
Lugn, lugn - 
det ordnar sig aldrig

En kortfattad genomgång av fdmens
produktionstekniska

av Lasse Svanberg

D
et är relativt lätt att fastställa tid
punkten för när en teknisk upp
finning skett. Att fastställa en ny 
tekniks genombrott i form av allmän an

vändning är betydligt svårare eftersom det 
handlar om en gradvis process som ofta 
omspänner flera decennier. Den första 
svenska färgfilmen (”Klockorna i Gamla 
Stan” med bl a Edvard Persson) spelades 
t ex in redan 1946 i Cinecolor men det 
skulle dröja ända till början av 1970-talet 
innan färgfilmsinspelning blev regel och 
svart-vit film ett undantag inom svensk 
filmproduktion.

I amerikanska teknikforskarkretsar talar 
man idag om 30-årscykler i teknikutveck
lingen, indelade i tre faser. Den första kallas 
”paving the cow-paths” (att asfaltera kosti
garna), vilket innebär aningslösa och i retro
spektiv tom komiska feltillämpningar av ny 
teknik. I den andra fasen, kallad ”skunk- 
works”, trevar man fortfarande i mörkret,

utveckling

börjar dock få ett visst hum om lämpliga an
vändningsområden men gör ”töntiga” saker 
främst därför att det industriella kapitalet 
ännu inte vågat gå in och storsatsa. Den sis
ta tioårsperioden kallas kort och gott för 
”industry”, och det är först i slutet av den
samma som industriell serietillverkning och 
massmarknader och uppstår, dvs ett genom
brott.

Det har visat sig att detta synsätt i stort 
sett stämmer när det gäller inte bara fil
mens utan också tryckkonstens, telefo- 
nins, radions och televisionens utveckling. 
Den inledande fasen präglas emellertid av 
innovatörernas egna visioner och förmåga 
till framsynthet. AG Bell trodde t ex att te
lefonen i första hand skulle användas för 
överförande av musik (dvs radio), David 
Zarnoff (färg-TVs uppfinnare och RCAs 
grundare) visste redan från början att han 
grundat ett imperium, en insikt som Lu- 
miére-familjen uppenbarligen inte hade.
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”Unge man, du skall vara tacksam att vår uppfin
ning inte är till salu, för den skulle tvivels utan rui
nera dig. Den kan bara exploateras under kort tid 
och som ett tekniskt-vetenskapligt kuriosum. Utö
ver detta har den inget kommersiellt värde.”

Auguste Lumiere till filmaren Georges Mélies när 
han 1895 ville köpa patentet till brödernas Cinéma- 
tographe.

Ett exempel på övermod (men också dys- 
topi) är den brittiske uppfinnaren och 
producenten Cecil Hepworth som redan 
1901 hävdade att ”den kinematografiska 
konsten har nu nått en sådan nivå av tek
nisk utveckling att ytterligare framsteg ba
ra kan ske rent periferiskt”. Ett sådant på
stående hade dock varit befogat trettio år

senare. Kinematografms optiska-kemiska- 
mekaniska grundstenar var färdigutveck
lade i början av 30-talet, resten har hand
lat om ”perifer” utveckling.

När det gäller filmens produktionstek
niska utveckling tänker jag, främst av ut- 
rymmesskäl, avstå från kostigsasfalte- 
ringsfasen och starta i skarven mellan 
”skunk-works”- och industrifaserna. Med 
den rubrik jag valt kommer också tyngd
punkten att ligga på inspelning av film, 
dvs produktion, och visningsformerna 
främst behandlas ur ett produktionsper- 
spektiv. Det faktum att jag varit långfilms- 
fotograf under femton år av mitt liv påver
kar säkert mitt synsätt.
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Stumfilmsp er ioden
Det har sagts många gånger tidigare men 
bör sägas igen. Stumfilmen var aldrig 
stum. Filmremsan var visserligen ”stum” 
men visningsformen omfattade alltid nå
gon form av levande musik. Även inspelad 
sådan och tidigare än de flesta tror. Redan 
1901 upptog firman Numa Petersons Han
dels & Fabriks-Aktiebolag i Stockholm ki- 
nefonografapparater, s k odödlig teater, i 
sin katalog.

”Sedan nu såväl kinematograf som fonograf blifvit 
ytterst fullkomnade, hafva de under många år be- 
drifna experimenten att förena dem båda slutligen 
utfallit med lyckligt resultat. Man kan sålunda nu
mera ej endast se personer röra sig fullt lefvande ge
nom kinematografen utan äfven samtidigt höra 
dem sjunga eller tala genom fonografen. De bilder 
som användas härför äro valda med största urskilj
ning och den största möjliga omsorg har nedlagts på 
iscensättningen.”

Generellt sett är en kamera och en projek
tor samma slags apparat, bara med den 
skillnaden att i kameran kommer ljuset in, 
i projektorn går ljuset motsatta vägen, dvs 
ut. Likheten mellan en modern filmkame
ra och filmprojektor är svår att se, men i 
början av 1900-talet var den slående. Lu- 
miéres kinematograf fungerade t ex inte 
bara som kamera och projektor utan ock
så som kopieringsmaskin. Visningstekni- 
ken prioriterades emellertid under 1900- 
talets första decennium, eftersom det var 
den som i konkreta termer gav pengar till 
finansiärerna, medan inspelningstekniken 
ägnades mindre intresse.

Stumfilmskameran var i början statisk 
och stativbunden, inte bara p.g.a. vevdriften 
utan också dess övriga konstruktion, t ex att 
fotografen inte kunde veva och titta i söka
ren samtidigt. Ljussvag optik och enbart 
blåkänsliga råfilmer (sedermera också röd
känsliga, s k ortokromatisk film) tillät bara 
inspelning i studio med otympliga och frä
sande bågljuslampor eller utomhus i starkt 
solljus. De tidiga filminspelningsateljéerna 
var också byggda på ett sådant sätt att de 
maximalt utnyttjade dagsljuset och var ofta 
vridbara för att kunna följa solens gång.

Såväl kamerans som projektorns bild- 
frekvens kunde av vevningstekniska skäl 
inte vara fixerad. Den varierades också 
medvetet (både i kameran och projektorn) 
med hänsyn till berättelsens dramatiska 
innehåll. Filmerna åtföljdes av noggranna 
instruktioner, både till projektionist och 
pianist, om hur projektorvevandets och 
pianospelandets tempo skulle förändras i 
speciellt dramatiska, romantiska eller sor
gesamma avsnitt. Här gavs speciella kreati
va möjligheter - i samspelet mellan foto
graf och projektionist - som försvann i 
och med att bildfrekvensen låstes till 24 
b/s vid ljudfilmens genombrott. Ett vik
tigt framsteg i standardiseringstekniska 
termer gjordes när det 35 mm filmformat 
som utvecklats av amerikanarna George 
Eastman (1854-1932) och Thomas Alva 
Edison (1847-1931) blev kinematografisk 
världsstandard 1909, för såväl inspelning 
som visning av film. En standard som 
fortfarande gäller.

