kunskap, all information om ytter
världen har Mr Chance fått genom TV. 
Elektronikens herravälde över den rörliga 
bilden hade ytterligare förstärkts av dato
rernas genombrott och av att det på 90-ta- 
let skapats ett världsomspännande datanät, 
Internet. Hollywood har skildrat denna cy
bernetikens sagolika möjligheter i filmen 
The Net (1995), i vilken hjältinnan, spelad 
av Sandra Bullock, är en dataexpert som ge
nom Internet kan korsa maktgalna dator
teknikers världsomstörtande planer. Det 
alltsedan Griffith väl fungerande melo
drammönstret bevisar sin livskraft även i en 
ny tidsålder, då en rivande biljakt är en del 
i kampen mot kuppmakarna.

Datorålderns film står lika öppen för 
komedi och romantik som äldre epokers. I 
Penny Marshalls Jumpin 'Jack Flash (Jum-

pin' Jack Flash, 1986) får en bankanställd 
datafreak, Terry Doolittle (Whoopi Gold- 
berg), en dag över datanätet kontakt med 
en brittisk operatör fången bakom järnri
dån. Den nyss uttråkade datorreportern 
kastas in i ett hela hennes liv omstörtande 
äventyr, då hon beslutar rädda mannen 
bakom de kryptiska nödropen.

Charlie Chaplins mästerliga satir Mo
derna tider {Modern Times, 1936) ger i dag 
ett nostalgiskt intryck med sin halvt idyl
liska allegoribild av industrisamhällets 
mekanismer. Den vid det löpande bandet 
likt en robot arbetande Charlie upptäcker 
att hans jobbarkompis (Chester Conklin) 
fastnat i den väldiga fabriksmaskinens 
virrvarr av kugghjul. Där sitter denne som 
den symboliska bilden av människan som 
en liten kugge i ett vimmel av hejdlöst ar
betande kuggar.

Femtio år senare har tekniken fullföljt 
sin uppgift att befria människan från ett 
förslitande slavarbete. Människoroboten 
är utbytt mot en elektroniskt styrd robot 
som ersätter hundra man.

Samtidigt öppnar cybernetikens dator
värld perspektiv mot en verklighet med 
nya, annorlunda, mer kreativa verktyg och 
arbetsplatser än den gamla industrivärl
dens mer lokalbundna fabrikscentra. Vi
deokameran och CD-skivan bland andra 
nya instrument kommer att spegla denna 
ännu endast anade värld.

Likväl kommer biografens gemenskaps- 
upplevelse av rörliga bilder säkerligen alltid 
att förbli en berikande samhällsfaktor.


