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Selvfølgelig er det vigtigt, at film fortæller nogle relevante historier. Men hvis
vi skal tale om film som kunst, så mener jeg, at dér, hvor kunsten kan have
en vigtig funktion, det er, når man kan mærke, at der for den person, som
fortæller historien, virkelig er noget på spil. At der på en eller anden måde
er ild i stoffet – måske fordi der er en diskussion eller konflikt mellem selve
historien og det sprog, den bliver fortalt med.
– Jon Bang Carlsen
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Tilbage i Sydafrika, juli 2012 – Jon Bang Carlsen på en af sit livs mange landeveje; denne går
fra Cape Town ned mod Kap Det Gode Håb.
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CODA: PÅ TILGROEDE STIER
33: Amerika genbesøgt: Just the Right Amount of Violence (2013) (II)

lence (2013): “There are no facts only interpretations.” Ingen kendsgerninger,
kun fortolkninger – dét kunne meget vel stå som en overskrift for hele Jon
Bang Carlsens produktion. Og så har han oven i købet gjort sig den ulejlighed
at lave et filmisk essay, hvor han forklarer sin metode. Titlen siger det meste:

Noter
Kommenteret filmografi
Litteratur
Navneregister

How to Invent Reality (1996).
Uanset hvilke slogans, begreber eller teorier, man vælger at lægge ned over
Jon Bang Carlsens virke, har han hele vejen igennem bestræbt sig på dette
ene: at skabe filmiske fortællinger om autentiske mennesker. Sande historier,
hvor det halve er løgn. Og ofte i påfaldende udramatiske situationer, settings,
hvor man både kan høre stueuret slå og føle suset fra evigheden. Få har som
han sans for at skildre de momenter, hvor selve livets grundsubstans synes at
træde frem – og endda at træde ekstra tydeligt frem, fordi billeder og handling
er renset for al den action og alle de distraktioner, der normalt blænder for
de eksistentielle dybder i den larmende underholdning, vi ynder at hengive
os til.
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Denne evne til at insistere på det uhåndgribelige, det upåfaldende og de

Resultatet er, at de fleste Jon Bang Carlsen-film både er forskellige og gen-

flygtige øjeblikke hidrører fra et sind, som fra en tidlig alder har vedkendt sig

kendelige. De er gerne så anderledes, at man ikke havde drømt om at skulle se

tvivlen som pejlemærke. Jon Bang Carlsen er en søgende sjæl, en poetisk pil-

en historie fortalt fra lige netop dén vinkel. Men samtidig er de oftest ander-

grim, og dette træk kommer i hans værker til udtryk som et særegent filmisk

ledes på en særlig jon bang carlsensk måde.

univers, hvor iagttagelser af en ydre virkelighed blander sig med vilde tanker

Det er dét, der kendetegner en ægte auteur.

og idiosynkrasier. Når han vælger at give en film titlen Jeg ville først finde sandheden, er det ikke, fordi han tror, at det er muligt at finde frem til en magisk

For ikke så længe siden skrev Peter Laugesen i et digt:

formular, gennem hvilken alle livets spørgsmål lader sig besvare – men fordi
han erkender vigtigheden af i det mindste at søge, at være på vej, at investere

Landskaber er

sig selv og den sparsomme tid, man har til rådighed i denne verden, i noget,

registreringer,

der er vigtigt.

afskrifter af
indre tilstande.

Når det er sagt, er Jon Bang Carlsen dog først og fremmest et billedmenneske. En filmisk landskabsmaler med et letantændeligt temperament og en

Dét kunne også stå som et motto for Jon Bang Carlsens filmarbejde. For ham

fabulerende formuleringsevne. Han laver film som et menneske, der gerne

begynder det oftest med et landskab, en location. Og for ham er stedet altid

vil se. Virkelig se. Men heldigvis udmønter hans visionære tendenser sig ikke

mere end bare en kulisse omkring karaktererne. Landskabet er en ydre mani-

bare i luftige konstruktioner, hvor flyvske fagter dækker over et manglende

festation af personernes indre – og af filmens sjæl. Derfor er denne bog tilret-

indhold. Tværtimod insisterer han gerne på finde betydninger i motiver, der

telagt som en rejse. Jo, det har også været en rejse i tid – fra de tidlige år med

er så nøgne, at der ikke er nogen slør at gemme sig bag – sandheden i en

Christiania, Solvognen, Filmskole og gennembruddet med klassikeren Jenny

knuget hånd, der rører teskeen rundt i kaffekoppen. Konkret poesi. Knastør

(1977) og frem til den seneste periode med mere essayistiske film. Men først

virkelighed med uanede dybder, der binder det individuelle sammen med det

og fremmest har det været en helt konkret rejse i geografien. Eller rettere: en

universelle.

række rejser. Over en periode på cirka fem år har jeg sammen med Jon Bang

Er sindelaget poetisk, er produktionen til gengæld massiv og respektind-

Carlsen rejst gennem steder og landskaber, som har dannet ramme om væ-

gydende. Mere end fyrre titler i løbet af omtrent lige så mange år. Spillefilm,

sentlige dele af hans produktion og dermed også hans liv – hvilket vil sige:

dokumentarfilm, kortfilm, tv-produktioner – selv om alle og enhver ved, at

det sydvestlige USA, Irland, Sydafrika og Danmark.

disse genrebetegnelser dybest set er meningsløse og kun tjener til, at dem,

Undervejs har vi ført samtaler om filmene. Om de specifikke titler, som

som hovedpersonen på de følgende sider måske selv ville kalde bogholderne,

knytter sig til de pågældende steder. Og om metoder og idéer mere generelt

kan opretholde en illusion om at have styr på den uregerlige kunst. Og dét er

– herunder de sammenhænge mellem liv og værk, mellem biografi og fortæl-

netop en pointe hos Jon Bang Carlsen. Han er hverken for bogholdere eller for

ling, som er en vigtig nøgle til at forstå den understrøm af personlig investe-

fastholdere. Som type er han en enegænger i det danske filmmiljø, en outsider,

ring, der løber gennem det meste af produktionen. Fremgangsmåden har væ-

a lone wolf. Og som kunstner en fribytter, der konsekvent trodser ethvert bud

ret både givtig og fornøjelig – for os begge, tror jeg. Rejsens bevægelse virker

i filmens Grønspættebog og frygtløst krydser alle grænser, i virkeligheden

fremmende for samtale og tankestrøm. Men først og fremmest har rejserne

såvel som i illusionernes verden. Ikke for at være på tværs eller provokere.

været et optimalt afsæt for at dykke ned i lige præcis det spændingsfelt mel-

Der er som sådan ikke nødvendigvis noget eksperimenterende over Jon Bang

lem liv og kunst, hvorfra gnisterne til Jon Bang Carlsens produktion springer.

Carlsens film. Nej, hvis han går på tværs, er det snarere for at løse hver ny op-

Tak for turen, Jon! Tak fordi du så beredvilligt samlede denne uventede passa-

gave bedst muligt. Og for at være tro – ikke bare over for virkeligheden, men

ger op og aldrig siden gav udtryk for at blive træt af hans talløse tungnemme

også over for den filmiske konstruktion og sig selv.

spørgsmål!
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Dernæst ønsker forfatteren at rette en tak til de mange personer, som undervejs har bidraget med stort og småt, således at projektet kunne realiseres.
Ikke mindst en stor tak til Henrik Bo Nielsen på Det Danske Filminstitut
– samt naturligvis til alle, som i øvrigt har støttet økonomisk, først og fremmest Forlaget Palle Fogtdal og Montana, og dernæst Danske Filminstruktører (Blankbåndsmidlerne) og Statens Kunstråd, Film- og Scenekunstudvalget,
som har spædet til det stadig ekspanderende rejsebudget. En meget varm tak
også til de fotografer, som generøst har stillet billedmateriale til rådighed –
hér tænkes især på Jakob Bonfils, Nils Vest, Vibeke Winding, Rolf Konow og
Stine Korst (på Freddy Tornbergs vegne). Og til min forlagsredaktør Mette
Jokumsen, som endnu en gang har ladet sig overtale til at flyve med på en af
mine vilde tanker.
Til sidst blot dette: Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at denne bog låner sin titel fra Jon Bang Carlsens film Jeg ville først finde sandheden (1987). For
selv om titlens udsagn oprindelig henviste til hovedkarakteren, den danske

INTRO
VIRKELIGHEDEN KONSTRUERET – NOGLE ORD OM
ISCENESAT DOKUMENTARISME

ingeniør Sir Ove Arup, kunne det lige så vel have været møntet på instruktøren selv. I mere end fire årtier har Jon Bang Carlsen – drevet af en aldrig konkretiseret religiøs impuls – ledt efter sandheden, i film såvel som på skrift. Og
denne bogs forfatter vil tillade sig at håbe, at han ikke finder den foreløbig.

“Fra mine første film har jeg befundet mig i et tåget ingenmandsland, hvor

Dertil er det ganske enkelt alt for berigende at følge med i hans søgen.

grænsen mellem fiktion og dokumentarisme er opløst. Jeg sidder i tidsubestemt isolationsfængsel bag mine egne øjne og ser interesseret ud på verden. Jeg kan ikke dele mine synsvinkler med andre. Jeg kan kun se verden

– Lars Movin, september 2012

ved at belyse den med mig selv. Derfor er min egen skygge altid en stor del
af den færdige film, og derfor har mine film ikke noget med sandhed at
gøre. De er mine sansninger af verden, intet andet.”
– Jon Bang Carlsen i How to Invent Reality, 1996
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Jeg har lyst til at starte med En rig mand (1979). Hvad er det, der gør den film
så pirrende, så provokerende? Hvorfor berører den os på en særlig måde? Man
bliver vel altid berørt af gode film, men i tilfældet En rig mand bliver man
berørt nogle andre steder end normalt. Man bliver berørt nogle steder, hvor
man ikke havde forventet at blive berørt. Det er vel dét, den film kan. Det er
vel dét, Jon Bang Carlsen kan. Men hvad er det? Hvad er det, de kan – filmen
og dens fortæller?
En rig mand tegner et portræt af Hans Smith, en excentrisk dansk mangemillionær, som har tjent sine penge på blomstergødningsmidlet Substral.
Han er vokset op i en baggård på Nørrebro. Nu lever han et liv i luksus, langt
fra barndommens gade. Om vinteren bor han i Beverly Hills i Californien,
om sommeren i Monte Carlo ved Rivieraen. Han har realiseret sin drøm. Han
har giftet sig med en femogtyve år yngre kvinde og har indrettet et hjemmediskotek til hende. Han kan ganske vist ikke selv danse, for han blev ramt
af polio som trettenårig og mistede siden førligheden i det ene ben. Men det
betyder mindre – siger han. For han har kontrol over sit liv. Han er omgivet
af tjenestefolk. Med deres hjælp kan han gøre alt, hvad han har lyst til. Og
han er hele tiden bevidst om, hvad han har lyst til. Ligesom han hele tiden
er bevidst om, hvor han kommer fra, og hvor vidt han har drevet det. Han
nyder at være rig.
I filmen ses Hans Smith i udvalgte scener fra sin hverdag. Han sidder på
bagsædet af sin Cadillac og taler med sin chauffør om en oplevelse, han haft i
et af Los Angeles’ fattige kvarterer, hvor han har besøgt en kristen hjælpemission for hjemløse. Han iagttager sin hustru danse alene i hjemmediskoteket.
Han forbereder forårets flytning til Monte Carlo. Da han ankommer til Rivieraen, holder de franske tjenestefolk parat i lufthavnen med hans hvide Rolls

foto: Rigmor Mydtskov

Royce. Han diskuterer et forestående middagsselskab med sin hustru. Han

Jeg ville først finde sandheden – “Er jeg, en stor firkantet klump af en mand, med den alder
og erfaring jeg har, stadig i stand til at skifte attitude i mit forhold til tilværelsen?” Det
spørgsmål stillede Jon Bang Carlsen sig selv engang i slutningen af 1990‘erne, hvorefter
han flyttede til Sydafrika og indledte et nyt spor i sin filmproduktion. Og han fortsatte:
“Hvis situationen kræver det, vil jeg så kunne begynde at elske nogen, som jeg hidtil har
gemt bort på hadets hylder? Er jeg stadig formbar? Er leret stadig vådt? Det var dét, jeg
gerne ville undersøge.”

15

INTRO

INTRO
mor, måske er hun en af de mange forbrugere, som har gjort ham rig). Så
kører kameraet hen langs husmuren i en stramt koreograferet bevægelse og
standser ved et tableau i en baggård med to mandeskikkelser i forgrunden og
bag dem en åben dør ind til et værtshus, hvorfra der høres fuldemandssang.
Den ene af de to mænd tømmer en flaske og kollapser op ad en mur i billedets
højre side. Den anden – stående til venstre og støttende sig til en stok – træder
frem mod kameraet og præsenterer sig selv. Det er Hans Smith, og han fortæller, at denne baggård engang var hele hans verden. Senere i filmen vender
han flere gange tilbage til samme location. Han rejser sig fra en frokost med
hustruen i Monte Carlo, går ud ad restaurantens dør for at havne i barndommens baggård. Eller han kører af sted til et forretningsmøde i lufthavnen i
foto: Jon Bang Carlsen

Nice for pludselig at beordre sin hvide Rolls Royce ind ad den snævre port

En rig mand (1979) – Substral-kongen Hans Smith (t.v.) i sit palæ ved Monte Carlo på den
franske Riviera. I midten Jan Weincke og bag kameraet Alexander Gruszynski.

i Nørrebrogade. Det forholder sig, som Jon Bang Carlsen selv udtrykker det
længere fremme i bogen (i en anden sammenhæng): Fortiden er altid til stede
i nutiden. Intet er nogensinde forbi.
Da filmen havde premiere, virkede den udfordrende på tidsånden. Det var
i slutningen af 1970’erne, ideologikritikken dominerede stadig de kulturelle
og intellektuelle vejrlig, og dengang forventedes det ikke alene af en (dansk)
dokumentarfilm, at den foregav på objektiv vis at komme så tæt som muligt

siger til hende, at i dag kunne han tænke sig at spise krebsehaler. Af sted til

på en autentisk virkelighed, det forventedes også, at den stillede sig kritisk/

det mondæne Hotel de Paris i Monaco. Efter frokosten pjatter de sammen i

analytisk an over for samfundets klasseskel (ligesom det forventedes af vel-

den udendørs pool. Han trøster hende, fordi hun har mistet en ring. Senere

havende mennesker, at de i det mindste holdt lav profil for ikke at puste for

bliver den fundet.

meget til misundelsen og lighedssamfundets idealer). Men hér var en film,

Indimellem standser Hans Smith op og taler til kameraet om sin historie

der trodsede disse forventninger. En film, der brød konventionerne og lagde

og sit livssyn. Kunstigheden er mærkbar. Han er ikke nogen god skuespiller,

nogle nye spor ud. Og det var snart ikke til at sige, hvad der var værst: at Jon

og hans monologer er tydeligvis skrevet på forhånd. Som replikker. Alligevel

Bang Carlsen stillede sig til rådighed for en rigmand på den måde; at han ud-

gør ordene indtryk, fordi man fornemmer, at de er oprigtigt ment. Det er så-

leverede sin hovedperson; at Hans Smith var så komplet ublufærdig omkring

dan, han opfatter verden. Og det er sådan, han gerne vil præsentere sig selv.

sin egen rigdom, og omkring sin kyniske tro på, at enhver er sin egen lykkes

“Mit største mål i livet har altid været at tjene penge,” siger han. “Og nu

smed; eller at han snarere end at være rasende over at være gjort til genstand

har jeg dem. Jeg ville ønske for alle, at de havde det som os. Pengeproblemer

for filmmagerens manipulationer tilsyneladende var godt tilfreds med filmen

ødelægger folk, deres liv, deres ægteskab, og de bliver tit hadefulde. Min ver-

(han havde jo godkendt resultatet).

den er fuld af ro, og jeg arbejder kun, når jeg har lyst. Mine millioner har
givet mig den totale frihed over mit eget liv.”