(Bilden t v) Georg Eastman (t v, Kodaks grundare) och uppfinnargeniet Thomas Alva Edison, vilka 1909 ska
pade den 35 mms filmstandard som vi idag fortfarande använder.
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Under senare delen av 1 O-talet utveckla
des kinematografms berättarteknik snabbt, 
fjärmade sig från den ”filmade teatern” och 
utvecklade gradvis ett eget bildspråk. Det 
kom att bli Danmark (Nordisk Film) och 
speciellt Sverige (Svenska Bio, sedermera 
Svensk Filmindustri) som blev föregångs- 
länder under stumfilmens ”gyllene epok” 
(1915- ca 1925). Regissörer som Viktor 
Sjöström (1879-1960), Mauritz Stiller 
(1883-1928) och mästerfotografen Julius 
Jaenzon (1885-1961) gjorde viktiga och 
internationellt uppmärksammade pionjä
rinsatser när det gällde att vidareutveckla 
filmens bildspråk och töja dess inspel- 
ningstekniska gränser. Kameran var fortfa
rande stativbunden men började nu röra 
på sig med hjälp av primitiva åkvagnar och 
stod inte hela tiden i ögonhöjd, grod- och 
fågelperspektivet introducerades. De skan
dinaviska stumfilmsregissörerna gjorde 
också pionjärinsatser när det gäller att föra 
in naturen, landskapet, årstiderna, havet 
och himlen i den filmiska berättelsen. I 
”Körkarlen” (1921) fulländar Sjöström/Ja-

enzon optiska special-ejfekter i form av 
avancerade dubbelexponeringar i kameran, 
en svårbemästrad teknik innan den optiska 
printern var uppfunnen och en stark upp
levelse för dåtidens biopublik.

I slutet av 1910-talet var stumfilmsin- 
spelningen väl utvecklad och en rad klas
siska mästerverk skapades. Belysnings- 
och laboratorietekniken förbättrades, den 
pankromatiska filmen som introducerades 
1923 gav en rikare gråskala, fotograferna 
blev nu också ljussättare, dvs använde lju
set som ett kreativt, stämningsskapande 
element, inte bara som ett sätt att ”få ex
ponering”. De små teamen medgav också 
stor arbetsteknisk flexibilitet, regissören 
och fotografen kunde arbeta intimt till
sammans, ostörda av ljudtekniker och den 
stab av 15-20 personer som idag trängs 
bakom kameran på en svensk inspelnings
plats (i Hollywood ett 50-tal).

När det gäller den rörliga kameran var 
det dock Tyskland och inte minst regissören 
Wilhem F Murnau (1888-1931) som ska
pade den expressionistiska filmen och

Bild från inspelningen av Hans 
nåds testamente (1919). Bakom 
kameran Julius Jaenzon och regis
sören Victor Sjöström.



Köerna var långa när Alan Croslands film The Jazz Singer - den första Ijndfilmen - hade sin Hollywood-pre- 
miär 1927.

grundläde den extremt rörliga kamerans be
rättarteknik, främst i ”Sista skrattet” (1924). 
Samtidigt förfinades klippningstekniken, 
det s k montaget, i Ryssland av bl a Sergej Ei- 
senstein (1898-1948) med ”Pansarkryssa
ren Potemkin” (1925) som genombrotts- 
verk. Eisenstein var mycket medveten om 
bildkompositionens betydelse och om den 
nya dimension som tillförs när en bild över
går i en annan. Under 191 O-talet hade den 
amerikanske regissören David W Griffith 
(1875-1948) berikat filmberättandet med 
nyheter som bl a den extrema närbilden, 
soft-fokus och parallellklippning.

I mitten av 20-talet hade filmens bild
språk utvecklats till en mycket hög nivå, 
till fulländning hävdar vissa filmhistoriker.

Teknikutveckling innebär dock ofta en 
”två steg framåt och ett steg tillbaka”-pro- 
cess. Många steg framåt, men också många 
tillbaka skulle det bli under den närmaste 
20-årsperioden.

Ljudfilmen
Dåtidens filmmoguler och den snabbt ex
panderande Hollywood-industrin insåg till 
en början inte det kommersiella värdet i att 
publiken skulle fa höra sin favoritskådespe
lare tala, läppsynkront. Fonografer eller 
grammofoner kopplade till projektorn an
sågs vara gott nog, även om det skapade 
stora synkproblem (inte minst när filmen



124 / Lasse Svanberg

gick av). Den första ljudfilmen anses all
mänt vara den amerikanska filmen ”Jazz
sångaren” (Alan Crosland, 1927), vilken 
visades med det s k Vitaphone-systemet, 40 
cm:s grammofonskivor (33 vpm) synkade 
till projektorn. Filmen blev en stor succé 
och en ekonomisk framgång för det då 
krisdrabbade Warners-bolaget. Nu hade 
man fått blodad tand. Dock insåg man att 
ljudet måste ligga på själva filmremsan för 
att synkroniteten skulle kunna bibehållas 
under en hel långfilm. Vilka nu blev allt 
längre.

En lång rad innovationer ledde fram till 
principerna för det filmljud vi har idag, 
magnetiskt eller optiskt. Kamerorna bygg
des inte längre i trä utan i metall (med 
amerikanska Bell & Howell som föregånga
re) och drevs nu av elektriska motorer, pro
jektorerna likaså. Amerikanen Lee de Forest 
uppfann 1907 förstärkarröret, en grund
förutsättning för både ljuduppspelning via 
högtalare och inspelning via mikrofon.

Principerna för det optiska ljudet utveckla
des på flera håll i världen, bl a av svensken 
Sven A Berglund och danskarna Petersen & 
Poulsen. 1928 presenterade amerikanska 
RCA det första kommersiella, optiska ljud
systemet, s.k variable area recording, en vi
dareutveckling av bl a fransmannen Eugene 
Laustes ljudsystem från 1912, och Fox Mo- 
vietone lade grunden till det optiska bio
grafljud vi har idag. I början av 30-talet ha
de ljudfilmen fatt sitt totala genombrott 
och biografupplevelsen en betydligt djupa
re dimension. Men i berättartekniska ter
mer skedde framstegen till ett visst pris.

Ljudinspelningens krav ledde nämligen 
till att de bullrande kamerorna måste byg
gas in i små hytter, sedermera i ett ljud
dämpande hölje, en s k blimp. Kameran 
blev stillastående igen och exteriörinspel
ning var inte till att tänka på. Bågljuset er
sattes av det tystare men mer värmealst- 
rande glödljuset. Det var trångt, varmt 
och svettigt på inspelningsplatsen. Foto-

Ljudfilmen gav upphov till klap
pan, vars uppgift var att via 
klappsmällen synkronisera ihop 
bild och ljud under klippningen. 
Det anses vara Emil Lingheim 
som uppfann klappan (i den ver
sion vi använder den idag), vilket 
skedde i mitten av 1930-talet hos 
Europa Film Studios i Sundby
berg. Bilden visar en modern 
amerikansk klappa. (Foto: Ro
land Sterner)
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grafen tvingades sätta ett ”mesigt” ljus för 
att undvika mikrofonskuggor. Eisensteins 
eleganta montageteknik var nu en teknisk 
omöjlighet på grund av svårigheterna att 
klippa i ljudet, vilket till en början inspela
des optiskt direkt i inspelningsstudion. 
Detta innebar t ex att den orkester som 
spelade fdmmusiken måste befinna sig i 
filmstudion och spela synkront under själ
va tagningen. Nu skapades en helt ny gen
re, musikfilmen, och det var också en sådan 
som blev den första svenska långfilmen 
som ackompanjerades av grammofonmu
sik, Edvin Adolphsons och Julius Jaenzons

Mitchell BNC, den blimpade 35 mm-kamera med 
vilken nästan alla Hollywood-filmer inspelades 

under 40-, 50- och 60-talen.

”Säg det i toner”, med musik av Jules Syl- 
vain och inspelad av SF i Filmstaden 1929 
i ett läge där bolagets filmproduktion var 
nedläggningshotad. Den första riktiga tal- 
filmen i Sverige kom året därpå, Edvin 
Adolphsons ”När rosorna slå ut”, dock in
spelad via Paramounts franska dotterbo
lag. Den första helt svenskproducerade 
talfilmen blev “För hennes skull”, produ
cerad av Film AB Minerva 1930 och i regi 
av den inhyrde tysken Paul Merzbach.

Inom skådespelarkåren kunde ljudfilmen 
leda till en brutal utslagningsprocess, efter
som en del av stumfilmsepokens stjärnskå-

Arri II, den första batteridrivna handkameran för 
35 mm-format och även den första med roterande 
spegelslutare, introducerades av tyska Arnold & 
Richter under andra världskriget.
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despelare inte klarade övergången till ljudfil
mens mer sparsmakade spelstil eller helt en
kelt hade ”fel” röster. Den tungarbetade och 
komplicerade ljudinspelningstekniken var 
också en starkt hämmande faktor. Det var 
först när magnetljudet och rullbandspelaren 
(magnetofonen) introducerades efter andra 
världskriget som ljudfilmens berättarteknik 
blev mer frigjord och rörlig. Magnetljudin- 
spelningen utvecklades under andra världs
kriget av tyska Telefimken och BASF, blev 
emellertid ett amerikanskt “krigsbyte” och 
vidareutvecklades i slutet av 40-talet i Hol
lywood av den tekniskt framsynte sångaren 
och miljonären Bing Crosby (som också var 
en av grundarna till Ampex, dvs videoband
spelarens uppfinnare). Tekniken för Ijud- 
mixning, dvs att blanda dialog, musik, 
effekter och bakgrundsljud under efterarbe- 
tet, fanns i rudimentär form redan under 
den optiska direktinspelningens tid men vi
dareutvecklades nu snabbt och gav en allt ri
kare och mer nyanserad ljudbild i biografen.

De blimpade kamerorna blev också 
mindre under slutet av 30-talet, vilket gav 
kameran större rörlighet, även exteriört. 
Under andra världskriget introducerade 
det tyska företaget Arnold & Richter en 
helt ny 35 mms kamera med roterande 
spegelslutare, vilken i första hand utveck
lats som journalfilmskamera, dvs handka
mera, men som också kunde monteras i 
blimp för synkronljudinspelning. (I prin
cip hela den svenska 60-talsfilmen inspela
des på detta sätt.) Kamerasökaren förbätt
rades, fotograferna såg nu den inspelade 
bilden under själva tagningen på ett helt 
annat sätt än tidigare (i en del fall tvinga
des de tidigare att se b'\\Åtn genom själva rå
filmen under bildinställningen och under 
tagningen förlita sig till primitiva s k mo

tivsökare). En skarpare och ljusstarkare sö- 
karbild gav nu kameraoperatören större 
kontroll under själva tagningen, speciellt 
under panoreringar och kameraåkningar 
då man fick möjlighet att upptäcka icke
önskvärda objekt inom bildursnittet, t ex 
mikrofoner eller lampstativ.

I slutet av 30-talet har kinematografin 
definitivt lämnat ”paving the cow-paths” 
och ”skunk-works”-stadierna bakom sig 
och vuxit till en världsomfattande industri, 
raskt på väg in i sin mognadsfas. En in
dustri som ett halvsekel senare skulle visa 
sig bli USAs främsta exportindustri, större 
än t o m bil- och flygindustrin. The Enter- 
tainment Industry.

Och nu blir detfdrgfilm...
Det experimenterades med färgfilm redan 
under 1900-talets första år och ett tjugotal 
olika färgfilmssystem lanserades i USA, 
Tyskland, Storbritannien och Frankrike 
fram till mitten av 20-talet. Det första var 
Kinemacolor, ett tvåfärgs additivt system 
som patenterades 1906 av G A Smith och 
med vilket bl a filmen ”The Durbar of Del
hi” inspelades 1911. Amerikanska Technico- 
lor ryckte åt sig initiativet i mitten av 20-ta- 
let och utvecklade en speciell s k imbibition 
process, ett förfarande där man i kameran ex
ponerar två (sedermera tre) svart-vita filmer 
genom additiva färgfilter. Därefter fram
ställs särskilda matriser i cyan, magen ta och 
gult med vars hjälp filmkopian ”tryckes” på 
en blank filmremsa. Deras s k three-strip- 
kamera lanserades 1934 och den första 
Technicolor-långfilmen blev Rouben Ma- 
moulians ”Fåfängans marknad” från 1935. 
Framställningen av matriser var emellertid
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en mycket kostsam process som bara lönade 
sig vid framställandet av mycket stora antal 
visningskopior. Technicolor lämpade sig 
därför mindre väl för europeiska förhållan
den. (Dock inspelades den svenska filmen 
”Lappblod”, regisserad av Ragnar Frisk 
1948, i Technicolor - en misslyckad film 
som tyvärr knäckte producenten Filmo.) 
Three-strip-principen ledde vidare till att 
kamerorna blev enormt stora och tunga, ef
tersom de också måste tillgodose ljudinspel
ningens tysthetskrav. Internationellt sett 
skulle det inte bli någon riktig fart på färg- 
filmsutvecklingen förrän ett fungerande ne- 
gativ-positiv-system utvecklats med tre 
grundfärgsskikt inbyggda i filmen.

Tyska Agfa lyckades lösa problemet 
med färgkopplare i tre skikt och presente
rade 1936 Agfacolor (en omvändnings- 
film) för stillbildskameror och det nya 
amatörfilmsformatet 16 mm. Samtidigt 
lanserade Eastman Kodak sin Kodachrome- 
film, också den av omvändningstyp för 
stillbildskameror och smalfilm. Det skulle 
dröja ända till 1931 innan Eastman Color, 
den första negativa färgfilmen i 33 mm- 
format, presenterades, det system vi fortfa
rande använder för färgfilmsinspelning 
(fast i vidareutvecklad form). Amerikanska 
Ansco och belgiska Geavert presenterade 
strax därefter liknande färgfilmstyper. Det 
bör dock noteras att bakom Eastman Co-

Storleken hos Technicolors s k 
three-strip-kameror framgår av 
denna bild, tagen 1955 under 

inspelningen av Touch and 
Go (regi Michael Truman) i 

brittiska Ealing Studios.
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1940-TALET - NÖDEN ÄR 

UPPFINNINGARNAS MODER 

Importstoppet under andra världskriget fick 
allvarliga konsekvenser för den svenska 
filmindustrin. Då konstruerades och bygg
des t ex den enda svensktillverkade filmka
meran, QUICK, av Ljud & Bild 1944. En 
stumkamera som var avancerad för sin tid 
eftersom den hade inbyggd avståndsmätare. 
Vid kameran Åke Kings, den ende nu levan
de som filmat med Quick-kameran. Im
portstoppet tvingade också laboratoriet 
FilmTeknik att konstruera och bygga sina 
egna framkallnings- och kopieringsmaski
ner, varvid dagsljusmaskinerna uppfanns 
och blev en internationell försäljningsfram
gång för FilmTeknik under 1950-talet. Det 
innebar vidare att det svenska företaget 
AGA under 40-talet storsatsade på tillverk
ning av optik (bl a AgaScope) samt projek
torer och ljudsystem (Aga-Baltic).