Filmen virkede kort sagt forvirrende på de gængse begreber, både herhjemme og ude i Europa. Det var, som om vi – dengang – endnu ikke havde

I filmens prolog møder vi Hans Smith i den baggård på Nørrebro, som

redskaberne til at afkode dens måde at forholde sig til virkeligheden på. Men

han voksede op i. Scenen er nøje tilrettelagt som i en spillefilm. I starten af

samtidig cementerede den Jon Bang Carlsens position som en ny stemme i

den første indstilling ser vi ind gennem vinduet til en ældre dame, der pus-

dansk og europæisk film – ja, i international film i det hele taget. En stemme,

ler med sine potteplanter (måske skal hun forestille at være hovedpersonens

som man måtte tage stilling til. En fornyer med en klart defineret metode og
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et helt eget syn på de traditionelle skel mellem kategorierne fiktion og dokumentarisme. Hvad han lagde frem, var en metode og et kunstsyn, som man
kunne være enig eller uenig i. Men som man ikke kunne komme udenom.
Han blev et pejlemærke. Et referencepunkt.
En rig mand er på flere måder den mest ekstreme af de film, Jon Bang Carlsen
har skabt inden for den genre, han selv har kaldt iscenesat dokumentarisme.
Men det var ikke den første. Et par år forinden, i 1977, havde han indspillet hele to film med anvendelse af den samme metode: Jenny og En fisker i
Hanstholm. Den første var et empatisk og poetisk portræt af en seksoghalvfjerdsårig kvinde fra Fjaltring-egnen på den jyske vestkyst, den anden en
mere debatorienteret pejling af situationen for fiskerierhvervet i Hanstholm,
de sig i små isolerede samfund, og i begge var benyttet varianter af samme
fremgangsmåde.
Forud for optagelserne slog Jon Bang Carlsen sig ned på den egn, hvor
den pågældende film skulle optages – i tilfældet Jenny flyttede han endda
ind på slægtsgården hos hovedpersonen og hendes voksne søn. Og i løbet af
den periode, hvor andre dokumentarister – specielt nu om stunder med de
handy video-camcordere – formodentlig ville have optaget en væsentlig del
af råmaterialet til deres film (måske det hele), gjorde han notater (på skrift og
lydbånd) om sine karakterers hverdag og livssyn. Så tog han hjem til storbyen
og skrev sine scener – herunder de replikker, som karaktererne skulle sige i
filmen. Endelig vendte han tilbage til location med et filmhold og optog scenerne – med de autentiske personer i hovedrollerne som sig selv.
Det er blevet sagt, at dokumentarisme er virkeligheden set gennem et tem-

foto: Jon Bang Carlsen (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

eksemplificeret ved skipperen Bent (og hans familie). Begge film udspille-

Jenny (1977) – det lå ikke i kortene, at Jenny Jespersen, en seksoghalvfjerdsårig landbokone
fra Fjaltring, skulle blive filmstjerne. Det var ikke desto mindre, hvad der skete, da Jon Bang
Carlsen portrætterede hende i den film, der samtidig skulle blive et gennembrud for hans
selvopfundne genre: iscenesat dokumentarisme.

perament. For Jon Bang Carlsen er denne udlægning en underdrivelse. I hans
film præsenteres publikum for en aldeles subjektiv fortolkning af virkelighe-

sket (og som instruktøren digter til virkeligheden for at præcisere sin fortolk-

den. Som om instruktøren ikke havde tilstrækkelig tillid til kameraet til at

ning). Virkeligheden konstrueret. Iscenesat dokumentarisme. Og et markant

turde stole på den virkelighed, der strømmede ind gennem dets linse. Som om

statement imod forestillingen om, at dokumentarfilm skulle kunne være noget

han havde brug for først selv at finde sandheden om den virkelighed, han ville

som helst andet end iscenesættelse, konstruktion, rekonstruktion.

skildre, inden han overhovedet kunne begynde at tænke på at omsætte den til

At de fleste scener i Jenny er nøje tilrettelagt og indstuderede, kan det op-

film. Hans værker lægger således en virkelighed frem, som er resultatet af flere

mærksomme øje næppe undgå at bemærke. Jenny kommer cyklende sam-

typer møder. Af mødet mellem to verdener: hovedkarakterernes og instruktø-

men med en veninde. Kæden hopper af, og resolut vender hun cyklen på

rens. Af mødet mellem den verden, der fortælles om, og det, som instruktøren

hovedet og giver sig til at reparere den. Klip til en stue, hvor en mand tager

gerne vil fortælle. Og af mødet mellem det, der sker under optagelserne, det,

sig en skraber på sofaen med en avis over ansigtet (det er Jennys voksne søn,

der er sket tidligere (og som nu gentages for kameraet), og det, der kunne være

finder vi senere ud af). Telefonen ringer. Først ved andet ring vågner han og
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tager den. Det er Jenny, som fortæller, at hun har problemer med cyklen og
kommer senere hjem. Kameraet er til stede på begge locations og placeret de
helt rigtige steder i forhold til det, der skal ske. I kirken prædiker præsten,
mens han kigger ind i kameraet, som langsomt nærmer sig ad midtergangen.
Klip til en ny indstilling, hvor præsten ses bagfra, talende ud mod forsamlingen. Der er ikke noget filmhold i midtergangen.
Det er én form for iscenesættelser. Disse situationer er formodentlig hentet
mere eller mindre direkte ud af Jennys hverdag. Så er der en anden type, hvor
graden af fortolkning eller abstraktion er højere. For eksempel optræder en
drømmeagtig sekvens, hvor Jenny står op om natten og ‘malker’ kniplingerne
på dugen i stadsstuen. Det har hun aldrig gjort i virkeligheden. Men filmmageren kunne overtale hende til at gøre det, fordi situationen ikke lå uden for heneget udsagn – ikke er interesseret i sandhed. I det mindste ikke i en flad, ureflekteret sandhed, som står i forholdet 1:1 til virkeligheden. Virkeligheden? Hvad
er det? Er det din eller min virkelighed? Ja, det er vel dét, der er spørgsmålet …
Jon Bang Carlsen tilstræber hverken journalistens såkaldte objektivitet
eller landmålerens maskinelle præcision. Han er en historiefortæller, som
undersøger verden. Med virkeligheden som materiale. Og med sin visuelle
skaberevne som redskab. Måske skulle vi helt droppe at tale om sandhed.

foto: Jon Bang Carlsen

des selvopfattelse eller erfaringsunivers. Og han gjorde det, fordi han – ifølge

Parcelhusdrømme – i En fisker i Hanstholm (1977) sættes havet og dets voldsomme kræfter
op som kontrast til længslen efter den parcelhusidyl, der driver egnens mænd til at sætte
livet på spil for at trække penge op af bølgerne. Hér er det skipperen Bents hustru Lene (Lene
Vasegaard), som slår tiden ihjel, mens manden er på havet.

Måske handler det snarere om at være ærlig. At være tro over for sine egne
følelser, sit eget instinkt. I den henseende er Jon Bang Carlsen i familie med

og politisk aktivisme; og andre blev lavet i Filmskole-regi. Med Jenny var det,

en anden kontroversiel filmmager, Werner Herzog. Igennem hele sit virke har

som om han – uden noget synligt tilløb – på forunderlig vis sprang ud med en

Herzog haft en polemik kørende med den dokumentariske yderposition, der

fuldt udfoldet metode, der placerede ham som en ener i dansk film.

i Frankrig omtales som cinéma vérité og i USA som Direct Cinema. “Boghol-

Det var imidlertid ikke kun, hvad angik metoden, at Jenny indvandt nyt

dersandhed” kalder Herzog det. Selv tilstræber han en “poetisk sandhed”. En

land. Den introducerede tillige en vægtning af landskabet som en selvstæn-

sandhed, der stikker dybere, end øjet umiddelbart kan se. En subjektiv sand-

dig filmisk ‘karakter’, et træk, der har kendetegnet det meste af Jon Bang

hed. En fortolkning. Derfor iscenesætter Herzog også sine film – og afviser i

Carlsens produktion. I Jenny er billedsiden båret af en visuel udforskning af

øvrigt helt at bruge termen “dokumentarisme”. Tilsvarende taler Jon Bang

vinterscenerier, mennesketomme landsbygader og tågeindhyllede klitter. Og

Carlsen om “emotionel sandhed”. Han har kaldt den gængse skelnen mellem

dét i en grad, så man snart ikke ved, om det er Jenny eller landskaberne, der

fiktion og dokumentarisme for en “kulturel stupiditet”.

er den egentlige hovedperson. I En fisker i Hanstholm er det havet og dets voldsomme kræfter, der sættes op som kontrast til længslen efter den parcelhus-

Filmen om Jenny er bemærkelsesværdig på flere måder. For det første føltes det

idyl, der driver egnens mænd til at sætte livet på spil for at trække penge op

i sin tid for omgivelserne, som om den kom ud af det blå. Jon Bang Carlsen

af bølgerne. Siden har det været andre typer landskaber. Konkrete, mentale,

havde ganske vist forinden lavet en lille håndfuld film, men de havde været an-

metaforiske. Men altid landskaber.

derledes. Et par af dem havde knyttet sig til hans engagement i Solvognen, en

Endelig etablerede de tidlige værker Jon Bang Carlsen som en filmska-

alternativ teatergruppe, hvor man blandede avantgarde-kunstneriske strategier

ber, der søgte væk fra storbyen og i stedet fandt sine motiver og locations i
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samfundets yderkanter, blandt outsidere og randeksistenser. Hvilket i øvrigt
peger på endnu et træk, der adskiller ham fra de fleste klassiske dokumentarister, nemlig at han snarere end det eksotiske, undtagelsen og det sensationelle
har gået efter det almindelige, det hverdagsagtige, rutinen. Skønheden i gentagelsen. Normalt råber instruktører “Action!”, når en optagelse skal begynde.
Det gør Jon Bang Carlsen naturligvis også, men i filmene kunne det se ud,
som om han snarere havde hvisket “Quiet, please!” Og hvor andre instruktører
går efter bevægelse, handling og ydre drama, har han gerne sine antenner
stillet ind på tilstande, stemninger, det knap nok sansbare. Hans film skaber
et rum for refleksion. Tvetydighed. Tvivl.

ud som klare silhuetter mod et mægtigt resonansrum, hvor accentueringen af
pausen, stilheden og fraværet giver selve eksistensen plads til at træde frem.
Og som mennesker er det ikke vanskeligt at føle sympati for og solidaritet
med dem. Men Hans Smith? I hans univers er der fyldt op på alle hylder. Hér
skal hverken tvivles eller reflekteres. Hér skal konstateres. Og netop derfor
kan det hos ham være vanskeligere at finde det nøglehul, der ellers altid eksisterer mellem Jon Bang Carlsen og hans karakterer. Som emne og motiv var

foto: Alexander Gruszynski

Også i den henseende kunne En rig mand siges at skille sig ud. Landbokonen Jenny og fiskeren Bent er typiske Bang Carlsen-karakterer. De står klippet

Fugl Fønix (1984) – Jon Bang Carlsen sammen med sin hovedkarakter, James R. Jarrett,
Vietnamveteran og leder af en selvforsvarsskole ved Phoenix, Arizona. “Når jeg vælger at
fortælle en historie om en mand, så er han ikke en idiot,” siger instruktøren. “Den form for
dokumentarisme, som dømmer sine karakterer på forhånd, siger mig ikke noget.”

Smith i sin tid decideret politisk ukorrekt. Og set i lyset af Jon Bang Carlsens
projekt indtil da et overraskende valg. Men stadig – akkurat som Jenny og

Efter de første bud på iscenesat dokumentarisme – Jenny, En fisker i Hanstholm

Bent – blev han holdt frem i den iscenesatte dokumentarismes greb. Blot med

og En rig mand – foldede Jon Bang Carlsen sine idiosynkrasier ud i en række for-

den væsentlige forskel, at hér var et menneske, som selv havde iscenesat sin

skellige film og tv-produktioner, herunder også spillefilm som Næste stop – Para-

tilværelse ned til mindste detalje. Hvilket måske var den egentlige årsag til

dis (1980) og Ofelia kommer i byen (1985). Men umiddelbart før den sidstnævnte,

filmens egenartede tone. En tone, der blev kværnet frem af friktionen mellem

i sommeren 1984, vendte han tilbage til sin oprindelige metode, og denne gang

to temperamenter, som skulle mødes i en fælles iscenesættelse. Hér havde

i en rendyrket form med et værk, der samtidig med at det hører blandt de mest

man ikke fornemmelsen af, at den ene part var ler i den andens hænder. Hér

lavmælte og minimalistiske i œuvret også er blevet nærmest emblematisk for de

var tale om interferens mellem to iscenesættelser.

første tyve år af hans virke – faktisk helt frem til sidste halvdel af halvfemserne,
hvor Jon Bang Carlsen forlod både Danmark og den iscenesatte dokumenta-

I årenes løb har vi lært Jon Bang Carlsen at kende som en filmmager, der dri-

risme for at lave en håndfuld ganske anderledes film i Sydafrika.

ves af en tvedelt længsel: en rastløs udlængsel og en lige så umættelig længsel

Før gæsterne kommer følger to kvinder på et lille feriehotel på Fanø i dagene

efter fortiden, rødderne, barndommens lyde og dufte. Han har talt om, at den

op til endnu en sæson. Fru Beck har bestyret hotellet i en menneskealder –

ideelle location for ham ville være et vejkryds på en øde egn i Vestjylland,

hun kan fortælle anekdoter fra både Første og Anden Verdenskrig – mens

hvor intet skete. Hér, i den tilsyneladende intethed, ville alle de nødvendige

hendes medhjælper, frøken Christensen, er kommet til senere. Dog har de

brikker være til stede for den opmærksomme iagttager. Hér ville han kunne

kendt hinanden længe nok til, at man ud fra deres samvær kan fornemme,

lave sin ultimative film. Og for at forstå den tanke skal man blot kigge på det

at der ligger års rutine og fælles minder i antydninger, blikke og gestik. Og

lille tilstandsbillede, Før gæsterne kommer (1984).

det er netop denne diskretionens poetik, der dyrkes til perfektion i den bare
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tyve minutter lange film. Det kunne se ud, som om Jon Bang Carlsen på
dette tidspunkt havde opnået den fornødne filmiske kunnen og selvtillid til
at turde skrælle alt overflødigt bort. Snarere end at fylde ekstra elementer på
sin historie går han hér efter det uudsagte, antydningen, pausen. Han går
efter rummet mellem de to kvinder. Eksistensens fylde på et sted, hvor man
bogstavelig talt kan høre stueuret måle tiden ud. Og hvor man derfor også
ville kunne registrere det øjeblik, hvor uret – eller hjertets – tikken ophørte.
Med sin seismografiske afsøgning af en mental og metaforisk frontier fremstår Før gæsterne kommer som en kulmination på Jon Bang Carlsens udforskning
af den iscenesatte dokumentarisme. Men set i retrospekt kunne man også få en
fornemmelse af, at instruktøren med den film var nået til en korsvej. Tidligere
tidlige ungdom at have rejst i de amerikanske landskaber med en ihærdighed,
der kunne ligne besættelse, havde han udmøntet sit had-/kærlighedsforhold til
USA i to indbyrdes ret forskellige værker: Hotel of the Stars (1981) om et miljø af
wanna be-skuespillere i Hollywood; og Fugl Fønix (1984) om Vietnamveteranen
og overlevelses-coachen James R. Jarrett (som efterfølgende fik en lille rolle i
Jon Bang Carlsens spillefilm Time Out, 1988). Og i midten af halvfemserne
fulgte en serie af film fra Irland, hvoraf de vigtigste er It’s Now or Never (1996),

foto: jon bang carlsen

i årtiet havde han taget fat på et andet af sine store motiver: Amerika. Efter i sin

It’s Now or Never (1996) – med karakteren Jimmy (James M’evoy) som redskab tegner Jon
Bang Carlsen et portræt af en irsk ungkarl og placerer ham undervejs i en række scener,
ikke fordi han har iagttaget lige præcis disse situationer i virkeligheden, men fordi de er
“emotionelt sande”.

et portræt af en midaldrende ungkarl, der leder efter kærligheden, og How to
Invent Reality (1996), et programmatisk filmessay, hvor metoden lægges frem,

mere konventionelle dokumentarfilm, er han helt bevidst om. Den pris har

forklares og forsvares – med afsæt i tilblivelsen af den førstnævnte.

han valgt at betale for til gengæld at være i stand til så præcist og detaljeret

I starten af How to Invent Reality forklarer Jon Bang Carlsen, at de to cen-

som muligt at projicere sin oplevelse af virkeligheden tilbage på den verden,

trale karakterer i It’s Now or Never, der i filmen præsenteres som naboer og

som han lever i en fortsat dialog med. Det ville således ikke være helt korrekt

barndomsvenner, i virkeligheden slet ikke kendte hinanden, ligesom flere af

at hævde, at Jon Bang Carlsen bare er interesseret i virkeligheden. Han har et

de handlinger, han lod dem udføre foran kameraet, kom fra filmmagerens

mellemværende med virkeligheden. Der er en forskel.

fantasi snarere end fra deres virkelighed. For eksempel havde ingen af dem
for vane at spille fodbold, men efter at instruktøren havde præsenteret dem

Jon Bang Carlsen har selv påpeget, at hans amerikanske, irske og sydafrikan-

for idéen om en rask lille foldboldkamp i filmen, kunne han aflæse af deres

ske film akkurat lige så godt kunne have udspillet sig i Danmark. Det er i en

kropssprog, at de følte sig hjemme i scenen – og at den derfor var “emotionelt

vis forstand sandt. Alligevel kan man ikke undgå at bemærke, at hans metode

sand”. Og sådan fortsætter han med brik for brik at lægge en manual ud til sin

og temperament slår gnister på en ny og vital måde i mødet med det frem-

metode, samtidig med at han ‘afslører’ sine tricks – ud fra den argumentation,

mede stof. Hvilket underbygger påstanden om, at noget blev afsluttet med Før

at dokumentarfilm under alle omstændigheder er konstruktioner, og at han

gæsterne kommer. Effekten slog bare først helt igennem godt ti år senere med

som instruktør ikke har tålmodighed til at vente på, at de scener, han ønsker

Addicted to Solitude (1999), den første film i den såkaldte Sydafrika-trilogi.

at præsentere sine karakterer i, skal indfinde sig i virkeligheden.