Foto: Lasse Svanberg

lor låg inte en grundinnovation utan en 
förbättring av Agfas patent från 1936. 
Tänk vad den europeiska filmindustrin 
hade kunnat vara om inte andra världskri
get kommit emellan!

Färgfilmen innebar en inspelningstek- 
nisk omvälvning nästan lika stor som den 
ljudfilmen medförde. Låg ljuskänslighet in
nebar mer ljus på inspelningsplatsen. Foto
graferna hade lärt sig bemästra den svart-vi
ta filmens estetik, att arbeta med ljus och 
skugga och en kontrastrik, dramatisk ljus
sättning med spotlights. Nu fick man lära 
om helt eftersom färgfilmen hade ett lägre 
kontrastomfang och därför krävde ett mju
kare ljus. Förgrund och bakgrund behövde 
nu inte åtskiljas i form av mörkt mot ljust, 
eftersom färgen fyllde den funktionen. 
Sminköser, rekvisitörer, klädskapare och 
scenografer tvingades tänka i helt nya ba
nor. Skådespelerskor som haft en sagolik 
skönhet i svart-vitt såg plötsligt rödmosiga 
eller sjukligt grönbleka ut. Filmlaboratorier
na slet som djur för att lära sig tekniken. 
Många tidiga färgfilmer såg rent förfärliga 
ut. De bedrövade fotograferna skyllde på 
labbet, labbet på fotografens brist på kun
nande. Smockan låg många gånger i luften, 
ända en bit in på 70-talet, berättade John 
Egemark, FilmTekniks grundare när jag in
tervjuade honom i samband med labbets 
50-årsjubileum (1993). Ingmar Bergmans 
första färgfilm, ”För att inte tala om dessa 
kvinnor” (1964), gjorde honom djupt be
sviken och hans följande fem filmer blev in
spelade i svart-vitt.

Under 30- och 60-talen gjordes en rad 
svenska filmer där svart-vit-fotot var mäs
terligt, och vars visuella skönhet naturligtvis 
fick de flesta av 70-talets ”taffliga” färgfil
mer att förblekna vid en jämförelse. Jag tän-
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ker bl a på Alf Sjöbergs ”Fröken Julie” (Gö
ran Strindberg), Ingmar Bergmans ”Sjunde 
inseglet” och ”Smultronstället” (Gunnar Fi- 
scher) och Bo Widerbergs ”Kvarteret Kor
pen” (Jan Lindeström). Och det är säkert 
ingen slump att ”världens bästa Film” (enligt 
en enhällig, internationell filmkritikerkår) 
är en svart-vit sådan — ”Citizen Kane”, Or- 
son debutfilm från 1941, i vilken fo
tografen Greg To land utvecklade djupfokus- 
tekniken till fulländning. Även den “näst 
bästa” filmen är en svart-vit sådan, Federico 
Fellinis “8 1/2”.

När jag 1968 startade Filminstitutets 
Försöksverksamhet (en småskalig FoU- 
verksamhet) fick jag branschens uppdrag 
att koncentrera ansträngningarna på att för
bättra inspelningstekniken för färgfilm. Det 
skulle dröja en bit in på 70-talet innan fär
gen slutade betraktas som ett ”tekniskt pro
blem”. Då hade emellertid ytterligare en 
komplikation tillstött - visning av färgfilm i 
färg-TV (vilket ofta gav nedslående resul
tat), men det är en annan historia. Den 
unge fotografen Jörgen Perssons respektlösa 
och framgångsrika behandling av färgen i 
Widerbergs ”Elvira Madigan” (1967) hade 
en viss förlösande effekt och löste upp en 
del prestigeknutar på hemmaplan.

De olika filmformatens inbördes storleksförhållanden.
(Ur ”Filmen i Norge ”, Gyldendal 1995.)

Bildformatets förändring
Den internationella standard för 35 mm 
kinofilm som Eastman/Edison etablerade 
1909 hade fyra perforeringshål per bildru
ta och sidförhållandet 3:4, vilket brukar 
beskrivas som 1:1.33. Ljudfilmen innebar 
att det optiska ljudspåret måste få plats på 
sidan om bilden, vilket gav sidförhållandet 
1:1.37, det s k formatet. Också
kallat normalformat. Smalfilmen (8 och 
16 mm) fick samma bildformat, TV-skär- 
men likaså.

När televisionen fick sitt genombrott 
efter andra världskriget utbröt omedelbart 
ett kallt krig mellan film- och TY-bran- 
schen. De stora filmbolagen vägrade leve
rera film till TV och i avsikt att fjärma sig 
så långt som möjligt från TV-skärmens 
3:4-format introducerades nu en rad s k 
vidfilmssystem, en process som startade re-
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dan under 30-talet men som drog igång 
på allvar först i början av 30-talet. Cinera- 
ma introducerades 1932 och krävde en 
enormt stor dukyta eftersom tre bilder 
projicerades bredvid varandra. (I Stock
holm utrustades biografen Vinterpalatset 
med denna komplicerade visningsteknik.) 
1953 lanserades Cinemascope, ett mer 
kostnadseffektivt bredfilmssystem som 
bygger på optisk kompression (bilden 
trycks ihop horisontellt av det anamorfis- 
ka kameraobjektivet och rätas sedan ut av 
projektionsobjektivet). Bildformatet var 
1:2.35 och den breda bilden gav tillsam
mans med det nya stereoljudet en överväl
digande audiovisuell upplevelse i biogra
ferna. Den första scope-filmen blev Henry 
Kosters ”Den purpurröda manteln” (20th 
Century Fox 1953).

Scope-principen är emellertid inte, som 
många tycks tro, en Hollywood-uppfin- 
ning. Den uppfanns redan 1930 av den 
franske optikprofessorn Henri Chrétien i 
form av hans Hypergonar-ob)ekx.\v, föll i 
glömska och ”återupptäcktes” av Holly
wood tjugo år senare.

Fotograferna svor emellertid ve och för
bannelse över det nya ”brevlådsformatet” 
och den svärm av olika scope-system som 
nu introducerades, t ex Agascope i Sverige. 
De anamorfiska objektiven gav dålig skär
pa, var klumpiga och ljussvaga och antalet 
tillgängliga brännvidder var mycket be
gränsat. Det långsmala bildformatet med
förde också svåra bildkompositionspro- 
blem, framför allt i närbilder. Det lämpade 
sig naturligtvis speciellt väl för myllrande 
krigsscener eller dramatiska Vilda Västern-

Cinemascope: Kamerans hoptryckta bild på 35 mm-film.
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panoraman i vilka hjälten rider bort i sol
nedgången. Berättartekniskt innebar dock 
scope-tekniken ett steg tillbaka.

Paramount lanserade 1954 ett alterna
tivt icke-anamorfiskt system, Vistavision, 
där 35 mm-filmen gick på ”tvären” genom 
kameran (ofta använt av bl a regissören Al
fred Hitchcock). Det innebar att kamerans 
bildruta var dubbelt så stor som hos vanlig 
35 mm-film, i princip samma som små- 
bildsformatet för stillbilder (24 x 36 mm). 
Systemet övergavs under 60-talet men an
vänds än idag för att inspela bakgrundsbil
der för krävande special effect-sekvenser. 
1963 uppfann den kandensiske fotogra
fen/producenten Graeme Ferguson värl
dens största filmformat, IMAX, 65 mm- 
film som också den går “på tvären” genom 
filmkameran och som gjorde det möjligt

att visa film på tidigare icke skådade jätte
dukar. Till en början enbart under världs
utställningar men idag också i ett 70-tal 
specialbiografer och planetarier världen 
över och i en version som visas på sfärisk 
jätteduk, OMNIMAX, vilken sedan ett 
par år tillbaka kan beskådas i Naturhisto
riska Riksmuséets Cosmonova-biograf i 
Stockholm.

När det gällde konventionell biograf
visning visade det sig under 50-talet att 35 
mm-filmens bildruta var för liten för att 
förstoras upp till de stora dukformat som 
scope-perioden krävde. Tidigare hade 
gjorts försök med 56, 65 och 70 mm bred 
film. Den amerikanske filmproducenten 
Michael Todd uppfann To dd-A O-sys te m e t, 
i vilket kamerafilmen var 65 mm bred och 
kopiefilmen 70 mm (för att ge plats åt fy-

Cinemascope: Den projicerade dukbilden med sidförhållandet 1:2.35-
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ra magnetiska stereoljudspår). Det var ett 
icke-anamorfiskt system med sidförhål
landet 1:2.2, först använt i Fred Zinne- 
mans ”Oklahoma” 1955. 70 mm-filmens 
genombrott gav upphov till en rad andra 
system, som t ex Camera 65, Dimension 
150 och Super Panavision.

Dessa inspelnings- och visningstekniskt 
komplicerade system krävde emellertid 
kostsamma nyinvesteringar från såväl film
producenternas som biografägarnas sida. 
Brevlådsformatet lämpade sig inte heller 
särskilt väl för konstnärligt ambitiösa kam
marspel eller den typ av action-fritt psyko- 
drama som är så vanligt inom europeisk 
film. 35 mm-filmen blev också stegvis allt 
bättre, både ljuskänsligare och finkorniga- 
re. Normalformatet försvann från biogra
ferna (under protester från bl a Ingmar 
Bergman) och vidfilm skapades nu genom 
att helt enkelt maska av normalbilden upp
till och nertill i kamerans bildfönster och 
dra ihop biografernas dukmasker på mot
svarande sätt. Därmed fick vi vidfilmsfor- 
matet 1:1.66 (kamera) och 1:1.75 (projek
tion) som varit förhärskande i svenska 
filmsammanhang sedan mitten av 60-talet. 
Scope-systemen övergavs gradvis under 
slutet av 1970-talet, inspelning på 65 mm- 
film likaså (men har dock återupptagits i 
90-talets mitt).

Den medvetet skapade bristen på kom- 
pitabilitet mellan vidfilmen och TV-skär
mens 3:4-proportioner fick filmbranschen 
ångra i och med att visning av långfilm i 
TV blev en allt viktigare inkomstkälla för 
filmbolagen, och att hemvideon fick sitt 
genombrott i början av 80-talet. För brev- 
lådsformaten uppfann man den s k pan- 
tfW-rrvzw-tekniken, vilken innebar att man 
vid överföringen av filmen till videoband (i

en filmscanner) kunde förflytta bildursnit
tet horisontellt så att de för berättelsen 
viktigaste delarna av bilden kom med. Al
ternativet är att visa filmen som s k letter- 
box, med svarta masker upptill och nertill 
på TV-skärmen. Inget av sätten är helt till
fredställande. Under 80-talet började 
emellertid ”framtidens TV” utvecklas, 
HDTV (High Definition Television, hög- 
upplösnings-TV), vilken också kallas vid- 
films-TV, eftersom den nya skärmen har 
proportionerna 16:9 vilket är nästan exakt 
samma som den traditionella vidfilmen. 
Formatskillnaderna skulle därmed vara ur 
världen, men processen är långsam efter
som övergången till en helt ny TV-teknisk 
standard kräver helt nya TV-mottagare 
och utbytesfasens längd beräknas till cirka 
femton år.

Den rörliga kameran
Jag har tidigare nämnt att stumfilmskame
ran hade lyckats uppnå en hög grad av rör
lighet vid stumfilmsepokens slut, men att 
ljudfilmens krav ledde till starka begräns
ningar av kamerans rörelsefrihet. Intro
duktionen av batteridrivna handkameror, 
t ex tyska Arriflex och franska Caméflex, 
gjorde det möjligt att ge också långfilmen 
en halvdokumentär, verklighetsnära prä
gel. 16 mm-filmens förbättring i kombina
tion med mer skarptecknande objektiv 
gjorde det i mitten av 60-talet möjligt att 
spela in långfilm på 16 mm-film för senare 
uppkopiering till 35 mm vidfilm för vis
ning på biograf. Samtidigt utvecklas den 
självblimpade 16 mm-kameran, t ex Arri 
16 BL och Eclair NPR, och den bärbara 
Afogra-bandspelaren, vilket möjliggjorde



Svensk Filmindustris Filmstaden i Råsunda, sedd från 
öster den 29.11 1956. (Ur civ ing Stellan Dahlstedts 
samlingar.)

synkljudinspelning med bärbar apparatur. I 
slutet av 60-talet skedde detta med pilotton 
via sladd mellan kamera och bandspelare 
(vilket var ett rörelsemässigt hinder), men i 
mitten av 70-talet slog kristallstyrningen 
igenom också för 35 mm-inspelning och 
pilottonsladden försvann. Introduktionen 
av trådlösa radiomikrofoner ökade samti
digt skådespelarnas rörelsefrihet och gjorde 
det möjligt att göra kamerascenerier som 
tidigare varit otänkbara.

Den här beskrivna utvecklingen utgjor
de den inspelningstekniska grunden för 
den nya, franska vågen och den s k cinema 
verité-rörelsen. Nu ville regissörerna ut ur

filmateljéernas kvalm och konstgjordhet, 
anförda av bl a Jean-Luc Godard och Fran
co is Trujfaut. Handkamera, filmning i till
gängligt ljus och i verkliga miljöer blev den 
förhärskande filmstilen. Tyvärr skedde det 
ofta till priset av dramaturgiskt raffine
mang och det var ofta svårt att höra skåde
spelarnas repliker. Två steg framåt och ett 
tillbaka. På-plats-inspelningstrenden bi
drog också till att SF lade ner Filmstaden i 
Råsunda 1967/68, en sorglig upplevelse 
för många i branschen. Personalen skingra
des men många fangades upp av Filmins
titutet och det nya Filmhuset på Gärdet, 
vilket bl a inrymde två moderna filmin-
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spelningsateljéer, och - naturligtvis - av 
det nystartade TV 2.