Med filmene fra Sydafrika trådte Jon Bang Carlsen ind i en ny fase, hvor han

At prisen for iscenesættelsen er, at man undervejs risikerer at gå glip af

med tøvende skridt nærmede sig en mere klassisk dokumentarisk metode – en

den type gyldne og uforudsigelige øjeblikke, som kan være højdepunkter i

metode, som han senere havde forventet at folde helt ud i USA-filmen Just the
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Right Amount of Violence (men så ville virkeligheden det anderledes). Samtidig
begyndte han også at involvere sig selv mere direkte i sine film. I de fleste af
sine senere værker har han selv stået bag kameraet, og med hans egne ord har
hans personlige tilstedeværelse i visse scener endda af og til nået et omfang,
hvor han var tæt på at komme til at skygge for den virkelighed, han forsøgte at
indfange og forholde sig til. Alt sammen kan aflæses som tegn på, at Jon Bang
Carlsen i de senere år som filmmager har været på vej ud i et ukendt landskab,
hvor han lidt efter lidt har givet sig selv lov til at slippe iscenesætterens kontrol.
Dermed synes han i stadig højere grad at være parat til at give sig hen til den
virkelighed, som altid på et eller andet niveau har været hans råstof. Hvilket
kunne føre til den tanke, at der måske alligevel fandtes et nøglehul mellem
Jon Bang Carlsen og Hans Smith, nemlig i trangen til at iscenesætte omgivelserne for have kontrol over livet. Måske kunne de to mænd genkende angsten
for hengivelse i hinanden? Og måske var det lige præcis den forbindelse, der
gjorde filmen om Substral-kongen så pirrende, så provokerende …
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REJSEN TIL AMERIKA
“Gertrude Stein og efter hende utallige kritikere har påpeget, at Europa er
historie og Amerika er geografi. Hvor kunne jeg tilslutte mig den tanke.”
– Morti Vizki i Peters revolution, 1987



Det er blevet et stykke ud på aftenen, da vi omsider slipper fri af Los Angeles’
yderste forstæder og glider ud i den sydcaliforniske ørken. Uden for bilens
ruder har mørket sænket sig over de blødt bølgende landskaber, og selv om
man med sit intellekt udmærket ved, at følelsen er falsk, luller den varme
natteluft i kombination med den begrænsede sigtbarhed os ind i en fornemmelse af tryghed, urørlighed. Vi er frit svævende i verden, udspændt mellem
fortid og fremtid, et par fremmede i natten, hypnotiserede af de hvide striber,
der rytmisk jager ind under køleren, og de røde baglygter, som punkterer det
kulsorte dyb længere fremme, længere fremme, hele tiden længere fremme …
For få timer siden samlede jeg Jon Bang Carlsen op i LAX, Los Angeles’
internationale lufthavn. Det er oktober 2009, og den nioghalvtredsårige
filmmager har endnu en gang trodset sin flyskræk og er fløjet den lange vej
fra Danmark for at komme videre med sit seneste filmprojekt, Just the Right
Amount of Violence. Det er en fortælling om, hvordan desperate amerikanske
forstadsfamilier hyrer professionelle bortførere, såkaldte interventionists, til at
kidnappe deres intetanende teenagebørn og bringe dem hen til dertil indrettede anstalter, hvor det så er håbet, at man kan få sat skik på de uregerlige
poder. De fleste af disse anstalter ligger i Utah, som derfor også er vores destination (efter en afstikker gennem Arizona). Undervejs er det tanken, at vi
skal tale om sammenhænge mellem liv og værk i Jon Bang Carlsens filmiske
praksis, herunder om hans forhold til det Amerika, hvor han i firserne skabte
en væsentlig del af fundamentet for sin karriere med en lille håndfuld produktioner – fra den iscenesatte dokumentarfilm En rig mand (1979) til spillefilmen Time Out (1988) – men hvor han stort set ikke har været tilbage i de
sidste godt tyve år.
I aften skal vi dog ikke tale om noget seriøst. I aften handler det bare om
at komme så langt som muligt mod øst, væk fra den konturløse og labyrintfoto: Jon Bang Carlsen

agtige metropols kakofoni af anmassende drømme, så vi igen kan begynde

Der er ingen kendsgerninger, kun fortolkninger – for Jon Bang Carlsen er fortællerens egen
skygge altid en del af det landskab, han beskriver.

at skille vore egne tanker og følelser ud fra mylderet. Og når trætheden overmander os, skal vi finde et sted at overnatte. Mere indviklet er det ikke.
Når Los Angeles er valgt som startpunkt, er det ikke tilfældigt. For det
første deler vi en svaghed for den tilsyneladende historieløse kulisseby, hvor
generation efter generation af søgende sjæle er strandet, efter at de i deres
længselsfulde bevægelse vestpå er ramt ind i Stillehavets definitive dementi
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af geografiens og mulighedernes ubegrænsethed. Og for det andet var det hér,

passager op i lufthavnen. Nej, først var der steder, der skulle genses, ritualer,

at Jon Bang Carlsen i sin tid fik sat ild i sin amerikanske drøm, da han som

der skulle gennemføres. Første stop var Montecito, den fantastiske Art Deco-

ganske ung rejsende opdagede, at der nede under alle de forførende overflader

bygning på Franklin Avenue, tæt på Hollywood Boulevard, hvor Jon Bang

af kitsch og americana gemte sig et strømførende lag af følelser og erfaringer,

Carlsen i sin tid optog Hotel of the Stars (1981) – en iscenesat dokumentarfilm

som tilsammen fortalte en meget større historie om menneskets karakter.

om alle de statister, som kunne bruge et liv på at drømme om en dag selv at

På den ene side fremstår Los Angeles som en nærmest ikke-eksisterende

blive stjernen, hvis navn stod i flammeskrift på de mange billboards. Den-

by, et beskedent lag fernis af civilisation trukket hen over et goldt ørkenland-

gang var det stadig et hotel, hvor den glorværdige fortid anedes lige under

skab; et sted, hvor fremtidens arkæologer hurtigt vil blive arbejdsløse, fordi

overfladen – for eksempel var det hér, Ronald Reagan havde sit første hjem,

de med deres teskeer i løbet af nul komma fem vil have skrabet sig igennem

da han i 1937 flyttede til Hollywood. Men i dag er der ikke meget stjernestøv

den papirstynde overflade af historie og kultur. Men på den anden side er

tilbage: I 1985 blev Montecito omdannet til andelsboliger for mindrebemid-

der et eller andet ved selve byens placering – som en luftspejling flydende på

lede pensionister. Men bygningen står der trods alt, og udsigten ned over

grænsen mellem ørkenen og Stillehavet – der har gjort den til det perfekte

Hollywood har ikke ændret sig meget.

sted at forsøge at genskabe sig selv. Los Angeles er byen, hvor amerikanerne

Næste stop på vores lille krydstogt op og ned ad mindernes boulevarder

drømmer støjende og spektakulært i farver og CinemaScope. Eller hvor de

var fotoforretningen Samy’s Camera på South Fairfax Avenue, et slaraffen-

går til grunde i forsøget på at træde ind i de billeder, de selv har skabt. Det

land for teknikbegejstrede drenge i alle aldre. Og endelig var der ingen vej

er derfor, byen i generationer har virket som en magnet på mennesker, som

uden om Canter’s på North Fairfax Avenue, en klassisk jødisk deli, hvor man

tager forandringens og fremtidens parti. For nede under den uoverskuelige

trods det anløbne interiør på en god aften har mulighed for at spotte adskil-

og deliristiske overflade af celluloid og silikone syder en ursuppe af impulser,

lige berømte ansigter blandt gæsterne. Så heldige var vi ikke – og det er heller

aggressioner, drifter og modsætninger, som tilsammen genererer en autentisk

ikke derfor, Jon Bang Carlsen elsker stedet. Til gengæld var den overdimen-

energi – en energi, som også Jon Bang Carlsen blev fanget ind af allerede un-

sionerede jødiske mama, som serverede vores solide pastrami-sandwicher, en

der sit første besøg i byen for godt tredive år siden.

attraktion i sig selv med sin på én gang bryske og venlige facon, der vidnede

“Jeg kan tydeligt huske min første tur til Los Angeles,” fortæller han, mens
vi begge sidder med blikket stift fokuseret på et usynligt forsvindingspunkt

om en professionalisme slebet til og hærdet af mange års færden ad linoleumsgulvets slidte spor.

dybt inde i muren af mørke foran os. “Det var i forbindelse med, at jeg skulle

“Det er måske svært at forestille sig i dag,” siger Jon Bang Carlsen, da vi

lave En rig mand, så det har formodentlig været i slutningen af 1977 eller be-

omsider sidder i bilen med kurs mod Arizona, “men faktisk var det lidt af et

gyndelsen af ’78. Jeg fløj med en direkte forbindelse, og det er jo ikke nogen

chok at komme her første gang. Når man er flasket op med alle de fantastiske

hemmelighed, at jeg er voldsomt bange for at flyve og altid har været det, men

film, der er kommet ud af Hollywood – og mange af dem er jo fantastiske – så

det har så omvendt den fordel, at når jeg lander efter sådan en lang flyvetur, er

forventer man måske at finde noget i retning af filmkunstens svar på Athen,

det ligesom at have været i iskoldt brusebad i otte timer i træk. Mine sanser er

et mediernes Akropolis, altså sådan et sted, hvor der har været en unik kon-

simpelthen så åbne, at alle indtryk tæsker ind i mig. Og det var de også, da jeg

stellation af nogle personligheder og noget økonomi og noget vovemod og

efter at være landet satte mig ind i en taxa for at køre … ja, hvorhen egentlig?

noget drengesind, som tilsammen har skabt noget sublimt. Men hvad møder

Jeg anede jo ikke, hvor man tog hen i Los Angeles, så jeg bad chaufføren om at

man så? Et totalt udbombet sted fyldt med ludere og lommetyve og alle mu-

køre mig til det eneste sted, jeg havde hørt om, og det var Hollywood.”

lige suspekte typer. St. Pauli i Hamborg ligner jo nærmest Peterskirken ved

Siden er Jon Bang Carlsen vendt tilbage til Los Angeles igen og igen, og i

siden af Hollywood. Og samtidig faldt min første rejse på et tidspunkt, hvor

årenes løb har byen for ham forvandlet sig til en blanding af et mytologisk

mange af mændene, især bøsserne, lignede sådan nogle McCloud-typer med

landskab og et andet hjem. Derfor kunne der selvfølgelig heller ikke blive

et lille overskæg og veltrimmede muskler og venlige stemmer og sådan noget.

tale om at sætte kursen direkte mod Arizona, efter at jeg havde samlet min

Så pludselig havnede jeg i en motelverden, hvor alt bare var helt anderledes,

30

31

I: REJSEN TIL AMERIKA

I: REJSEN TIL AMERIKA
kansk lilleby, hvor det hele stadig er så nyt, at det endnu ikke er stivnet i en
form – i modsætning til i Europa, hvor alting er rodfæstet i århundredgamle
traditioner. Og når så alle de ting var på plads, kunne man bruge dagevis på
bare at ligge på sengen inde på motelværelset i t-shirt og kigge ud gennem
den åbne dør, hvor man måske kunne se nogle dovent svajende, solblegede
palmer, mens man lyttede til de fjerne lyde af byen og indimellem en hylende politisirene.”
“Jeg var stadig en relativt ung mand, syvogtyve eller deromkring, og pludselig var det, som om jeg omsider selv var trådt ind i en af de film, jeg havde
set hjemme i Vedbæk Bio, da jeg var dreng. For det var jo et stort tema i vores
barndom, at vi følte, at i forhold til de centrale værdier i tilværelsen fyldte
den virkelighed, vi så på lærredet, langt mere end den fysiske virkelighed, vi
havde i Vedbæk. Og nu var jeg selv til stede i billedet. Nu var jeg en lidt ældet
foto: Lars Movin

James Dean, som var kommet hjem. Nu var jeg i verden. Og fra dét øjeblik

On the road – et eller andet sted omkring Nothing, Arizona, oktober 2009.

og de næste ti år, faktisk helt frem til slutningen af firserne, hvor det omsider
lykkedes mig at realisere en stor amerikansk produktion med et nogenlunde
anstændigt budget – Time Out [1988] – gik jeg bare og ventede på, hvornår jeg
skulle få pakket mine ting i Danmark og flytte herover.”
– Du ville simpelthen være amerikaner?

end jeg havde forestillet mig; men som samtidig på en eller anden mærkelig
måde var et sted, som satte éns sind fuldstændig fri.”

“Ja, er du gal! Jeg var sikker på, at jeg skulle flytte til Amerika. Jeg ville over
til de rastløse og de hjemløse. Jeg ville over til dem, som ikke kunne sige, hvor

– Hvad foretog du dig i Hollywood?

de kom fra. Dem, der ikke kunne sige, hvor deres hjem eller deres centrum

“Det første, jeg gjorde, var at tage min alt for tunge kuffert i hånden og

var. For jeg var dødtræt af situationen i Danmark, hvor man hele tiden, og

vade ned ad Sunset Boulevard med den nedgående sol mod Stillehavet. Men

ikke mindst når man arbejder med film, kommer ud i sådan nogle rædsels-

afstandene var meget større, end jeg havde drømt om, og jeg nåede først frem

fulde diskussioner med alle mulige folk inden for det kulturelle management,

tidlig næste morgen, hvor jeg udmattet bookede mig ind på den øverste etage

som siger: Du skal fortælle historier, der foregår i vores kultur. Det er jo en

i sådan et typisk motel i to planer, med en parkeringsplads rundt om og nogle

replik, der simpelthen er så dum, at man tror det er løgn. Som om dansk kul-

palmetræer. Og så … nu må jeg indrømme, at mange af de første rejser flyder

tur var noget, der gik fra Gedser til Skagen. Det er jo i virkeligheden at sige, at

lidt sammen i erindringen, men dét, jeg husker fra dengang, er, at der var

Danmark er det mest tåbelige land, der findes. Et land, der er så endimensio-

sådan nogle klassiske ting, man altid skulle. Det var noget med, at man skulle

nalt, at man lige så godt kunne lukke og slukke og skylle det ud i lokummet.

have en flaske Four Roses og nogle Camel cigaretter. Så skulle man have sådan

Selvfølgelig er vi en kultur, som er dybt involveret i andre kulturer. Sådan har

en bestemt form for amerikanske t-shirts, og i lang tid var det også noget med,

det altid været, og det bliver det mere og mere. Og det var ikke mindst derfor,

at man altid skulle ud og købe jeans.”

jeg så gerne ville fortælle den historie, jeg fortæller i Time Out – som jo også

“Så var der alle de bøger, man altid havde med i baglommen. Det var først

på et eller andet plan er min egen. Altså fortællingen om drengen, som ville

og fremmest Jack Kerouacs On the Road [1957] og som regel også noget af

finde sin far, og som så kommer ud i denne næsten græske historie, hvor han

Henry Miller. Og så husker jeg, at jeg var specielt glad for en bog af William

uden at vide det forelsker sig i sin egen halvsøster. Det er for mig en hundrede

Faulkner, som hed The Town [1957], fordi den beskrev sådan en typisk ameri-

procent relevant historie. Som jeg i øvrigt gerne vil lave igen.”
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– Igen?

ligger et antal skikkelser, alle med ansigtet nedad og hænderne samlet i hånd-

“Ja – og det bringer os ind på noget, som er pisseirriterende ved at arbejde

jern på ryggen. Vi er ikke i tvivl. Det er hér, vi skal tilbringe den første nat.

med film. Hvis man er forfatter, er det fuldt accepteret, at man kan skrive
den samme historie hundrede gange og udgive den under forskellige titler,
for enhver ved, at som sind forandrer vi os hele tiden, og det væsentlige ved

1: Landskabets anatomi: Just the Right Amount of Violence (2013) (I)

en historie er, hvordan den bliver fortolket igennem et sind. Og ligeledes hvis

Udlængsel har i snart fire årtier været en væsentlig drivkraft i Jon Bang

man er maler, er det helt i orden at male den samme udsigt livet igennem,

Carlsens professionelle virke. Trangen til at komme ud på “de ærlige veje i

fordi der ligger en enorm rigdom i på den måde at kunne aflæse det skred, der

Vestjylland og dem i Arizona, som lader én se så langt som øjet nu engang

finder sted i et menneskes oplevelse og tolkning af omverdenen. Netop gen-

magter og derved klart fortæller én, at man aldrig når frem” – som han for-

nem gentagelsen kan der komme utallige perspektiver ind i det samme stof,

mulerer det i Locations (2002), en samling essays skrevet fra optagesteder i

den samme udsigt, og det er jo et fantastisk smukt klaver at kunne spille på.