1970 presenterade den svenske filmfo
tografen Rune Ericson en banbrytande 
uppfinning, Super 76Tormatet (S-16). Ge
nom att utnyttja ljudspårets yta för bild 
fick han ett 40 % större bildformat som 
dessutom var i vidfilmsformat 1:1.66. Per
fekt för uppkopiering till 35 mm vidfilm! 
Den första S-16-filmen blev ”Lyckliga ski
tar” i regi av Vilgot Sjöman (1970). Det tog 
tid för S-16 att sprida sig, främst därför att 
det krävdes ombyggnad av kameran och 
klippbordet. Förbättringar av kameraopti
ken, råfilmen och uppkopieringstekniken

gav emellertid ett allt bättre slutresultat 
och numera (t ex i Colin Nutleys S-16-film 
”Anglagård) går det inte att på bio se någon 
märkbar skillnad mellan en S-l6-film och 
en som inspelats på 35 mm-film. Den lät
ta, smidiga 16 mm-tekniken gav dessutom 
viktiga tidsvinster under inspelningsfasen.

Den franske kamerakonstruktören Jean- 
Pierre Beauviala gav i mitten av 70-talet 
S-16 viktig draghjälp genom att göra sin 
banbrytande AatonAtamers. mycket lätt att 
konvertera till S-16. Idag har över 300 
långfilmer inspelats i S-16 och systemet 
fått internationell spridning. Det har blivit 
speciellt uppskattat av stora TV-bolag för
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inspelning av fiktionsfilm och drama, ef
tersom S-16, i motsats till dagens video
bandstandard i 3:4-format, är ett framtids- 
säkert system som lämpar sig väl för 
visning i framtidens vidfilms-TV (16:9).

En viktig del i den rörliga kamerans ut
veckling är naturligtvis uppfinningen av 
zoom-objektivet. Ett första sådant presente
rades redan 1932 av den brittiske optik
konstruktören Gordon Cooke (Cooke Varo, 
40-120 mm, f/4.5, för 35 mm-formatet). 
Zoomarna var till en början tunga, otymp
liga och optiskt underlägsna de fasta objek
tiven, men är i dag standard inte bara på 
handhållna 16 mm-kameror utan också på 
35 mm studiokameror. Och gör det som 
bekant möjligt för fotografen att komma 
närmare motivet utan att själv förflytta sig. 
Det alltför livliga zoomandet i zoom-perio- 
dens inledningsskede ledde till uttrycket fo
tografens roll är att hålla fast kameran sa att 
den inte zoomar ellerpanorerar.

Den extrema rörligheten var länge förbe
hållen 16 mm-filmen. 1973 presenterade 
emellertid Arriflex den första självblimpade 
35 mm-kameran, Arri 35 BL, som kom att 
revolutionera långfilmsinspelningstekniken 
och göra den betydligt smidigare och mer 
lättarbetad. Kameran var dock fortfarande 
betydligt tyngre än 16 mm-kameran, vilket

slet hårt på fotografryggarna. Hjälp kom
mer från Garret Brown som 1975 uppfinner 
kamerastabiliseringssystemet Steadicam, vil
ket utjämnade kamerans vikt och gjorde det 
möjligt att springa i trappor med tunga 
35 mm-kameror och följa skådespelare tätt 
inpå i de mest rörliga och dramatiska scene
rier, t o m i skogsterräng och utan handka
merans typiska skakighet. Systemet fick sin 
debut i den första ”Rocky”-filmen (John G 
Auildsen 1976) och är idag ett oundgängligt 
hjälpmedel, även på svenska långfilmer, TV- 
fiktion och vid större sportevenemang. Den 
första svenska Steadicam-filmen blev ”Chez 
Nous”, regisserad av Jan Halldoff \97&.

Film- och videotekniken giftes ihop i 
början av 80-talet i så motto att videosökare 
blev allt vanligare. Principen innebär att 
man via en halvtransparent spegel tappar av 
filmkamerasökarens mattskivebild till en ex
tremt kompakt videokamera. Regissören 
kan då följa kameraoperatörens arbete i en 
liten TV-monitor. Med videoinspelning 
kan man också direkt efter tagningen backa 
kassetten och titta på vad man nyss gjort (i 
stället för att vänta till dagstagningskörning- 
en påföljande dag). Denna möjlighet upp
skattas inte av alla filmfotografer, men har 
blivit ett måste vid kostsamma och kompli
cerade special effects-tagningar. Videosöka-

(T v, överst) Jean-Pierre Beauviala med sin AATON-kamera, den första riktiga Super 16-kameran, premiär
visad i Stockholm 1973. (Foto: Lasse Svanberg.)

(T v) Den amerikanske fotografen Garrett Brown med sin kamerastabilisator Steadicam, introducead 1975. Ka
meran är upphängd på fotografens höft och bilden ses i en liten TV-monitor. Systemet gav kameran en rörlighet 
den tidigare inte haft.

(T v, nederst) Arri 35 BL som revolutionerade långfilmsinspelningen under 1970-talet och även kunde handhållas.
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ren är en grundförutsättning för Steadicam- 
systemet och har också möjliggjort en rad 
jjärrstyrda kamerasystem med kameran pla
cerad längst ut på en lång, smäcker kranarm 
eller inuti en gyrostabiliserad och helikop- 
termonterad glasfiberkula vilket ger vibra- 
tionsfria bilder också med teleobjektiv.

Filmen är död!
Den traditionella kinofilmen har dödförkla- 
rats med jämna mellanrum, både som in
spelnings- och visningsmedium och vanligt
vis av illvilliga TY-företrädare. Den första 
”filmen är död”-vågen kom i samband med 
televisionens genombrott på 50-talet. Möj
ligheten att se rörliga bilder med ljud i hem

mets lugna vrå skulle naturligtvis slå ut bio
graferna, trodde många. Som tidigare 
nämnts blev filmbranschens svar den spek
takulära vidfilmen och minskningen av bio
gåendet i USA blev relativt odramatisk. I 
Sverige ledde dock TVs genombrott till att 
drygt 60 % av landets biografer försvann - 
den s k biografdöden under 60-talet. Dock 
rörde det sig också om en självsaneringspro
cess från biografägarnas sida, betingad av en 
viss överetablering. Sverige är nämligen fort
farande det duktätaste landet i världen (be
folkningsmängden dividerad med antalet 
biosalonger), främst pga av den folkrörelse- 
drivna biografverksamhet som startades un
der 40- och 50-talen, Folkets Hus- och 
”skogsbryns”-biograferna. Det fanns med 
andra ord en hel del att ta av.

Inspelning med videosökare på filmkameran gör det möjligt för regissör och scripta att se kamerans bild under 
tagningen och för skådespelarna att titta på den inspelade scenen direkt efter tagningen.
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Antal innevånare per biografsalong 

(duktätheten) 1993

Grekland 36.951
Storbritannien 31.489
Tyskland 21.920
Danmark 16.712
Frankrike 13.084
Norge 10.811
USA 8.846
Sverige 7.450

Källa: European Cinema Year Book, MEDIA
Salles 1994

Faktum kvarstår dock att antalet besök i 
svenska biografer sjunkit från ca 80 miljo
ner 1950 till ca 15 miljoner 1995, en brant 
nedförsbacke som biografägarna dock i

stort sett lyckats kompensera genom biljett
prishöjningar. Biografen är på sin 100-års- 
dag långt ifrån död som visningsmedium 
och Hollywoods block-buster-filmer slår 
1995 besöks- och intäktsrekord på löpande 
band i USAs cirka 26.000 biografsalonger.

En andra TV-betingad dödförklarings- 
våg kom när färg-TV- och videobandtekni
ken hade mognat i slutet av 60-talet. Då 
ansågs kinofilmen vara död som inspel- 
ningsmedium eftersom man i framtiden 
skulle spela in film med den modernare och 
tekniskt överlägsna TV-tekniken. Det gjor
des också en del försök med elektronisk 
”200 Motels”, inspelad under 5 dagar 
1971. Under en reportageresa till Holly
wood 1972 träffade jag den då 78-årige och 
smått legendariske film fotografen Lee Gar- 
mes (med på bl a ”Borta med vinden”) som 
just avslutat sin första videofilminspelning, 
filmen ”Why?” inspelad på 9 dagar, vilket
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han sammanfattade sålunda: / hope I ivill 
never see a piece of film again. In my opinion 
you can kiss film good-bye. 1981 blev regis
sören Francis F Coppola så imponerad av de 
HDTV-till-film-prover han sett i Tokyo att 
han lanserade ett eget, helelektroniskt film- 
produktionssystem kallat SLEK, vilket stod 
för So LongEastman Kodak. Coppolas bolag 
gick i konkurs, Kodak fortlever i högönsk- 
lig välmåga. Lee Garmes var ute och cykla
de, filmerna ”200 Motels” och ”Why?” far 
du leta förgäves efter i de filmhistoriska ar
kiven.

Tekniken för överföring av videoband 
till film var för dyr och dålig för att bli all
mänt använd. De försök som under 70-ta- 
let gjordes med elektroniska biografer (även 
i Sverige) gav nedslående resultat eftersom 
bildkvalitén var för låg. Sony köpte 1992 
Hollywood-bolaget Columbia Pictures och 
har gjort enorma ansträngningar för att säl
ja sin HDTV-teknik (High Definition Vi
deo System) till Hollywood. Till dags dato 
har emellertid inte en enda Hollywood-

film inspelats med HDTV-teknik, trots att 
HDTV idag ger en bildkvalitet som nästan 
motsvarar 35 mm-filmens. (Tekniken har 
emellertid kommit till användning i re
klam- och industrifilmssammanhang.) Det 
är idag fullt möjligt att bygga en HDTV-bio 
som ger samma ljud/bild-kvalitet som en 
35 mm-bio (kanske tom något bättre ef
tersom man slipper repor, damm, smuts 
och dåligt bildstillestånd), men det sker till 
en investeringskostnad som ligger 4-5 
gånger högre än den traditionella 35 mm- 
bions, och då är det liksom ingen vits med 
det hela.

Att kinofilmen blivit så seglivad som lag
rings- och inspelningsmedium, och lyckats 
motstå decennier av attacker från de ”elek- 
tronik-freakar” som lever efter mottot allt 
som är nytt är bra och det som är nyast är all
ra bäst, har säkert något att göra med fil
mens extremt höga lagringskapacitet och 
informationspackningstäthet om vi använ
der datavärldens mätmetod, pixels (picture 
elements).

Maximal upplösning (mätt i pixels) SlDFÖRHÄLLANDE System (format)

25.165.829 (4096x6144) 1:1.5 Vistavision (35 mmfilm)
9.739.584 (2664x3656) 1:1.37 35mm-film (normalformat)
6.230.016 (2048x3072) 1:1.5 Photo CD
1.987.200 (1035 x 1920) 1:1.75 HDTV (1125/60 Japan)
430.080 (560 x 768) 1:1.37 CD-I
414.720 (576x720) 1:1.33 Standard-TV (PAL)
349.930 (486 x 720) 1:1.33 Standard-TV (NTSC)
307.200 (480 x 640) 1:1.33 VGA (ordbehandling)
143.664 (328x438) 1:1.33 VHS-kassett

Källa: Moving Pictures Company, London 1994
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Notera att Vistavision är samma format 
som småbildsdia (24 x 26 mm). En sådan 
innehåller således 175 gånger mer bildin
formation än en VHS-bild, och en bildru
ta i en 35 mm-film 23 gånger mer än den 
TV-skärm vi sitter och tittar på dagligen.

När hemvideon slog igenom i början av 
80-talet insåg filmägarna snabbt att det var 
ett kostnadseffektivt sätt att distribuera 
långfilm på. Och nu skallade åter ”biogra
fen är död”-ropen. Videon var ju i första 
hand en förpackningsreform som ökade 
aktuella storfilmers tillgänglighetsgrad på ett 
dramatiskt sätt, framför allt utanför stor
stadsregionerna. Uthyrningen och seder
mera försäljningen av Disney-filmer och 
amerikanska action & splatter-filmer på vi
deo ledde under 80-talet till att en rad 
landsortsbiografer tvingades stänga för 
gott. De förmådde inte konkurrera med 
den lokala videobutikens eller bensinmack- 
ens fräschare filmutbud. Det faktum att 
VHS-filmen innehåller ca 60gånger mindre 
bildinformation än biograffilmen verkade 
inte spela så stor roll.

Biografdöden på landsorten kompense
rades dock gradvis (och totalt sett) av nyin
vesteringar i flersalongsbiografer och s k 
filmstäder i stora och medelstora städer - en 
klen tröst för biografentusiasterna i små- 
stads-Sverige. Antalet biografsalonger i Sve
rige har legat nästan stilla under de senaste 
tio åren, vid drygt 1.100 stycken. Till saken 
hör att de stora svenska biografägarna (SF 
och Sandrews) under slutet av 80-talet in
ledde en storsatsning på s k kvalitetsbiogra- 
fer med duk i från-golv-till-takformat, bre
da men relativt grunda salonger, modern 
“superhäftig” stereoljudteknik (Dolby SR- 
D, THX, SDDS m.m.) och maximal sitt- 
komfort, vilket säkert bidragit till att kvar-

hålla den yngre, disco-luttrade och därför 
ljudtryckståligare biopubliken.

Den gamla klyschan film är bäst på bio 
gäller än. Hundra år efter bröderna Lumi- 
éres första biografföreställning i Grand 
Café, Paris, ser vi mer film än någonsin ti
digare. Vi gör visserligen bara 1.9 biobesök 
per år och capita, men hyr och köper lång
film på video för i runda tal 1.2 miljarder 
kronor, SVT-kanalerna vräker ut långfilm 
som aldrig förr, många av oss har tillgång 
till ett 20-tal satellit- och kabel-TV-kanaler 
och en, kanske tom två betal-TV-kanaler 
som visar långfilm dygnet runt. Utifrån 
det perspektivet har långfilmen drastiskt 
expanderat sitt livsrum som massmedium. 
Det går inte att fa fram helt tillförlitlig sta
tistik men är troligt att genomsnittssvens- 
ken tiofaldigat sin totala långfilmskon- 
sumtion under den senaste tioårsperioden.