Europa, USA og Sydafrika.1 I bogen reflekterer han over behovet for at søge

Men inden for filmens verden er der konstante krav om sådan en overfladisk

så langt væk hjemmefra, at man kan drømme om hjemstavnen uden at blive

fornyelse. På grund af de mange penge, der er involveret, føler forvalterne sig

kvalt. Over den evige balance mellem udlængsel og hjemve. Og over det fæ-

nødsaget til at behandle film som sådan en cirkusdisciplin, et sted for gøglere,

nomen, at man i kraft af de billeder og drømme, man bærer med sig, gang på

som ikke tænker på andet end at tiltrække publikums opmærksomhed, fordi

gang kan opleve at genkende det ukendte.2

de skal tjene nogle penge. Og det gør det temmelig besværligt for sådan nogle

Teksterne er skrevet mellem 1983 og 2001, og et gennemgående motiv er

som mig, der insisterer på at betragte film som en kunstart. For mig virker det

det indsigtsgivende nærvær, der kan opstå, når bevægelsens og hverdagens

fuldstændig vanvittigt, at folk ikke kan få lov til at lave den samme film igen

flimmer for et kort øjeblik ophører, og livets egen puls får lov til at trænge

og igen – ligesom Bob Dylan har fortolket sine egne tekster igen og igen, og li-

ind i bevidstheden. Det kan være, når den rejsende standser bilen på vejen

gesom Cézanne malede det samme bjerg, Sainte-Victoire, i alle sine livsaldre.”

gennem ørkenen. Eller når en uventet pause opstår, fordi englandsfærgen

Den lange rejse og tidsforskellen begynder at gøre sin virkning. Talestrøm-

fra Dieppe er sejlet. Men først og fremmest er der tale om stærkt subjektive

men tørrer ind, og længe sidder vi bare tavse i kabinens airconditionerede

reportager fra de omstændigheder, under hvilke nogle af Jon Bang Carlsens

boble og glider gennem mørket, mens vi lytter til den svage hvislen af dæk-

mange film er blevet til. Og så er stykkerne en slags udtryksmæssige venti-

kenes livtag med asfalten. Selve fremdriftens monotoni understøtter følel-

ler, overskudsbetragtninger nedskrevet “for at komme af med den sælsomme

sen af at befinde sig i den perfekte tryghedszone, men et eller andet sted i

blanding af erindring og ultimativ nutid – som rejsen ud i det ukendte altid

baghovedet lurer bevidstheden om, at det landskab, vi passerer igennem, for

afstedkommer – for at filmene kunne komme til orde”.3

blot halvandet hundrede år siden var øde og stort set ukendt, gennemsølet

Den film, som Jon Bang Carlsen lige nu, altså i efteråret 2009, forsøger at

af blod og vanvid fra de første fortropper for civilisationens fremmarch over

lade komme til orde – Just the Right Amount of Violence – er et ambitiøst pro-

kontinentet. I dag er alt pakket ind i plastic og komfort, men ikke desto min-

jekt, som på tidspunktet for vores rejse langt fra er færdigt, selv om det har

dre fornemmes stadig en markant voldsomhed fra de store dimensioner og

været igennem adskillige stadier og næsten lige så mange arbejdstitler.4 Tema-

voldsomme naturkræfter, der kendetegner hele det sydvestlige hjørne af USA.

et er den komplicerede kærlighed mellem forældre og børn, specielt mellem

Det er den slags hjernespind, man kan blive grebet af, når man kører i

forældre og teenagere, og planen er at anskue emnet via en type situationer,

ørkenen om natten. Men inden vi når at forsvinde for dybt ind i fantasierne,

hvor relationen virkelig er sat på spidsen. Idéen til filmen opstod, da Jon

dukker pludselig en oase af lys frem i mørket forude. “Motel” siger skiltet over

Bang Carlsen blev opmærksom på, at der i USA, og ikke mindst i det sydlige

de flade, bungalowlignende bygninger, som svagt kan anes inde til højre lidt

Californien, er vokset en industri frem af serviceorganisationer, som har spe-

længere fremme. Ved indkørslen holder to politibiler med blinkende blå lyg-

cialiseret sig i – på forældrenes initiativ – at bortføre angiveligt problematiske

ter, og i støvet omkring betjentene, som står i mørket og taler i deres radioer,

teenagere fra deres hjem og bringe dem hen til særlige opdragelsesanstalter.
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Håbet er så, at man vil have held med så at sige at omprogrammere de unge,
hvorefter de kan sluses tilbage til familien (og samfundet). De professionelle
personer, som står for bortførelserne, kaldes interventionists. Og de fleste af de
institutioner, der aftager de unge, er beliggende i Utah.
Bag fænomenet ligger en formodning om, at man kan tvinge børn til at
elske og respektere deres forældre, nærmest uanset hvilke typer svigt eller
overgreb forældrene har udsat dem for. Det er i sig selv en uhyrlig tanke, som
Jon Bang Carlsen fik lyst til at undersøge, dels i lyset af sin egen opvækst,
dels som far til tre drenge. Men eftersom bortførelserne ifølge sagens natur
foregår, uden at de unge er forberedt på det, har den væsentligste udfordring
i forhold til at skabe en dokumentarisk film været at finde en case story, som
det overhovedet var muligt at filme i de første dramatiske faser – og hvor man
efterfølgende kunne regne med at få de involveredes tilladelse til at offentligdes. Og tanken med vores tur er, at vi efter at have kørt igennem nogle af de
landskaber i Sydcalifornien of Arizona, som har haft betydning for Jon Bang
Carlsens filmproduktion – og for hans forhold til det amerikanske i det hele
taget – skal havne oppe i byen St. George i det sydlige Utah, hvor den danske
filmmand endnu en gang skal mødes med repræsentanter for en af de mange
institutioner, han undervejs i sin research har været i kontakt med. Det drejer
sig om Red Rock Canyon School, hvor man endnu ikke har givet det endelige
grønne lys for at gennemføre filmprojektet.

foto: Lars Movin

gøre optagelserne. På tidspunktet for vores road trip er det endnu ikke lykke-

Det sydlige Californien, oktober 2009 – “Jeg kører altid på ekkoer, ikke på nuet,” siger Jon
Bang Carlsen om sine iscenesatte dokumentarfilm. “Jeg har altid sanset livet stærkest dér,
hvor det umiddelbart allerede er draget videre. Det er den slags steder, jeg bedst kan få øje
på livet og beskrive det. Men lige dér, hvor livet er – dér, hvor livet så at sige skygger for sig
selv – bliver det ganske enkelt for overvældende for mig. Jeg er bedst til at skildre ting, der er
kommet på afstand.”

“Det er jo nogle temaer, der ligger og rumler i sådan en gammel skilsmissemand som mig,” siger Jon Bang Carlsen. Efter en solid mexicansk morgenmad

ikke det er sådan, har jeg ikke nogen vej ind til at forstå andre menneskers

(røræg med kaktus) er vi tilbage i bilen, nu med kurs mod Topock, en lille by på

historier og leve mig ind i dem. Og derfor er det klart, at et af de ekkoer, som

grænsen mellem Californien og Arizona. Og han fortsætter: “Når man vokser

jeg på et eller andet tidspunkt måtte gøre til en historie, var kærlighedstabet

op, kan man have sådan en fornemmelse af, at familien og hele dét univers

og bestræbelsen på at prøve at genetablere en brudt kærlighedsforbindelse –

med far og mor og hund og have og æbletræ, altså hele den hellige forening af

sådan som jeg selv oplevede det i forholdet til min far, også selv om det aldrig

kærlighed og en tryg rede, er noget, der vil vare evigt. Det er jo blandt andet

lykkedes. I min fars tilfælde kan man sige, at det først lykkedes at hele sårene,

dét, jeg har forsøgt at skildre i spillefilmen Carmen & Babyface [1995], hvor den

da jeg selv fik børn: Min far var meget sød over mine drenge og gav dem

store dreng, Adrian, hele tiden beder til Gud om, at deres lille familieidyl vil

noget af den kærlighed, som han aldrig var i stand til at give mig. Så i en vis

vare ved. Men pludselig vågner han op til en erkendelse af, at al den snak om

forstand skulle der i mit tilfælde en ekstra generation til for at genetablere den

evighed ikke nødvendigvis betyder, at alting altid vil blive ved med at være det

brudte kærlighedsforbindelse.”

samme. Og det var også dét, jeg gjorde, da mine forældre blev skilt.”

“Men altså, når man arbejder sådan, som jeg gør – når man primært finder

“På den måde har hovedparten af mine film en klar relation til mit eget

sine historier ude i virkeligheden og dermed får påstemplet dette idiotiske

liv. Det er ganske enkelt en grundtese i mit arbejde, at jeg kun kan fortælle hi-

bullshit-ord, ‘dokumentarisme’ – så er det klart, at man indimellem pludselig

storier ude i verden, som jeg allerede har ekkoet af inde i min egen sjæl. Hvis

falder over en eller anden historie i medierne, der passer som fod i hose til et
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– Samtidig kunne man få den tanke, at systemet i lille målestok spejler en større
tendens i den amerikanske udenrigspolitik, hvor man agerer, som om det kan lade
sig gøre at presse demokrati ned over andre nationer uden at tage hensyn til de forhold, der hersker på de pågældende steder?
“Absolut, men det er jo ikke bare USA, der agerer på den måde. I det meste af den patriarkalske vesterlandske verden har man en utrolig mangel på
respekt for bare at iagttage det, der vokser, og undre sig over de nye veje, det
finder hér i livet. I stedet vil man på forhånd definere, hvordan planten skal
vokse. Det er selvfølgelig en fuldstændig håbløs attitude, som vi desværre alle
sammen er mere eller mindre inficerede med. Og samtidig er det en klassisk
foto: Jon Bang Carlsen

legende, som jeg som keramikersøn altid har haft et særligt forhold til. Begge

Just the Right Amount of Violence (2013) – teenagepigen Patricia (Melissa Carnell) bliver hentet
af to interventionists (Robert Adanto og Ludewick Graham).

vores forældre var billedhuggere, men lavede også meget keramik, og da min
søster og jeg voksede op, havde vi nogle helt bestemte opgaver i værkstedet.
For eksempel var det mig, der æltede leret – hvilket betød, at jeg allerede som
stor knægt var så muskuløs, at jeg blev bange, når jeg så mig selv i spejlet. Og
så deltes vi om at lave standarddekorationerne til de sparegrise eller tekander,
eller hvad det nu kunne være, som vores forældre solgte til en butik inde i København, der hed Den Permanente. Endelig var det os, der stod for at tømme

tema, man bærer inde i brystet. Og det var præcis, hvad der skete, da jeg på et

lerformene, og det interessante i den forbindelse var, at man skulle vælge

tidspunkt i en engelsk avis læste en artikel om sådan nogle camps, man har

det helt rigtige tidspunkt. Hvis man tømte formen for tidligt, så man stadig

i USA, primært i Utah, for problematiske teenagere fra suburbia. Det er ofte

kunne arbejde videre på emnet, ville det efter al sandsynlighed kollapse. Det

sådan noget med en far, som ikke længere kan finde ud af at relatere til sit

rigtige tidspunkt var derimod lige præcis, når emnet inde i formen havde

teenagebarn. Forbindelsen er på en eller anden måde blevet brudt, og faren

mistet sin plasticitet, og hvor det var stærkt nok til at holde sig selv.”

føler ikke længere, at han kan kontrollere sønnen eller datteren. Og når det

“Dét blev for mig et billede på, hvordan de fleste børns oprør mod deres

så begynder at gå helt galt i barnets liv, ringer man – sådan i typisk ekstrem

forældre forløber: Først i det øjeblik, hvor éns ler er så tørt, eller man er så støbt

amerikansk stil – til en såkaldt interventionist. Hvilket kan lyde klinisk og

i forældrenes billede, at man ikke længere kan bryde formen, begynder man at

smertefrit, men i realiteten betyder det, at der klokken tre om natten plud-

forsøge at vriste sig fri. Men så er det for sent. Se bare på hippiebevægelsen el-

selig står to fremmede mænd inde i værelset hos en sovende og intetanende

ler de mange ungdomsoprør i det hele taget. Selv om uendelig mange af os har

forstadsteenager, hvorefter de – med forældrenes velsignelse – vækker barnet

forsøgt at gøre oprør, er de færreste af os kommet afgørende videre. Vi har måske

og hiver det ud af sengen og ind i en bil og kører af sted til en ‘skole’ i Utah.

skejet ud i en kort periode, men længere henne i livet har de fleste af os alligevel

Hér er det så meningen, at man skal prøve at banke the father’s way of life til-

søgt tilflugt i de sikre positioner og er endt med at komme til at ligne vores for-

bage i det totalt chokerede barn. Hvilket selvfølgelig aldrig lykkes. Det er jo en

ældre. Og den mekanisme er endnu tydeligere i forstæderne. Hér har tilværelsen

Kafka-historie af dimensioner. Og et perfekt eksempel på, hvordan sådan et

tendens til at stivne i så faste former, at barnet ikke har nogen som helst mu-

system uddanner hyklere. Barnet kan jo kun komme væk fra den fængselslig-

ligheder for at vokse frit inde i dem. Det har ikke en chance for at forandre sig

nende institution ved at foregive, at det er blevet omvendt. Og på den måde

og skabe sin egen form, for så kommer det i konflikt med forældrenes form. Så

bekræfter hele det system, man har bygget op omkring disse bortførelser, at

enten vil barnet blive kvast og invalideret, eller også – hvis barnet er stærkt nok

det måske er nødvendigt at blive hykler for at overleve i denne verden.”

– vil formen blive smadret. Og det er den konflikt, den nye film handler om.”

38

39

I: REJSEN TIL AMERIKA

1: Landskabets anatomi: Just the Right Amount of Violence (2013) (I)

“Når det er sagt, må jeg da indrømme, at jeg også selv som far ofte griber
mig i at have alle mulige fikserede idéer om, hvordan mine egne børn skal
forholde sig til virkeligheden og livet. Så det er en evig frontlinje, som en
gang imellem kan blive katastrofal, hvis vi som forældre bliver for stærke
og ikke forstår, at vi skal være lydhøre for, hvad vores børn siger. Hvis børn
skal have mulighed for at vokse, er det nødvendigt, at vi indimellem lader os
overtrumfe af dem.”
– Noget andet er, at selve tanken om at ville tvinge børn til at lade sig forme i sit
eget billede kunne forekomme at være i strid med et af de grundlæggende amerikanske idealer, nemlig forestillingen om det frie og selvberoende individ?

i Amerika stadig kan finde masser af typer, som har trukket sig væk fra byerne
for at leve sådan, som det passer dem. Det er alle dem, der råber højst, hver
gang det kommer på tale at skærpe våbenlovgivningen. Men i forstæderne,
hvor middelklassen hersker, brydes man konstant med den konflikt, som du
hentyder til, og det er derfor, jeg – på trods af alt det, jeg talte om før med de

foto: Jon Bang Carlsen

“Det er klart, og det er også derfor, at man internt i USA har en stor løbende dialog om netop det spørgsmål. Vi ved jo udmærket, at man ude på landet

Just the Right Amount of Violence (1913) – den afmægtige far (John Pirruccello) overværer den
bortførelse af datteren, som han selv har sat i værk.

stivnede former – også elsker suburbia. For mig er det en fuldstændig perfekt
scene, et dukkehusunivers af samme type som dét, jeg beskæftiger mig med

sted, hvor folk har så mange penge, at de kan bygge dukkehuse til sig selv og

i mine sydafrikanske film. Altså et sted, hvor man lever ud fra en forestilling

anbringe dem trygt og ikke for langt fra hinanden, og heller ikke for langt

om, at verden er uforanderlig, og at man kan isolere sig fra alt dét, som man

fra nærmeste politistation og et godt hospital og så videre. Men samtidig et

ikke bryder sig om. Det er selvfølgelig totalt urealistisk, men folk putter al

sted – og det er for mig det interessante – som lynhurtigt kan kamme over og

deres kærlighed og nænsomhed ind i den forestilling, og i det øjeblik, hvor

blive uendelig brutalt eller begrænsende.”

nogen – for eksempel éns egne børn – ikke vil acceptere at være i det univers,

– Men hvorfor ligefrem sige, at du elsker forstæderne?

så kan den ellers så idylliske virkelighed blive uendelig brutal. Tænk bare på,

“Fordi man skal elske, hvad man kommer fra. Og fordi livet i forstæderne

hvor ufattelig naivt det er, at nogle forældre uden deres barns vidende bestil-

er iscenesat på en måde, som jeg finder både interessant og rørende. Jeg synes,

ler to mænd til at komme midt om natten og bortføre det – og samtidig tror,

at det lidt mere velstående suburbia, hvor man har økonomien til at investere

at det barn senere vil vende tilbage og se dem som frelsere.”

al sin omhu og omsorg i at indrette sin egen lille rede præcis, som man gerne

– Det overrasker mig lidt at høre dig sige, at du elsker forstæderne. For sådan som
jeg kender dig, er det jo ikke et sted, du selv ville bo?

vil have den, er enormt fascinerende. Det er jo noget, jeg også kender fra min
egen metier som iscenesætter – altså dette med, at så snart man begynder at

“Måske ikke, men du må ikke glemme, at jeg trods alt er vokset op i Ved-

iscenesætte ting, gør man sig selv mere sårbar, fordi man tydeliggør sig selv

bæk, ganske vist i en hestestald, men dog i en af de nydeligste forstæder i

og sine drømme. I storbyen kan den evige bevægelighed og uorden camou-

Danmark. Og selv om min egen familie bestemt ikke var rig, var alle vores

flere alle mulige fejl, og derfor kan man lettere gemme sig. I forstæderne deri-

onkler og bedsteforældre velhavende, og det kunne vi også have været, hvis

mod, betyder den tydelige iscenesættelse, at så snart man er lidt depressiv,

ikke min far havde været så forhippet på at lege selverhvervende kunstner.

eller éns ansigt på anden måde ikke kan leve op til iscenesættelsen, så ser folk

Så i en vis forstand kommer jeg selv fra sådan et miljø, som jeg vil prøve at

det lige med det samme. Det er deraf, brutaliteten kommer.”

behandle i Just the Right Amount of Violence. Altså et enormt appellerende
40
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og arbejdet andre steder i verden, først og fremmest i Irland og Sydafrika. Hvorfor har

for lidt. Det var som et sted, hvor folk var gået fra hinanden, og fordi ingen

du valgt at vende tilbage til det amerikanske på dette relativt sene tidspunkt i dit liv?

ville have dukkehuset med, var det blevet sat ud bagved, ud til alt det andet

“Det var underligt nok noget, der begyndte at melde sig, mens jeg var i

skrammel. Selvfølgelig var USA på en eller anden måde stadig sig selv, men

Sydafrika. Jeg kan ikke helt forklare det, jeg kunne bare mærke, at de ameri-

samtidig var det, som om det amerikanske samfund ikke længere havde den

kanske landskaber, hvor jeg for mange år siden havde optaget nogle af mine

vitalitet eller tro på sig selv, som jeg huskede. Det var, som om landet var kørt

første film, pludselig dukkede op i min erindring og begyndte at presse sig

træt i sin egen fandenivoldske og groteske materialisme og alle deres forpu-

på med en ny styrke. Og det tog jeg som et tegn på, at det var blevet tiden at

lede billboards og håbløse tv-udsendelser og the marketplace is always right og

vende tilbage. Det var en cirkel, som skulle sluttes.”

alt det lort. Og når jeg talte med folk, havde jeg en fornemmelse af, at de var

“På et dybere plan har det nok noget at gøre med, at gentagelsen for mig

ligesom sådan nogle skuespillere, som havde mistet troen på deres replikker,

har stor betydning. Min mor havde en vane med at hænge sådan nogle pa-

men stadig blev ved med at sige dem, fordi de ikke kunne finde på nogle nye.”