Dock görs det fortfarande svenska lång
filmer som kostar 15 Mkr att inspela och 
tyvärr lockar mindre än 5.000 biobesöka
re innan de försvinner in i kasematternas 
kalla mörker och glömska. Men det är en 
helt annan historia.

Digitaläldern
Det kan vara befogat att betrakta den tradi
tionella kinematografin som en ”stenålders- 
teknik” i digitalåldern. Kinematografin lider 
av en total avsaknad av nyhetens behag. 
Elektroniken har emellertid gradvis smugit 
sig in, framför allt på efterarbetsområdet 
(klippning, ljudläggning). Den svenske pro
ducenten Tomas Dyjverman gjorde en pion
järinsats när han i början av 80-talet 
uppfann EFC-systemet (Electronic Film 
Conforming) som med hjälp av den nyut-
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vecklade tidkodläsningstekniken och mo
derna datorer gjorde det möjligt att utnyttja 
det bästa hos både film- och videotekniken 
och röra sig fritt mellan de två under efter- 
arbetet. 1995 börjar det bli regel snarare än 
undantag att redigera långfilmer elektro
niskt med datorstöd och den teknik som 
kallas icke-linjär ojf-line-redigering. Det blir 
inte nödvändigtvis billigare men ger en helt 
annan kontroll över det totalt inspelade ma
terialet och en större kreativ frihet.

Det är emellertid inte i en fusion med 
den numera 60-åriga TV-tekniken som 
filmens möjliga framtid ligger, den är sna
rare betingad av datorernas intåg under 
80-talet, av den digitala signalkomprime- 
ringstekniken och - ur ett produktions
tekniskt perspektiv - av det som idag kal
las digital bildbehandling.

Under kortare perioder av filmens hun
draåriga utveckling har det varit möjligt för 
starka, teknikmedvetna filmskapare att töja 
produktionsteknikens gränser, att s a s skju
ta teknikutvecklingen framför sig. Gene
rellt sett har dock teknikutvecklingen styrt 
berättartekniken, speciellt under de utveck- 
lingstekniska kvantumsprång som ljud-, 
färg- och vidfilmen innebar. Nu, när den 
traditionella kinematografin ger filmskapa
ren en större berättarteknisk frihet än nå
gonsin tidigare, står vi inför ett minst lika 
stort, kanske tom större kvantumsprång. 
Att göra film utan filmkamera.

Förövningarna till detta har skett inom 
den ekonomiskt framgångsrika våg av spe
cial effects-laddade s k destruction movies 
som Hollywood frambringat under de se
naste tio åren. En viss berättarteknisk för
fining genomfördes i filmer som ”Jurassic 
Park”, ”The Mask” och ”Förrest Gump”. 
Ingen biobesökare betvivlade väl på att de

skräckinjagande urtidsödlorna i ”Jurassic 
Park” verkligen fanns där, deras scennärva
ro var verkligen påtaglig, skickligt integre
rade som de var i ”riktiga” filmbilder. De 
hade emellertid aldrig varit i närheten av 
en filmkamera utan var helt datorgenere- 
rade, dvs fanns bara som en ofantlig drös 
nollor och ettor i ett dataprogram .

Nästa steg blir att göra likaledes med 
människor. Därmed höjer man ribban re
jält. En enorm Tyrannosaurus Rex, en 
främmande planet eller en E.T. har du al
drig sett med egna ögon, i levande livet. 
Du saknar empiriska referenspunkter. 
Riktiga människor har du å andra sidan 
sett under hela ditt liv, varenda dag. Redan 
från barnsben lärde du dig avläsa mammas 
och pappas ansikten. Snäll? Arg? Skuld
medveten och förhandlingsbar? Nykter el
ler full? Det mänskliga ansiktet har drygt 
tvåhundra småmuskler att spela med, inte 
minst kring ögonen. Därtill kommer rös
tens och kroppsspråkets nyanser.

En datorgenererad och audiovisuellt 
övertygande ”Greta Garbo” eller ”Hum- 
phrey Bogart” blir således en formidabel ut
maning för det Hollywood som numera 
omdöpts till Silliwood (en fusion av Holly
wood och Silicon Valley). Jag är övertygad 
om att Silliwood lyckas knäcka problemet 
med s k vactors — virtualactors eller syntetis
ka skådespelare - innan år 2.000.1 skrivan
de stund sitter Disney och Pixar (ett dotter
bolag till Lucas Film) och knåpar på 
världens första helt datorgenererade lång
film, under stort hysch-hysch. Vid årsskiftet 
1996/97 öppnas förmodligen dörren till en 
helt ny era i den filmproduktionstekniska 
historien. Film?. Jomenvisst, i slutänden av 
Disney/Pixars produktionsprocess står 
nämligen inte bara superdatorer utan också
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en apparat som efter ett mödosamt och 
tidskrävande tuggande spottar fram negativ 
35 mms fdrgfilm — i den 86 år gamla East- 
man/Edison-standarden och med den ex
tremt höga upplösning som krävs för att bli 
en framgångsrik biograffilm. Världen över.

Börjar det bli dags för filmfotograferna, 
scenograferna, ljudteknikerna och skåde
spelarna att dra sig tillbaka och omskola sig? 
Inte riktigt än, men den traditionella, 
”handgjorda” och storskaliga filmproduk-

”FlLMEN — berättandet i fortlöpande bil
der som möts i hemliga poetiska samför
stånd — är inget färskt fenomen, utan en 
urgammal konstart, celluloidbandet bara 
dess senaste tekniska utvecklingsfas. Se
naste, inte sista. Snart filmar vi kanske 
utan celluloid och utan band.” (Bengt 
Idestam-Alwqvist [Robin Hood] i boken ” 
När filmen kom till Sverige”, PA Nord- 
stedt dr Söners Förlag 1959.)

(Nedan) En modern s k kvalitetsbio med från-golv- 
till-tak-duk.

tionen måste nog framåt sekelskiftet finna 
sig i att i ännu högre grad än tidigare be
traktas som ett halvfabrikat, vilket kommer 
att utsättas för en omfattande, kanske tom 
brutal digital ombearbetning innan premiä
ren på bio, i digital-TV med 200 kanaler, på 
högupplösande CD-skiva eller (varför inte?) 
i en down-loadad HD-kanal i World Wide 
Web. Helt nya yrkeskategorier, bransch
strukturer, hegemonier och upphovsrättsliga 
problemhärvor är på väg att skapas. (Digi-

(Ovan) Framtidens "filmsttidio”? Engelska Qiiantels 
digitala bildbearbetningsanläggning DOMINO, med 
den s k ftlmrecordern längst t h.
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talålderns filmskapare förväntas nämligen 
ösa friskt ur befintliga film- och TY-arkiv.)

Men det där är en helt annan historia 
som, vid närmare eftertanke, måste berät
tas av någon annan än mig. Lämpligen i 
samband med filmens 150-årsjubileum.

Avslutningsvis - glöm inte att det där 
med att ”asfaltera kostigarna” och produ
cera ”skunk-works” naturligtvis också gäl
ler data- och digitalåldern.

Ett särskilt tack till Leif Furhammar och 
Roland Sterner som gjort sig besväret att 
fackgranska min text och tillföra många 
viktiga synpunkter.
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