pirlapper op på væggen med citater fra noget, hun havde læst – de lapper var

“Formodentlig havde det noget at gøre med, at jeg kom direkte fra Tokyo,

min introduktion til verdenslitteraturen – og på én af lapperne stod noget,

hvor det havde gjort stort indtryk på mig, at man kunne have sådan en total

hun havde fundet hos Kierkegaard: at for ham ligger selve livets mening i

modernitet, som samtidig havde en fantastisk stærk relation til det gamle

gentagelsen. Det kan jeg fuldstændig identificere mig med. Det er derfor, jeg

feudale Japan og dets trosretninger og kultur og design og så videre. Sådan en

gerne går efter det tilsyneladende almindelige, det upåfaldende, gentagelsen.

direkte forbindelse mellem fortid og nutid kunne jeg pludselig slet ikke få øje

Og som et aspekt af dette føler jeg det meget tilfredsstillende at komme til-

på i USA, og det slog mig, at det måske i virkeligheden var den kulturs største

bage og aflæse de spor, man én gang har sat i et landskab, fordi man i kraft

problem. Jeg har altid holdt fantastisk meget af USA og nærmest følt mig som

af selve forskydningen i tid og erindring kan få adgang til en stor mængde

halvt amerikaner, men nu syntes jeg, at mit blik på landet havde forskudt sig

information om den forandring, der er sket. Landskabet er det samme, men

– måske også fordi jeg i mellemtiden havde boet i Sydafrika. Noget af det inte-

selv står man et helt andet sted på sin livsbane, og det er interessant. På den

ressante ved at være i Sydafrika var, at man mødte nogle hvide mennesker, for

måde bliver dét at vende tilbage til et kendt grundmateriale til andet og mere

hvem det ikke var lykkedes fuldstændig at smadre de lokale kulturer. Okay,

end bare en gentagelse. Det bliver en mental rejse.”

buskmændene eller khoikhoi-folket havde man fået nogenlunde udraderet,

– Hvordan oplevede du det at komme tilbage til USA?

men den sorte kultur som sådan var alt for stærk til at bukke under – og det

“Jeg blev faktisk temmelig overrasket over, hvor anderledes det var. Men

har givet noget meget vigtigt til Sydafrika. I USA derimod, er det helt ander-

jeg tror også, at det havde noget at gøre med den måde, jeg vendte tilbage på.

ledes. Og nu kom jeg til at tænke på, hvordan jeg som ung mand havde rejst

Det var i 2008, mener jeg, i hvert fald kom jeg fra en festival i Taiwan, hvor jeg

gennem de endeløse vidder i Arizona og New Mexico og havde oplevet, at dér,

havde vist Purity Beats Everything [2007] – og oven i købet havde vundet ho-

hvor de store indianske kulturer engang havde hersket, var der bare fucking

vedprisen – og da jeg nu alligevel var af sted, havde jeg besluttet mig for ved

nothing. Måske var der en lille kaffebar, hvor navnet på den lokale stamme

samme lejlighed at se Tokyo og derefter fortsætte til Los Angeles. Jeg fløj med

blev brugt til at sælge donuts, men det var også alt. Den slags sætter sig, ikke

Japan Airlines, og i flyet kom jeg til at sidde over for to smukke, dukkeagtige

bare i landskaberne, men også i en nations sjæl, og med ét stod det klart for

japanske stewardesser og fik sådan en fornemmelse af, at nu var jeg selv blevet

mig, hvilken fattigdom det er for det amerikanske samfund, at det ikke hviler

en midaldrende dukkefar, som sad trygt og godt inde i sit dukkehus – også

på en alliance med en oprindelig kultur.”

selv om det var en Boeing 747 på vej over Stillehavet.”

– Du taler meget om landskaber. Hvad betyder de for dig, når du laver film?

“Da vi så landede i LAX, var det, som om hele denne dukkehusillusion bri-

“Det har været en grundfølelse hos mig helt fra starten, at jeg ikke har lyst

stede. Pludselig syntes jeg, at alt i Los Angeles så meget mere gammelt og slidt

til bare at bruge landskaber eller byer som baggrund, kulisse. Jeg skal finde

ud, end jeg huskede det, og at menneskene, inklusive mig selv, lignede sådan

nogle landskaber eller steder, der spejler den sjæl, som er i min fortælling.

nogle genbrugsmennesker, som havde drukket alt for meget kaffe og sovet alt

Og det er selvfølgelig noget, som har bund i en erfaring og en tro på, at et
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Fjaltring, der bare fortsætter ud til en kant og så pludselig brækker ned i Vesterhavet. Når man får øje på et hus deroppe, kan man få den samme tanke,
som man også kan få hér i Arizona: Hvorfor fanden ligger det dér? Det har
jo ikke noget alibi. Hvis man ser et hus i et landskab i Østjylland eller nord
for København, er der altid en lille skov eller en sø eller en nydelig bæk, som
begrunder, at hér skal selvfølgelig bygges et hus. Men i den type landskaber,
jeg taler om, er der ikke den slags begrundelser. Det er bare råt for usødet. Og
det korresponderer åbenbart med et eller andet i mig. Det rimer med min
opfattelse af eksistensen og af tilfældets magt i vores liv; som igen har noget
at gøre med et af de genkommende temaer hos mig, nemlig den dér underlige
kamp for at rive sig løs fra sin skæbne – eller måske kampen for overhovedet
at få en skæbne.”
foto: Lars Movin

“Det er i øvrigt også en af de interessante ting ved at blive ældre, at der

Det sydlige Californien, oktober 2009 – Jon Bang Carlsen: “Jeg har altid gået efter en bestemt
type landskaber, som stort set ligner hinanden, uanset om jeg har fundet dem i USA eller
Vestjylland eller Irland eller Sydafrika, nemlig sådan nogle store åbne landskaber, måske med
lidt bjerge ude i horisonten.”

pludselig er så mange lag – ikke bare i erindringen, men også i landskaberne
– som man kan gå på opdagelse i, hvis man vel at mærke forsøger at holde
blikket friskt som et barns. Tænk blot på, hvordan små børn registrerer hver
eneste ting, når de bevæger sig omkring. Alt får jo enorm betydning, hver en
lille ting bliver til visuelle katedraler, langt vigtigere end Peterskirken, og alt,
hvad de senere kommer til at opleve i livet, vil blive relateret til og tolket ud
fra de ting. Sådan nogle nøgne barneøjne er de rene energibomber ved siden

landskab på en eller anden måde går ind og bliver en del af menneskets sjæl.

af vores visnede blikke, men hvis vi blot har en flig af den modtagelighed

Sådan er det i hvert fald for mig. Altså, en del af min danske sjæl, eller jeg

tilbage, kan det være fantastisk udbytterigt at dykke ned i alle de gennem-

vil næsten sige den vigtigste del af min danske sjæl, er det danske landskab:

skinnelige lag af visualitet, som vi har ophobet gennem et langt livs indtryk

min oplevelse af de danske kornmarker, de små danske fjorde og sådan noget.

og erkendelser.”

Det er nogle ting, jeg aldrig kommer af med. Jeg kommer sagtens af med al

“Hvorom alting er, så gør jeg mig altid store anstrengelser for at finde det

den kultur og de bøger og de film, jeg har fyldt mig med i Danmark. Dem

helt rigtige landskab, når jeg skal lave en ny film. Jeg kan kun komme i gang,

kan jeg tage og smide væk den dag i morgen – undtagen selvfølgelig Blicher

hvis jeg kan finde et landskab, som på en eller anden måde spejler stemnin-

og Johannes V. Jensen og Herman Bang og Carl Nielsen og en masse andre

gen i historien og uddyber karaktererne. Eller sagt på en anden måde: Hvis

… [latter] … Men landskabet, det er tatoveret på indersiden af min sjæl.”

jeg viser en person i det rigtige landskab, vil publikum forstå nogle ting om

“Når det er sagt, er det markant, hvis man kigger i min filmografi, at jeg i

vedkommende, uden at jeg behøver at skrive det ud i replikker. Man vil forstå

løbet af de sidste fyrre år kun har filmet ganske lidt på Sjælland – selv om det

en del af den pågældende persons mentale rum. Og omvendt: Når man ser

i realiteten er dér, jeg kommer fra. I stedet er jeg gået efter en bestemt type

den person, vil man forstå landskabets mentale rum.”

landskaber, som stort set ligner hinanden, uanset om jeg har fundet dem i

“Hvis vi tager en film som It’s Now or Never [1996], var ham, der spiller

USA eller Vestjylland eller Irland eller Sydafrika, nemlig sådan nogle store

hovedrollen, Jimmy M’evoy, den irske arbejdsmand, totalt forbundet med det

åbne landskaber, måske med lidt bjerge ude i horisonten. Landskaber, hvor

landskab, jeg filmede ham i. Ligesom Dan Pattarson i Hotel of the Stars [1981]

husene ligger lidt på den måde, som jeg også i sin tid oplevede det i forbin-

var totalt forbundet med det landskab, der hedder Los Angeles. Og på sam-

delse med Jenny [1977], altså sådan et vidtstrakt og fladt landskab oppe ved

me måde vil det brutale landskab i det sydlige Utah være ideelt som ramme
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omkring teenagerne i den film, jeg prøver at lave nu – altså store børn, som

der og skæver til bakspejlet og spekulerer over, hvordan det kunne gå til, at

af fremmede mænd er blevet vækket tidligt om morgenen og kidnappet fra

vi kørte igennem Nothing uden at opdage det. “Efter mine mere essayistiske

deres forstadsfamilier og anbragt på sådan et mareridt af en institution, hvor

sydafrikanske film, hvor jeg brugte mig selv i billedet, havde jeg forestillet

andre har overtaget kontrollen med deres liv. Og så videre. Det er derfor, jeg

mig, at jeg nu ville vende tilbage til at lave film, hvor jeg lige så stille kunne

altid tilbringer megen tid med at flakke omkring i landskaberne, hver gang

forsvinde om bag kameraet igen. Jeg følte ikke, at der var behov for at iscene-

jeg skal til at fortælle en ny historie. Hver film har sin egen rytme og stil, og

sætte noget i denne sammenhæng, for på en vis måde var virkeligheden jo

det er begge dele noget, som landskaberne er med til at definere. Og teenager-

allerede i sig selv en iscenesættelse. Jeg mener, selve bortførelsesscenerne er jo

ne skal selvfølgelig gemmes væk i Utahs røde ørken, som i forvejen gemmer

en form for iscenesættelser – hele dramaet og fortællingen lå jo allerede ind-

resterne af den uran, der blev brugt af det patriarkalske USA til at besejre de

lejret i materialet – så det eneste, jeg behøvede at gøre, var at prøve at fange

asiatiske børn.”

det på en filmisk interessant måde.”

Efter at have forladt Interstate 40 er vi på vej sydpå ned ad Highway 93, ned

et helt forløb, fra bortførelsen over opholdet på skolen til deres genforening.

mod Phoenix, hvor Jon Bang Carlsen i sin tid optog Fugl Fønix (1984). Det var

Men det har jeg simpelthen ikke kunnet få til at ske, og derfor må jeg løse det

en iscenesat dokumentarfilm om et andet ekstremt amerikansk fænomen,

på en anden måde. Måske har det noget at gøre med, at denne historie grund-

Phoenix Firearms Training Center, en af de mange skoler i området, hvor

læggende adskiller sig fuldstændig fra den type historier, jeg plejer at fortælle.

menige amerikanere kan lære at håndtere våben og dermed forsvare sig selv

Jeg er ikke vant til at halse efter en dramatisk handling med mit kamera. Jeg

og deres familier mod de farer, der lurer derude blandt kaktusser og prærie-

er vant til at optage film på steder, hvor der ikke sker noget, og hvor selve dét,

ulve i Arizonas ørken. Vi passerer Wikieup, hvor Ken Kesey og hans Merry

at der kommer et filmhold anstigende, ideelt set virker som et velkomment

Pranksters i 1964 på deres færd tværs over Amerika parkerede den psykedeli-

og adspredende indslag i hverdagen. På den måde har de fleste af mine film

ske bus Further ved den lokale sø og tog et kollektivt syretrip – en tid præget

været en leg, både foran og bagved kameraet, men det kan man bestemt ikke

af fritænkning og utopier, som synes uendelig langt væk, set fra førersædet

sige om Just the Right Amount of Violence. Tværtimod har den været en kamp

af en komfortabel udlejningsbil anno 2009. Og lidt længere fremme ad vejen

for overhovedet at få nogen til at stille op. Og det er et problem, der kun er

glæder vi os til at køre igennem den by, som på kortet kaldes Nothing – men

blevet større af, at jeg ikke bor i USA og derfor har været afhængig af at kunne

pludselig indser vi, at vi må have passeret den uden at opdage det.

få noget til at ske i de afgrænsede perioder, hvor jeg har været herovre.”

“Derfor var det oprindelig min idé bare at følge en far og en søn gennem

I løbet af sin research til Just the Right Amount of Violence har Jon Bang
Carlsen besøgt omkring ti forskellige af de institutioner, som modtager bort-

– Kan man sige, at hele fænomenet med bortførelser og skoler primært er religiøst
betonet?

førte teenagere. Den institution, hvor han har brugt mest tid, er Red Rock

“Nej, det mener jeg ikke. Grunden til, at de fleste af den type skoler har

Canyon School i St. George, Utah. Men ingen af stederne er det indtil videre

deres base i det mormondominerede Utah, er, at man i den stat har nogle

lykkedes ham at få tilladelse til at filme, ligesom han heller ikke har fundet

love, som betyder, at forældre har en stærkere retsstilling end andre steder –

en case story, som han må dokumentere. Ingen forældre synes at have lyst til

ikke mindst i forhold til i Californien, hvor mange af klienterne kommer fra.

at udstille deres magtesløshed for alverden. Og derfor overvejer han nu at

Men selv i Utah er der grænser for, hvor langt man kan gå, så derfor har man

forlade sin oprindelige idé om at lave Just the Right Amount of Violence som

faktisk været nødt til at flytte nogle af de strengeste skoler til Mellemamerika,

en mere eller mindre konventionel dokumentarfilm og i stedet vende tilbage

fordi det, der foregår, simpelthen er ulovligt efter amerikansk standard. Man

til de greb, han har anvendt i mange af sine tidligere film: iscenesættelser og

kører efter sådan nogle principper med straf og belønning, udelukkelse fra

rekonstruktioner.

gruppen og terror mod den enkelte, som man også bruger i opdragelsen af

“Det primære problem med denne film har så absolut været overhovedet

hunde. Men jeg har fra starten valgt, at jeg ikke ville gå efter at komme ind

at få nogen til at medvirke,” bekræfter Jon Bang Carlsen – mens jeg stadig sid-

på et af de hårdeste steder, fordi det sådan set ikke er selve skolerne, som in-
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“Alligevel synes jeg ikke, at det bør være mit ærinde at fordømme dem. Jeg
er ikke journalist, og jeg laver ikke min film for på nogen måder at fordømme
hverken den ene eller den anden part. Jeg vil gerne fortælle den historie,
fordi den er et eksempel på den evige tragikomiske kamp, der foregår i enhver
familie, nemlig kampen mellem at få lov til at vokse frit og samtidig vedblive
med være i en kærlighedssammenhæng. Men selvfølgelig er det også sådan,
at den amerikanske virkelighed på mange måder er anderledes end den danske, og hvis man som far i Los Angeles oplever, at éns teenagedreng begynder
at drifte og forsvinde steder hen, hvor man ikke selv tør færdes, bliver man
nødt til at gøre et eller andet. Der er en reel mulighed for, at sådan et barn kan
foto: Jon Bang Carlsen

gå til grunde, og så kan man som far ikke bare lade stå til.”

Just the Right Amount of Violence (2013) – “Jeg var virkelig imponeret af de to skuespillere, som
spiller de unge mennesker i bortførelsesscenerne,” siger Jon Bang Carlsen. “På trods af at de
aldrig selv havde prøvet at blive kidnappet og forvist fra deres barndomshjem, var de i overraskende grad i stand til at leve sig ind i situationen.” I forgrunden Patricia (Melissa Carnell);
bag hende to interventionists (Robert Adanto og Ludewick Graham).

– Hvis du havde kunnet gennemføre idéen om at lave Just the Right Amount of
Violence rent dokumentarisk, hvordan skulle den så have været struktureret?
“Så var det min tanke, at den skulle være fortalt i to spor: sønnens og
farens. Sønnens spor skulle være filmet med et evigt flydende kamera for
på den måde at afspejle hans oplevelse af at blive bortført og smidt ind i en
bil og kørt ud af suburbia og op over bjergene bag Los Angeles og videre ud i
ørkenen, som for ham bliver sådan en version af Camus’ algierske ørken, et
rædslens og kærlighedsløshedens uendelige landskab. Det andet spor skulle
så være farens, eller forældrenes, og deres kamera skulle være helt stationært,

teresserer mig. Dét, jeg søgte efter, var et far/søn-forhold, hvor faren i bund

idet deres problem er det stik modsatte af sønnens. Efter bortførelsen går de

og grund elskede sin søn og ville ham det godt, men pludselig var kommet

rundt i nogle stuer, som ikke vil åbne sig ud mod verden, og i den forstand

i den situation, at han havde lukket sit univers så meget, at sønnen, for at

er de stadig spærret inde i præcis den selvskabte rigoristiske form, som har

overleve og selv få lov at definere sin verden, nødvendigvis måtte komme i

betydet, at de har mistet deres søn. Hvad der så ville ske hen ad vejen, ved jeg

konflikt med ham. Sådan en far, forestillede jeg mig, ville ikke vælge en af de

selvfølgelig ikke, men hvis vi forestiller os, at det var et vellykket forløb, ville

mest brutale skoler, men ville bestræbe sig på at finde det bedst mulige sted,

faren måske begynde at bryde ud af sit lukkede verdensbillede – hvilket skulle

og derfor er jeg gået efter de mere moderater skoler.”

afspejle sig i en stadig mere flydende kameragang – samtidig med at sønnen

“Men for at vende tilbage til dit spørgsmål så er det klart, at skolerne ud-

ville begynde at forstå, hvorfor forældrene havde handlet, som de havde. Og

adtil gør meget ud af at nedtone det religiøse aspekt, fordi det er big business,

til sidst ville de to fortællingers kamerakoreografi begynde at nærme sig hin-

og de er bange for, at hvis de skiltede alt for meget med deres mormonske

anden for endelig at forenes i en fælles fortælling.”

værdier, ville de kun få mormonske klienter. Når det så er sagt, må jeg sige,

“Det er klart, at det ikke er den film, jeg kommer til at lave. Hvilket på sin

at de skoler, jeg har besøgt i forbindelse med min research, alle sammen har

vis også er i orden, for selv om det har været et hårdt og besværligt forløb, har

været domineret af nogle store tunge mormontyper med en, for mig at se, lidt

det på et personligt plan været et vigtigt projekt, fordi det har været med til

for afklaret idé om, hvad liv er. Det er en verden, hvor sådan noget som tvivl

at genintroducere mig til det amerikanske. Da jeg for lidt over tyve år siden

og andre besværlige fænomener er totalt fraværende, og selv om jeg ikke skal

var færdig med optagelserne til Time Out, følte jeg mig lidt som en ko, der

udelukke, at der findes gode skoler, må jeg sige, at de fleste af dem, jeg har set,

havde ædt alt græsset på én mark og derfor måtte finde nogle andre – hvilket

har været grotesk hårde.”

så først blev Irland og siden Sydafrika. Men det var meget frustrerende for
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2: Kongen af Beverly Hills: En rig mand (1979)

mig, for dengang vidste jeg ikke, om jeg nogensinde ville blive i stand til at
vende tilbage. Det ved jeg nu. Og så kan jeg godt leve med, at det i stedet for
en autentisk bortførelse formodentlig bliver en dreng, der allerede har været
igennem forløbet, som spejler historien. Det kan godt være, at ham, jeg har
fundet, måske er blevet lidt for gammel og er lidt for afklaret omkring det
hele – han forstår næsten sine forældre for godt – men jeg tror nu nok, at det
skal komme til at fungere. Værre er det til gengæld, at jeg måske kommer til
at mangle nogle billeder inde fra skolerne. Selv om vi har fået tilladelse til
at filme et par steder, må vi ikke vise de unges ansigter, og det kan blive et
problem.”
– Det har selv mormonerne ikke kunnet fikse?

2: Kongen af Beverly Hills: En rig mand (1979)
Den første film, Jon Bang Carlsen optog i Amerika, var En rig mand (1979) – et
iscenesat dokumentarisk portræt af den succesrige og særdeles velhavende
danske forretningsmand Hans Smith, i folkemunde kaldet Substral-kongen.
Hans Smith blev født i 1921 og var altså i slutningen af halvtredserne, da

foto: Jon Bang Carlsen

“Nej, dér stopper deres magt.”

En rig mand (1979) – “Selv om Hans Smith kunne købe alt,” siger Jon Bang Carlsen, “så havde
han stadig ét problem i sit liv, og det var, at ingen vidste, hvem fanden han var. Han manglede et image.” Bag kameraet: Alexander Gruszynski.

filmen blev optaget. Han kom fra fattige kår, men havde som voksen tjent

Vi spiller jo alle sammen en rolle hér i tilværelsen, og i denne sammenhæng

en formue på at lancere en særlig effektiv form for plantegødning, Substral –

spillede jeg rollen som den unge samfundsinteresserede instruktør, der var

ifølge fabrikanten selv ikke bare et praktisk husholdningsredskab, men noget

kommet fra Danmark til USA og boede på et luset motel nede i Hollywood.

nær et mirakelmiddel, som kunne få drømmene til at gro i det nye velfærds-

Mens Hans Smith spillede rollen som rigmand og selvfølgelig skulle bo oppe

samfund. I slutningen af halvfjerdserne, da Jon Bang Carlsen optog sin film,

i Beverly Hills og have Elton John som nabo, hvilket han aldrig undlod at

havde Hans Smith skiftet barndommens baggård på Nørrebro ud med indtil

nævne. Og på en eller anden måde kunne vores to roller bruge hinanden. Jeg

flere prangende palæer, dels i Beverly Hills i det sydlige Californien, dels i

kunne bruge ham til min film om en ekstremt rig flig af samfundet, og han

Monte Carlo på den franske Riviera. Han havde giftet sig med en væsentligt

kunne bruge mig til at fortælle verden, at han fandtes – og så var han i øvrigt

yngre kvinde, Cardy – tidligere gift med en anden udenlandsdansker, forfat-

fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg fremstillede ham i filmen.”

teren Ib Henrik Cavling – og hende forsøgte han at underholde så godt, som

– Hvordan fandt du overhovedet på at lave en film om Hans Smith?

hans poliomærkede krop nu tillod det. Og så levede han ellers livet i sin egen

“Det er en helt klassisk historie i forhold til mit univers, idet det faktisk var

lille isolerede luksusboble, langt fra offentlighedens søgelys.

en film, som jeg havde planlagt, allerede da jeg som teenager sad og drømte

Det sidste var måske den væsentligste forklaring på, hvorfor den interna-

om fremtiden på mit værelse på Mols. Jeg kan tydeligt huske, da jeg skrev

tionale finansmand og mangemillionær valgte at lukke en ung dansk film-

idéen ned første gang. Jeg sad og kiggede ud ad vinduet – der var sådan en

mager ind i sit liv:

skråvæg, som irriterede mig – og uden for vinduet lå en mark, og mens jeg

“Selv om Hans Smith kunne købe alt,” siger Jon Bang Carlsen, “så havde

kiggede ud over den, skrev jeg en tekst om, at engang ville jeg gerne prøve

han stadig ét problem i sit liv, og det var, at ingen vidste, hvem fanden han var.

at lave en film, der handlede om et menneske, som pludselig ikke længere

Han manglede et image. Han var stenrig, men han var en total Mister Nobody.

havde nogen økonomiske spærringer på sit liv. Et menneske, som kunne gøre,
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hvad fanden han eller hun havde lyst til. En Joakim von And i den virkelige

kunne jo se, at de stod i vinduerne og visnede. Men hvad nu hvis man gav

verden. Sådan en type ville jeg gerne møde.”

dem noget Substral … Så sammen med en ven købte Hans Smith opfindelsen

“Da jeg så kom ud fra Filmskolen i 1976, havde jeg stadig den historie i

af amerikanerne, hvorefter de udviklede det på en måde, så man bare skulle

baghovedet, men af forskellige grunde lagde jeg den lidt til side og lavede

smide det på sine potteplanter, og så eksploderede de i vækst. Nogen tid efter

først en film om en anden arketype, som jeg også gerne ville undersøge. Jeg

købte han sin makker ud – og blev styrtende rig.”

har jo altid søgt troen på en eller anden måde, uden rigtig at kunne finde den,

“Da jeg hørte om ham, opholdt han sig i sit hjem i Beverly Hills, så jeg rin-

og derfor havde jeg lyst til at prøve at lave en film et sted, hvor de havde en

gede derover og forklarede min idé, samtidig med at jeg spurgte, om jeg kunne

tro, der kunne lyse som en lommelygte ind i det ukendte. Og dér fandt jeg så

få lov til at se hans hus i Monaco. Der boede tre tjenere i huset, mens han var

Jenny, som blev min første hovedperson. Umiddelbart i kølvandet på Jenny

væk, så han ringede til dem og forberedte dem på, at jeg ville komme. Huset

fulgte En fisker i Hanstholm, som også blev optaget i Vestjylland. Og så beslut-

lå på en halvø lidt uden for Monaco, og da jeg kom derud, viste det sig at være

tede jeg, at tiden var inde til at prøve at finde en hovedperson til den film,

sådan et klassisk fransk palæ beliggende i en dejlig have, som gik direkte ned

som jeg inde i mit hoved helt fra starten kaldte En rig mand.”

til havet. Og når man kom indenfor, var huset selvfølgelig fyldt med det rige

“For at komme i gang begyndte jeg med at tage ned til Monaco, fordi jeg

legebarns ting. Dengang var det meget populært med sådan nogle amerikanske

havde hørt, at det var dernede, alle de rige mennesker boede. Men da jeg

skulpturer af nøgne mennesker, og dem havde han en masse af – en af dem

havde gået rundt og kigget efter millionærer i nogen tid, fandt jeg ud af en

forestillede et ungt par, som lå og holdt om hinanden. Der var også glasborde

helt banal ting, nemlig at grænseløst rige mennesker er usædvanlig sky, og

med figurer af nøgne kvinder, som holdt glaspladen oppe. Og der var et stort

derfor har de det med at fordufte, når de kommer i nærheden af noget, der

maleri af en kvindes bagdel. Alt muligt, som mange mennesker – afhængigt af

bare lugter det mindste af en journalist eller en person, som vil afsløre et eller

deres smag – ville synes var enten vanvittig vulgært eller uendelig chikt, men

andet. Jeg er bestemt ikke nogen af delene, jeg er bare en opdagelsesrejsende,

som jeg bare havde stor sympati for, fordi man kunne se, at hér var en mand,

men det kunne de ikke vide, så jeg kom ikke i kontakt med nogen. Men så

som var både kølig og klar i sin tanke, samtidig med at han på en helt barnagtig

hørte jeg om en mand, der hed Hans Smith.”

måde havde lyst til at vise sin glæde og velstand frem. Bagefter skulle jeg så over

“Hjemmefra havde jeg besluttet, at det gerne måtte være en dansker – jeg

og besøge ham i Californien, og det blev min første tur til Los Angeles.”

var jo afhængig af at kunne søge penge fra de bevilgende myndigheder i Dan-

– Hvordan forløb jeres første møde?

mark – så da denne Hans Smith dukkede op på nethinden, via en artikel i In-

“Dengang havde jeg ikke nogen problemer med at ligne en ganske almin-

formation, tror jeg nok, blev jeg nysgerrig. Jeg havde aldrig hørt om ham, og jeg

delig nydelig ung mand, så jeg iførte mig mit nogenlunde pæne tøj og tog

havde heller aldrig hørt om det produkt, han havde tjent sine penge på, men

op og ringede på hans dør. Og det eneste, jeg på forhånd havde besluttet mig

jeg fandt ud af, at det var ret genialt, fordi det havde gjort ham grænseløst rig

for, var, at jeg ikke ville nævne, at jeg tidligere var blevet arresteret flere gange

på en meget enkel måde. Han havde studeret lidt og havde fundet ud af, at un-

i forbindelse med Solvognens aktioner, og at jeg på den måde havde været

der Anden Verdenskrig, når amerikanerne havde soldater liggende i månedsvis

involveret i noget, som – fejlagtigt – var blevet opfattet som meget venstreori-

på en eller anden sandstrand på en Stillehavsø, og de soldater skulle have noget

enteret. Jeg betragtede slet ikke Solvognen som venstreorienteret, det var bare

at spise, så brugte de noget, der hed Substral. Det var sådan en substans, som

en gruppe, der satte spørgsmålstegn ved fars gøren og laden. Men det blev

man kunne smide ud i hvad som helst, for eksempel sand, og så kunne man

heldigvis slet ikke bragt på bane.”

dyrke gulerødder og alt muligt. Den viden havde han så kombineret med en er-

“Anyway, den første, jeg mødte, var ikke Hans Smith. For at komme ind

kendelse af, at efterhånden som Danmark i stadig højere grad blev et velfærds-

på hans ejendom skulle man igennem sådan en elektrisk port, som gik op af

samfund, ville folk få mere og mere tid til at gå derhjemme og forskønne deres

sig selv, når man havde ringet på, og det første sted, man kom ind til, var en

hjem. Og hvad var et bedre symbol på velfærd og overskud end potteplanter!

slags forgård, hvor man blev filmet fra flere sider af overvågningskameraer.

Problemet var bare, at folk ikke kunne få de forbandede planter til at gro. Man

Så bankede jeg på en dør, hvorefter en af de ansatte, Santiago – sådan en bo-
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dybuilderagtig type fra Mellemamerika – kom ud og sendte mig et tough blik
gennem sine solbriller. Da jeg var blevet godkendt, førte Santiago mig ind i
stuen, hvor herren allerede sad og ventede bag et stort glasbord. På bordet var
der en lille figur, en metalflyver, som kunne køre rundt, og da vi kort efter fik
serveret margaritas, ramte flyveren på et tidspunkt det ene glas, så det sagde
‘ding!’. Det besluttede jeg med det samme at bruge i filmen.”
“Umiddelbart var det min fornemmelse, at vi meget godt kunne lide hinanden – måske fordi Hans Smith ligesom befandt sig inde i sin egen verden
og bare betragtede alting som én stor leg. Han kom jo oprindelig fra Nørrebro,
fra underklassen, og var en velbegavet dreng, der som meget ung havde fået
polio, og som derfor måtte gå med krykker. Og ifølge hans egen selvforståelse
Min vej havde været helt anderledes, men jeg var også glad for tilværelsen
og de ting, jeg beskæftigede mig med. Og det positive livssyn tror jeg, at vi
genkendte i hinanden.”
En rig mand indledes med en lang indstilling, som i en glidende bevægelse
binder filmens forskellige temaer, tider og fremstillingsmåder sammen. Først
ser man ind gennem et vindue til en kvinde, som pusler om sine potteplanter.

foto: Jon Bang Carlsen

havde han bare kastet sig ud på det dybe vand. Han havde gamblet og vundet.

En rig mand (1979) – mangemillionæren Hans Smith som slumturist på skid row i Los Angeles.
Lige over hans skulder ses Dan Pattarson i en statistrolle; han skulle senere blive en hovedkarakter i Hotel of the Stars (1981).

Det kunne være Hans Smiths mor, men det kunne også være en af de mange

I næste scene er vi et eller andet sted i downtown Los Angeles, hvor manden

kunder, som har gjort ham rig. Så tracker kameraet lidt til venstre og standser

fra indledningssekvensen leger fattig (lidt ligesom vore dages slumturister).

foran en port, hvorfra man kan kigge ind i en typisk Nørrebro-baggård. I for-

Han har bevæget sig indenfor hos en kristen hjælpeorganisation, en af den

grunden ses en bums, der er ved at suge de sidste dråber ud af en ølflaske, og

slags typiske missioner på skid row, hvor man kan få et gratis måltid, hvis man

nede i bunden af gården anes en gruppe mennesker, som står og synger med

er indstillet på samtidig at lytte til Herrens ord. Først sidder han (stadig iført

fuldemandsrøster foran indgangen til et værtshus. Det kunne være et sceneri

solbriller) blandt de mange nødlidende og kigger på et kæmpe billede af Jesus,

fra 1930‘erne, men imellem bumsen og de syngende, i døråbningen til en trap-

mens der bliver sunget og prædiket. Derefter indtager han et simpelt måltid

peopgang halvvejs inde i passagen, ses endnu en skikkelse, som skiller sig ud

ved et af de lange borde i spisesalen. Mens han spiser, sætter en anden gæst sig

fra resten af sceneriet. Han bærer en tynd frakke over en gul t-shirt, som sam-

ved siden af ham og indleder en samtale. “Do you come here very often?” spørger

men med hat og solbriller snarere end trediverne signalerer halvfjerdserne. Og

den nytilkomne. “No, I am a stranger here,” svarer den mand, som vi så småt er

da bumsen har passeret ham på sin usikre færd ind mod de syngende bagest

begyndt at identificere som filmens hovedkarakter – hvorefter han tilføjer, at

i gården, træder den mystiske fremmede frem mod kameraet, støttende sig til

han er født i København, men at han er kommet langt siden da.

et par krykker, og standser lige foran linsen, hvor han fremsiger en monolog.

“Den scene udspringer af en pinlig oplevelse, som Hans Smith fortalte

Engang var den baggård hele hans univers, siger han. Han måtte ikke gå ud på

mig om. Mange af de rige i Beverly Hills kedede sig lidt over altid at gå på de

Nørrebrogade, og i det hele taget var hans mor altid meget bekymret for ham.

samme fine restauranter, sagde han. Derfor havde de fundet på sådan en leg

Men hun forkælede ham også og gav ham morgenmad på sengen og varm

med at finde et snasket cafeteria et eller andet skummelt sted, hvor de nor-

chokolade efter skoletid. Nu er han selv blevet en voksen mand, hans forældre

malt ellers aldrig ville komme, og så ville de ringe til deres venner og invitere

er døde, og han lever sit liv langt fra barndommens baggård.

dem derhen. Der var en hel telefonkæde af mennesker, som var med, og det
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kunne være alle mulige, fra stjerneskuespillere til bestsellerforfattere til Omar

han havde sådan en legende attitude, samtidig med at han havde nærmest

Sharifs søn – sådan en hel palet af berømtheder, som kom kørende derhen og

ubegrænsede midler til rådighed. Senere, da jeg lavede Time Out, smed han

parkerede deres Rolls Royce udenfor, og så gik de ind og spiste på dette skod-

uden at kny en million kroner ind – og mistede hver en øre.”

sted og oplevede det som noget mægtig eksotisk. Selvfølgelig havde de både

“Men altså, når jeg havde mistanke om, at det var Thorsen, hænger det

champagne og deres egen mad med, for de gad jo ikke blive syge af at spise

sammen med, at vi havde en lang og kompliceret forhistorie, som meget vel

noget junk, men de sørgede for at spise på de autentiske tallerkener, og så sad

kunne have ført frem til, at han kunne finde på sådan noget. Jeg var tidligt

de ellers og tog omgivelserne ind.”

kommet til at kende Thorsens makker, Jørgen Nash, og havde fra starten et

“Ud af den historie voksede idéen til den indledende scene, hvor den rige

rigtig fint forhold til ham. Men da jeg første gang mødte Thorsen, var det en

mand leger fattig. Og det er jo i det hele taget min metodik i den type film,

helt anden historie. Dengang var jeg som sagt en stor muskuløs bondetamp,

som jeg af mangel på bedre kalder iscenesat dokumentarisme. En af grund-

fordi jeg havde arbejdet så meget på min fars keramikværksted, mens Thorsen

reglerne – ja, måske den vigtigste regel – er, at man ikke kan lave noget, som

var en lille mand. Så da jeg kom på besøg, var det første, han gjorde, at sende

ikke på en eller anden måde ligger implicit i karaktererne. For ellers kan de

sine to syv-otteårige knægte hen for at slå løs på mig. Jeg var meget genert

ikke spille scenerne eller forholde sig til dem.”

dengang og følte, at nu var jeg på besøg hos en berømthed, så jeg turde selv-

– Hvor meget havde du på forhånd forklaret Hans Smith om, hvad du havde
tænkt dig med filmen?

følgelig ikke slå igen – uanset at det føltes som en ydmygelse at stå dér som
en mand, der var så dum, at selv børnene bankede løs på ham. Jeg anede kort

“Det hele. Jeg lyver aldrig for mine karakterer, for det er jeg slet ikke i

sagt ikke, hvordan jeg skulle slippe ud af situationen, men jeg kunne hurtigt

stand til. Sådan noget med skjulte optagelser har jo aldrig været en del af min

fornemme, at det var noget, Thorsen havde iscenesat for lige at banke mig på

metodik, ligesom jeg heller aldrig kunne drømme om at optage en masse ma-

plads én gang for alle.”

teriale og så bagefter klippe det på en anden måde, end folk kunne overskue

“Senere kom der andre episoder i forbindelse med Solvognen. Jeg sad jo

i situationen. Jeg skriver et manuskript og giver det til folk, så de ved, hvad

i Solvognens grundgruppe, og rundt om os var der en række personer med

der skal ske. Det eneste, de ikke kan overskue, er selvfølgelig timingen. Altså,

mere eller mindre løs tilknytning til gruppen. Og ofte, når Jørgen Nash og

hvor langsomt eller hvor hurtigt kommer det til at gå. Men i samarbejdet med

Jens Jørgen Thorsen skulle gennemføre en eller anden aktion, som i vores

Hans Smith forløb alt helt gnidningsfrit – lige indtil han pludselig tog et brev

øjne bare var noget ligegyldigt petit-artisteri, rekrutterede de personer fra vo-

op af lommen, som kom noget bag på mig. Det viste sig, at en eller anden i

res periferi, så det kom til at virke, som om det var en Solvognen-aktion. Det

Danmark havde følt trang til at skrive og advare ham om, at jeg var kendt for

var vi voldsomt irriterede over, fordi vi følte, at vi havde blikket rettet mod de

nærmest at være en venstrefløjsterrorist.”

store linjer, mens Nash og Thorsen – sådan som vi opfattede det – ofte bare

– Hvem i alverden kunne føle trang til at skrive sådan et brev?

ville lave lidt sjov i gaden. Faktisk havde vi direkte opfordret vores medlem-

“Nu bør man ikke tale dårligt om de afdøde, og jeg er heller ikke hundrede

mer til ikke at have noget med dem at gøre, men problemet var, at vi var så

procent sikker, men uden at jeg så brevet påstod Hans Smith, at det var Jens

mange – i alt var der måske mere end hundrede, der havde tilknytning til

Jørgen Thorsen. I hvert fald præsenterede han det på den måde, at han havde

Solvognen – og Nash og Thorsen var ekstremt pressebevidste og havde en god

modtaget et brev fra en – som han formulerede det – ‘fashionabel dansk filmin-

forbindelse til Ekstra Bladet, så det var en smal sag for dem at få fat i nogle af

struktør og kunstner’, som ville advare ham mod at arbejde sammen med mig.”

vores mest perifere medlemmer og så ringe ind til redaktionen og sige, at nu

– Det lyder umiddelbart mærkeligt, at sådan en advarsel skulle komme fra lige

gik Solvognen i aktion. Det var for eksempel det, de gjorde, da de lavede den

netop Jens Jørgen Thorsen?

dér totalt ligegyldige aktion med at slippe hvide mus løs blandt litteraterne på

“Det kan man sige, og jeg er som sagt heller ikke sikker, men det var tem-

Rungstedlund. På det tidspunkt fik Solvognen rigtig meget omtale, og næste

melig klart, at brevet kom fra en person, som gerne selv ville have fingrene

dag stod der selvfølgelig i avisen, at ‘Solvognen og Jens Jørgen Thorsen havde gjort

i Hans Smiths mange penge. Han var jo et oplagt mål for alle mulige, fordi

sådan og sådan …’5 Hvilket vi var ekstremt sure over.”
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fortælle en historie, som er vigtig for mig selv. Hvis jeg nu havde valgt at bruge skuespillere, så havde de haft en uddannelse og en teknik, som jeg kunne
have trukket på. Men eftersom jeg bruger personer, som ikke er skuespillere,
må der være en eller anden samklang mellem deres liv og mit, moralsk eller
tematisk eller på anden måde. For hvis vi ikke havde et fælles rum, vi kunne
mødes i, hvorfor pokker skulle de så investere deres tid og kræfter i at være
med i min film? De får jo ikke engang løn for det. Så derfor skal det også være
en opdagelsesrejse for dem.”
– Hvad var næste skridt efter den lille missere med brevet?
“Derefter gjorde jeg dét, som jeg altid har gjort i forbindelse med mine
foto: Jon Bang Carlsen

iscenesatte dokumentarfilm, nemlig at genneminterviewe ham for på den

En rig mand (1979) – kontrolmennesket Hans Smith havde iscenesat alt i sit liv ned til mindste
detalje, også sin egen begravelse. Hér er det dog kun en generalprøve.

måde at få idéer til scener og replikker i filmen. Så kom jeg med et oplæg til,
hvordan jeg kunne tænke mig at fremstille hans verden. Og da han havde
godkendt det, skrev jeg både hans og hans kones replikker, hvorefter vi faktisk bare legede os gennem optagelserne. Den film var virkelig en leg, hvilket
formodentlig også er grunden til, at den blev så relativt vellykket og helstøbt
i sit form- og billedsprog – hvis jeg selv skal sige det. Hans Smith og hans kone
skal jo ikke bedømmes som skuespillere, men mere ud fra sådan en helheds-

“En anden gang, da vi var involveret i en udstilling om Solvognen på Göte-

betragtning, og jeg synes, at deres noget stive måde at sige replikkerne på

borgs Konstmuseum, kom Thorsen selvfølgelig også anstigende og blev ved med

giver en poesi til figurerne, en verfremdungs-effekt, som jeg holder meget af.”

at blande sig og ville spille klaver og alt muligt, indtil vi til sidst måtte bede to

– På det tidspunkt herskede der i Danmark – og ikke mindst i de kredse du færdedes

mand om at tage fat i ham og bære ham ud på gaden – på en venskabelig måde.

i – et mentalt og politisk klima, som betød, at man forventedes at være kritisk, både i

Sådan var der hele tiden nogle ting, som betød, at vi kom til at stå i en slags

forhold til USA og meget rige mennesker. Men din dagsorden var en helt anden?

modsætningsforhold, og derfor kom jeg aldrig rigtig på god fod med Thorsen.”

“Ja, det er rigtigt. Men selv om jeg som helt ung abonnerede på sådan et

– Men trods advarslen i brevet indvilgede Hans Smith i at være med i din film?

propagandaskrift, der hed Fakta om Sovjetunionen, blev jeg af en eller anden

“Ja, og på en måde kom det brev som en gave, for det betød, at vi fra star-

grund aldrig kommunist. Og når jeg heller aldrig rigtig fik noget forhold til

ten kunne være helt ærlige over for hinanden. Der var selvfølgelig stadig ting,

Sovjetunionen eller Østeuropa i det hele taget – selv om jeg faktisk rejste flere

som jeg ikke nødvendigvis fortalte ham, men vi vidste begge, hvad vi kunne

gange til Leningrad – tror jeg, at det først og fremmest hang sammen med,

bruge hinanden til. Og da det lykkedes mig at gøre ham det fuldstændig

at jeg ikke talte sproget. Hvis man virkelig skal arbejde og fungere et sted, er

klart, at jeg ikke var kommet for at dømme ham, men at jeg bare gerne ville

det en forudsætning, at man taler sproget, og derfor trak Amerika mere. Men

skildre ham som et eksempel på en bestemt livsstil, et bud på hvordan man

med hensyn til dit spørgsmål så tror jeg, at den egentlige grund til, at jeg ikke

kunne leve sit liv, var han med. Og derefter havde vi det faktisk vanvittig

levede op til periodens forventninger om at være kritisk, var, at jeg har en

sjovt sammen.”

anden grundregel, der går ud på, at jeg kun kan lave film om ting, som jeg på

– Du har ofte talt om, at der skal være et nøglehul mellem dig og din hovedkarakter?

en eller anden måde holder af. Som antydet fik jeg ganske vist aldrig noget

“Ja – og det nøglehul var det måske lidt sværere at få øje på i forhold til

stærkt personligt forhold til lige præcis Hans Smith, for han havde en for hård

Hans Smith end normalt. Men generelt handler det om, at jeg i alle de film,

og muskuløs overflade til, at jeg kunne komme ind bagved. Men ellers har

som jeg kalder iscenesat dokumentariske film, bruger andre mennesker til at

jeg holdt af alle mine personer. Det er man simpelthen nødt til, for med min
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måde at lave film på kommer man jo til at deltage uendelig meget i de men-

hver sin boble, dukker et par motorcykler op i bakspejlet. Øjeblikket før var

neskers tilværelse. Man kommer til at åbne døre ind til underlige rum i både

landevejen øde, så langt øjet rakte. Motorcyklerne er som et par fantomer,

deres og sit eget private liv, og man kommer til at optræde i nattøj sammen

der pludselig kommer ud af det blå, og i løbet af et splitsekund er de oppe

eller i andre intime situationer, og det kræver naturligvis, at der er en gensidig

på siden af bilen, hvor de bliver hængende længe nok til, at udstrålingen fra

respekt og tillid.”

deres maskuline selvsikkerhed siver ind i kabinen til os. Det er et par hårde

– Hvordan opnår man den tillid?

drenge, og da de har markeret dét, de nu skal markere, vrider de lidt på gas-

“Det er der nok ikke nogen enkel opskrift på, men for mit vedkommende

håndtaget og sejler videre fremefter. “Hell’s Angels Nevada” står der på deres

tror jeg blandt andet, at den kommer af, at jeg tilbyder folk en mulighed for at

rygmærker. Ifølge kortet nærmer vi os Phoenix, men endnu er der ikke andet

optræde som sig selv og se sig selv i spejlet. Jeg tilbyder dem en form for selv-

at se end de ørkenpartier, som hér i den violette time tegner sig i silhuet mod

ransagelse, som ellers byder en puritansk nordeuropæisk natur imod, men som

solnedgangshimlen.

mange mennesker hilser velkommen, fordi det er noget, de ellers ikke så let kan

Jon Bang Carlsen bryder tavsheden:

få adgang til. Folk synes simpelthen, at det er sjovt at få lejlighed til at under-

“Altså, Hans Smith og mig,” begynder han, tøver lidt – og tager så fat et

søge sig selv. Og jeg synes også, at det er sjovt. Jeg har jo aldrig lavet film for at

andet sted: “En af mine store begrænsninger er, at jeg ikke er noget rationelt

tjene penge. Jeg laver film, fordi jeg er rigtig glad for at lave dem, og fordi jeg

menneske. Jeg er sådan en associerende type, som hele tiden kan komme

er interesseret i at finde ud af noget sammen med de mennesker, som filmene

op med nogle metaforer, og firs procent af dem er alt for heavy og alt muligt

handler om. Det vil sige, at man begiver sig ud i en proces, hvor man i fælles-

andet, men en gang imellem rammer jeg noget, som kan bruges. Det er ikke

skab søger efter et eller andet, og hvor man kærer sig om hinanden og hver især

noget, man kan planlægge sig frem til, det er bare sådan et skævt udtryk,

bidrager med noget. De bidrager med deres liv og deres tilstedeværelse og deres

som indimellem pludselig fødes ud af mødet mellem situationen og strøm-

ofte imponerende mod, og jeg bidrager med de ting, jeg nu kan.”

men i éns blodbaner. Hans Smith var en helt anden type, han var velbegavet

“Derfor har jeg aldrig følt det som min opgave at være kritisk over for de

og meget rationel, og derfor havde vi selvfølgelig nogle punkter, hvor vi ikke

mennesker, jeg laver film om, eller at leve op til et eller andet journalistisk

kunne mødes. Men han syntes, at det var skægt at lave filmen, og generelt

alsidighedsprincip. Jeg kan sagtens uden for værket være polemisk og snakke

var han enormt sød mod os. Det var Alexander Gruszynski, som var fotograf,

imod de synspunkter, mine karakterer måtte give udtryk for, men det er min

og nogle gange fik vi lov til at låne Hans Smiths Rolls Royce – med chauffør

erfaring, at det kun er meget få, for hvem det kan lykkes at få klemt den slags

– når vi skulle i byen. Det var ret interessant, for pludselig kunne vi komme i

ind i den substans, vi kalder kunst, uden at det bliver alt for bastant eller re-

kontakt med nogle helt andre kvinder end normalt.”

ducerende i forhold til det udtryk, man arbejder med. Ikke fordi vi behøver at

– Hvad med hans hustru, Cardy?

kalde det, vi bakser med, for kunst, men uanset hvad vi kalder det, er der tale

“Hende fik jeg et meget nært forhold til. Hun var jo meget yngre end sin

om en eller anden form for rum, hvor vi færdes i respekt for hinanden og prø-

mand, og det er klart, at hun fandt det interessant at være sammen med Ale-

ver at se igennem hinandens øjne ind til det fælles liv. Dét er for mig det in-

xander og mig, som var sådan et par halvkønne friske gutter. Så hver gang

teressante. Man kan ikke lade sig invitere ind bag et andet menneskes øjne og

hun skulle til frisøren eller havde et eller andet ærinde i Beverly Hills, ville

så begynde at sparke vedkommende ned bagfra. Det ville være uproduktivt.”

hun gerne have, at jeg tog med, for det var sjovt for hende at komme anstigende med sådan en ung skandinav. Og for mig var det en velkommen mulighed

Talestrømmen ebber ud. Arizonas landskaber, der glider forbi uden for bilen,
er simpelthen for stærke. De overdøver tankerne og synes nærmest at redu-

for at studere hendes liv og finde ud af ting og sager.”
– Hvad syntes Hans Smith om filmen?

cere alle forsøg på refleksion til unødvendigt flimmer. Vi sidder i tavshed og

“Jeg tror, han syntes, at den var kedelig. Det var nok mest dét med timin-

tager scenerierne ind gennem frontrudens panorama, kun ledsaget af moto-

gen. Den var alt for langsom for hans smag. Men han var glad for, at den gav

rens dybe knurren og vindens fløjten mod karosseriet. Mens vi synker ind i

ham en profil i Danmark og gjorde ham kendt – også selv om det ikke nød-
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tematiske spor, der var blevet lagt ud i de foregående americana-værker. Men
samtidig var det en film, som på grund af store produktionsmæssige vanskeligheder – det vender vi tilbage til – kom til at betyde en brat afslutning på
filmmandens amerikanske eventyr. Time Out var stort tænkt og kunne måske
have ført til at få en fod indenfor i Hollywood. Men noget gik galt. I stedet
for et kommercielt gennembrud oplevede Jon Bang Carlsen filmen som et
Waterloo. Og i de følgende år fægtede han kunstnerisk lidt i øst og vest. Han
lod sig undtagelsesvis hyre som instruktør på en spillefilm, han ikke selv
havde skrevet manuskriptet til: Baby Doll (1988). Han lavede lidt tv-fiktion og
optog en tv-dokumentar om musikerparret Sussi og Leo. Og endelig begyndte

foto: Alexander Gruszynski

han eksperimentere med nogle korte og notatagtige videoproduktioner. Han

Cardy Smith – Substral-kongens unge hustru fandt det underholdende at gå ud med den
danske filmmand.

skulle finde på et eller andet at sætte i stedet for det amerikanske, som mere
eller mindre havde fyldt hans verden i de foregående ti år. Men hvad?
Et første skridt ud af dét, der kunne ligne en kunstnerisk krise, blev at vende tilbage til det amerikanske, men fra en ny vinkel. I stedet for igen at rejse
til USA og lede efter en ny historie dykkede han ned i de store mængder af
materiale, som var blevet tilovers fra tidligere projekter, og med afsæt i disse
fraklip – suppleret med nye optagelser – skabte han et personligt filmessay,
hvor han ser tilbage på sin egen historie. Filmen skildrer den ikke én bestemt

vendigvis var i en positiv forstand. Filmen mødte jo enormt meget modstand,

af Jon Bang Carlsens mange USA-ture. Snarere er den en abstraktion, styk-

da den kom frem. Det var i DR-monopolets dage, og den blev vist klokken

ket sammen af rejseminder og iagttagelser fra forskellige perioder. Og som

otte om aftenen, så der var rigtig mange, som så den. Og det er klart, at det

et fortællende spor, der binder de mange fragmenter sammen, er på lydsiden

dengang var skrap kost for de fleste, når Hans Smith tonede frem på skærmen

indsat en konstrueret dialog. Den ene part i dialogen udgøres af uddrag fra

og sagde, at hvis han selv skulle stå ved et samlebånd og fremstille sine pro-

de breve, som instruktørens mor, Else Bang, i tidens løb sendte til sin søn,

dukter, ville han hellere være landstryger. Men selv om mange tog afstand

når han var på farten; mens den anden består af nyskrevne refleksioner, der

fra de ting, han stod for, var han overordnet set begejstret for filmen og købte

fungerer som eftertanker til morens åbenhjertige skriverier (de to stemmer

også en kopi af den, så han kunne sidde derhjemme og se den på sådan et

levendegøres af henholdsvis Bodil Kjer og Søren Spanning).

6

stort flot lærred, som han havde fået installeret ved sin swimmingpool med
Middelhavet som baggrund.”

Livet vil leves … breve fra en mor er tilrettelagt, så det visuelle lag antyder
en bevægelse vestpå, fra New York til Los Angeles. Et sted undervejs stiger
den rejsende (som vi aldrig ser) af Greyhound-bussen i en lille (fiktiv) by,

3: På vejene: Livet vil leves … breve fra en mor (1994)

Lost Hills i New Mexico. Scenen er et ekko af den indledende sekvens i Time
Out, hvor hovedkarakteren John stiger af bussen i Lordsburg – som igen er et

Fra 1979 springer vi for en stund halvandet årti frem. I 1993 var det fem år

ekko af instruktørens egen erindring om engang, hvor han ved en pludselig

siden, at Jon Bang Carlsen havde haft premiere på sin foreløbig sidste USA-

indskydelse besluttede at hoppe af i en by, blot fordi han syntes, at navnet

film, Time Out (1988). Det var en spillefilm, som – foruden at rumme selvbio-

lød interessant (den by hed rent faktisk Lost Hills, men var beliggende i det

grafiske træk – i én og samme bevægelse tog handlingstråden op fra en tid-

sydlige Californien). Og sådan leger Livet vil leves … med erindringsstof og

ligere spillefilm, Ofelia kommer til byen (1985), og opsummerede en del af de

fiktion på en måde, som efterfølgende skulle blive et genkendeligt greb i Jon
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(2013) optræder en sekvens, hvor han filmer en tilfældig mand i et vindue
i en forstad i Los Angeles – og derpå tilføjer en opdigtet historie til filmens
‘selvbiografiske’ lag om omsider at have fundet sin forsvundne far.
Dialogen i Livet vil leves … kredser om den type refleksioner, som typisk kan
melde sig, når man efter at være vokset op i de kultiverede og klaustrofobiske
danske landskaber pludselig befinder sig på de tilsyneladende uberørte og
endeløse amerikanske vidder. “Flakkeren og fæstebonden i mit indre havde
omsider fundet en kirke, der var stor nok til at huse dem begge,” siger Jon
Bang Carlsens alter ego et sted i filmen. Og jo længere vestpå han kommer,
des tættere føler han sig paradoksalt nok på at indhente sin egen skygge og
komme i øjenhøjde med menneskene hjemme i landsbyen. Rejsen ud bliver

privatfoto

Else Bang (1921-85) – “Jeg tror,” siger
Jon Bang Carlsen om sin mor, “at jeg
havde et lidt for langt og lidt for tæt
forhold til hende forstået på den måde,
at jeg i mange år var så langt inde i
hendes nervesystem, at jeg altid vidste,
hvor hun var rent psykisk.”

samtidig en rejse hjem. Men det er ikke en rejse, der kan foretages én gang for
alle. Det er en bevægelse, som må holdes i gang, en effekt, som hele tiden må
fornyes. Derfor vendte Jon Bang Carlsen i tiåret fra slutningen af halvfjerdserne til slutningen af firserne gang på gang tilbage til Amerika.
“Jeg må indrømme, at de forskellige rejser fra den periode flyder fuldstændig sammen for mig,” siger han. “Jeg er temmelig sikker på, at jeg var syvogtyve, første gang jeg var i Los Angeles, men herefter begynder detaljerne at

Bang Carlsens produktion. Han skaber fiktioner, der dybest set blot fungerer

fortone sig. Du må huske på, at fra 1977-78 og godt ti år frem var jeg i USA i

som et tyndt lag fernis over virkelige hændelser og erindringer, og så indsæt-

gennemsnit tre-fire måneder om året og havde alle mulige forskellige projek-

ter han et tilsyneladende autentisk stof, som ved nærmere eftersyn viser sig

ter kørende. Jeg havde en enorm udlængsel på det tidspunkt – samtidig med

at være helt eller delvis opdigtet. På den måde investerer han sig selv i sine

at jeg af en eller anden grund havde uendelig svært ved at løsrive mig fra

film, samtidig med at han lader dem være refleksioner over de komplekse re-

Danmark. Jeg opfatter på ingen måde mig selv som nationalist, og jeg synes

lationer mellem virkelighed og fiktion. Eller sagt på en anden måde: Med sin

heller ikke, at jeg har nogen stor kærlighed til nutids-Danmark, men alligevel

særlige metode vender han – med de begreber, som vi allerede i bogens intro

kan jeg, når jeg er ude at rejse, have en enorm længsel efter særlige landskaber

lånte fra Werner Herzog – ryggen til bogholdersandheden og forsøger i stedet at

og bestemte detaljer i den danske natur – duften af hyld i en vis temperatur

nærme sig en poetisk sandhed, en ekstatisk sandhed.

og luftfugtighed, syrenen, der springer ud, dén slags. Da vi boede i Sydafrika,

I Livet vil leves … bliver grebet helt tydeligt, da filmens fortæller – som det

savnede jeg de ting virkelig meget, og dét, som jeg er nået frem til i årenes løb,

er oplagt at identificere som Jon Bang Carlsen – placerer sine barndomserin-

er, at den mentale navlestreng åbenbart skal være spændt ud, for at man kan

dringer, ikke i Vedbæk på Nordsjælland, men på egnen omkring Fjaltring

mærke den. Når man er hjemme, ligger den som en slap og selvtilfreds klump

på den jyske vestkyst. Måske for på den måde at kunne finde anvendelse for

for éns fødder, og derfor glemmer man let, at den overhovedet eksisterer. Men

fraklip fra filmene Jenny (1977) og Ofelia kommer til byen (1985). Måske fordi

jo længere væk man bevæger sig, og jo hårdere navlestrengen bliver spændt,

de billeder udtrykker en emotionel sandhed, som optagelser fra de autentiske

des mere vital og fintregistrerende bliver den. Det er derfor, at folks rejsebreve

locations ikke kunne have udtrykt. Da filmen havde premiere i januar 1994,

ofte er meget bedre end noget, de kan skrive, når de er hjemme.”

var det første gang, at Jon Bang Carlsen så direkte omdigtede sin egen biografi
på film. Men bestemt ikke sidste. Så sent som i Just the Right Amount of Violence
64

– Ud over at du drømte om at blive amerikaner, havde du så konkrete planer om
at flytte fra Danmark?
65

Esben – Jon Bang Carlsen var kun enogtyve, da han i 1972 sammen med gymnasiekæresten
Ida Klemann fik sin første søn. Det var i de materielt set beskedne år på Christiania, men
“man må sige,” skriver forfatteren Nina Rasmussen i sin bog Solvognen (2002), “at på trods af
de primitive forhold var Jon en omsorgsfuld og kærlig far hvis tålmodighed aldrig slap op, og
han fik sagt mange kloge og oplysende ord til sin søn.”
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Over havet – “Det var fantastisk at komme om bord i sådan en gammel rusten skude, der
altid hed ‘Snowdrop’ eller noget i den stil,” husker Jon Bang Carlsen. “Nogle gange skulle jeg
arbejde lidt, andre gange kunne jeg bare sidde og kigge ud over havet eller fortælle lidt vittigheder i kabyssen eller sådan noget.”

at få arbejde på nogle af de små coastere, som lå og sejlede med frossen fisk
“Allerede flere år før jeg kom til USA første gang, var det meningen, at jeg

til den amerikanske østkyst. Det var fantastisk at komme om bord i sådan

skulle være flyttet til England, fordi jeg var ved at komme ind på en filmskole

en gammel rusten skude, der altid hed ‘Snowdrop’ eller noget i den stil, og

derovre. Men så blev min kæreste gravid, og eftersom hun ikke havde lyst til

hvor jeg nogle gange skulle arbejde lidt og andre gange bare kunne sidde og

at flytte med til England, var jeg pludselig bundet til Danmark. Så søgte jeg

kigge ud over havet eller fortælle lidt vittigheder i kabyssen eller sådan noget.

ind på Den Danske Filmskole og blev optaget – det var i 1974 – og samtidig var

Som regel var sømændene færøske, og derfor lagde vi gerne ud med at sejle

jeg også meget aktiv i Solvognen, så pludselig gik der nogle år med dét. Men

til Færøerne, hvor vi angiveligt kun skulle være en enkelt dag for at skifte

da Filmskolen var overstået, og jeg omsider kom af sted til Amerika, fandt

kaptajn, men hvor vi altid endte med at være to-tre uger, fordi de skulle rundt

jeg hurtigt ud af, at det var det helt rigtige sted for en rastløs mand som mig.

til alle de små havne og besøge deres koner og elskerinder og drikke sig fra

Så efter den første tur fortsatte jeg bare med at tage herover så ofte, som jeg

sans og samling og laste fisk. Så kæmpede vi os videre over Nordatlanten til

kunne komme af sted med – hvilket ikke altid var så ofte, som trækfuglen i

Boston, og dét, som især var stærkt ved at ankomme, var, at vi som regel var

mig gerne ville, for jeg havde jo fået min første søn allerede som enogtyve-

nødt til at ankre op ude i havneindløbet og tilbringe den første nat dér, indtil

årig og var bundet af at skulle hjem til København, når der var gået et par

der kom en bugserbåd ud og tog os det sidste stykke. Og mens man lå derude

måneder eller tre.”

om natten og vuggede, kunne man så kigge ind på kajen, hvor der var noget

“Også dengang var jeg bange for at flyve, så flere gange gjorde jeg dét, at

hårdt lys, og så stod der måske to sorte mænd og en kvinde, og der var en

jeg sejlede over Atlanten. Jeg havde jo opholdt mig en del i Hanstholm, fordi

ghettoblaster og noget musik og måske lidt dans, og det var ligesom den første

jeg havde optaget en film deroppe, og så havde jeg opdaget, at det var muligt

fornemmelse af det kontinent, man skulle ind på.”
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– Mange af dine rejser var arbejdsrelaterede og koncentrerede sig dermed om Los
Angeles. Hvordan fik du hul på resten af Amerika?
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mord. Ikke at de to ting hang sammen. Når hun forsøgte at tage livet af sig, var
det fordi, hun var endt i et goldt ægteskab, der spærrede for hendes egen vej.

“Jeg fandt jo hurtigt ud af, hvordan tingene fungerer i Los Angeles. Hvis

Og jeg kan huske, at jeg blev nødt til at sige til hende – min højt elskede mor,

man er ung og ser lidt godt ud og er en lille smule smart, kan man stort set

som jeg altid har elsket og stadig elsker – at hvis hun ville gå ind i det mørke en

få adgang til alle de mennesker, man gerne vil møde. Men når den første

gang til, måtte hun gå derind alene, for jeg kunne ikke følge hende længere. Og

rus har lagt sig, finder man lige så hurtigt ud af, at man i den by kan spilde

det havde jeg selvfølgelig fået styrken til ved at have fået noget andet at passe

uendelig meget tid på at holde møder om projekter, der aldrig bliver til noget.

på, nemlig mit eget barn. Det var en meget voldsom ting for mig. Men det var

Det er sådan, tingene fungerer i den verden. Alle lader hele tiden, som om

også en befrielse, fordi jeg nu kunne sige, at … okay, hvis hun ville glide ind i

de projekter, man taler om, er lige ved at gå igennem – men i virkeligheden

mørket, så var det hendes vej, ikke min.”

venter de bare på, at det rigtige skal dukke op. Derfor var det mit held, at jeg

– Vi skal tale meget mere om din familie senere, men lige nu er jeg nysgerrig efter

allerede tidligt besluttede mig for at søge væk fra de store byer. Og så snart jeg

at høre noget om, hvordan du kom omkring i de amerikanske landskaber, og hvad

kom ud på landevejene, opdagede jeg, at der i Amerika fandtes en provins, der

du oplevede i de år?

virkede lige så tiltrækkende på mig som de provinser, jeg havde forelsket mig i

“På mange af rejserne tomlede jeg, fordi det var den bedste måde at møde

andre steder. Altså sådan nogle små samfund, hvor livet ligesom er kørt forbi,

mennesker på. Og så sanser og lærer man i øvrigt også fantastisk meget om

og hvor ingen kunne drømme om at tage hen eller standse op, men hvor alle

et land ved at bevæge sig igennem det på den måde. Der findes ikke noget

altid bare suser igennem. Cheyenne, Wyoming, eller hvor det nu kunne være.

bedre end at se verden, mens man går. Hvis man bliver sat af uden for en stor

Den slags steder har altid været mine steder. De steder, hvor tingene ikke sker,

by og må gå det sidste stykke ind til et sted, hvor man kan overnatte, får man

hvor berømthederne ikke tager hen, og hvor det absolut ikke er smart at være.

uvægerligt et helt særligt forhold til den. Det er ligesom Broby-Johansen, som

Dér trives jeg bedst. Og det er dér, jeg finder de skæbner, som jeg på en eller

i mange år levede højt på, at han havde gået fra Danmark til Paris og set hele

anden måde føler, jeg kan fortælle om.”

den europæiske kulturhistorie forandre sig. Det er jo en enorm genvej til in-

“Så kan man spørge, hvorfor det lige præcis er den type historier, jeg foretrække at fortælle – og hvorfor jeg ikke i stedet vælger at fortælle om vinderne,

formation at bevæge sig langsomt gennem et landskab – frem for at fise frem
og tilbage otte hundrede gange uden at se noget som helst.”

sådan som for eksempel Jørgen Leth gør det. Det må jo have noget at gøre med,

“Men faktisk var det noget, jeg var begyndt på allerede som barn. Da jeg

at jeg på et eller andet plan selv føler mig som sådan en person og kan gen-

var tolv eller tretten år, og vi boede på Mols, fordi min mor havde fundet en ny

kende den vemod, der ligger i de figurer. Det er en vemod, jeg selv bærer i mig,

mand, tomlede jeg fra Jylland over til mine kammerater i København og tilbage.

og derfor er deres verden en hjemmebane for mig. Og hvorfor så det? Det kan

Og senere, efter at jeg kom ud af gymnasiet i 1969, kunne jeg simpelthen ikke

jeg selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, men måske har det noget at gøre med

finde ud af at blive i Danmark. Der var nogle år, fra jeg var atten eller nitten og

den langvarige konflikt mellem mine forældre, som førte til deres skilsmisse.

frem, hvor jeg bare flakkede rundt i Europa. Og i den periode prøvede jeg også

Og så tror jeg, at jeg havde et lidt for langt og lidt for tæt forhold til min mor

sammen med min daværende kæreste, Ida, at tomle ned til Mauritanien i det

forstået på den måde, at jeg i mange år – som det også nævnes i Livet vil leves

centrale Afrika – dog kom vi ikke længere end til det sydlige Algeriet, fordi jeg

… – var så langt inde i hendes nervesystem, at jeg altid vidste, hvor hun var

blev alvorligt syg. Vi havde lige læst Den fremmede [1942] i gymnasiet, og vi

rent psykisk. Især når hun fik en af sine depressioner og gik ind i det mørke,

forestillede os, at det skulle være sådan en rigtig Camus-rejse. Vi var af sted i tre-

hvor det hele begyndte at gå i opløsning. Hun havde flere selvmordsforsøg i sit

fire måneder, og det var kun et par år efter, at krigen var forbi, så der var stadig

liv, og jeg kunne altid fornemme, når der var noget under opsejling. Som lille

minefelter og sådan noget. På et tidspunkt kom vi langt ud på et vildspor, hvor

dreng følte jeg, at det var min pligt at gå med hende ind i mørket, men som lidt

der ikke længere var veje eller noget som helst, og for at komme videre skulle

ældre blev jeg nødt til at rive mig løs, når det kom dertil. Og det kulminerede,

vi med en eller anden Jeep. Vi ventede i dagevis på, at den Jeep skulle komme,

da hun, kort efter at jeg havde fået min første søn, igen forsøgte at begå selv-

og mens vi ventede, blev jeg så hårdt ramt af gulsot, at jeg måtte flyves hjem.”
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“Alligevel blev det en skelsættende rejse for mig, blandt andet fordi den
førte til, at jeg mødte den person, som blev min første rollemodel. Det var
en fyr ved navn Niels Nedergaard [1944-87], som senere blev en stor maler.
Efter at jeg var blevet fløjet hjem fra Algeriet, blev jeg indlagt i karantæne på
Ebeltoft Sygehus, og dér kom jeg til at ligge i isolation i tre måneder sammen
med Niels Nedergaard. I starten var han sur over, at jeg kom ind, og den første
uge lå han kun med ryggen til mig. Men på et tidspunkt vendte han sig om og
begyndte at tale, og han viste sig så at være et meget interessant bekendtskab.
Han var fem-ti år ældre end mig og gay – desværre døde han senere af AIDS i
Kairo – og han var lige kommet tilbage fra et eller andet sted, vistnok Tyrkiet,
hvor han havde haft en kærlighedsaffære med en ung gut, og de havde redet
rundt i ørkenen på hvide hingste. Så han foldede sådan en hel eksotisk verden ud for mig, som jeg ikke anede en skid om.”
“I sommeren 1970 kom så Thylejren, og det lykkedes Ida at slæbe mig
med derop, men den tæthed og alle de mennesker var absolut ikke noget for
mig, så det holdt kun én dag. Det var jo noget med, at alle kvinderne skulle
gå nøgne rundt, og det kolliderede virkelig med urmanden i mig, for – forelsket som jeg var – kunne jeg ikke udholde tanken om, at alle de smarte
professorer fra Maos Lyst skulle gå og glo på min nøgne kæreste. Så jeg fik
lokket Ida med op til Island, og her kommer Niels Nedergaard ind i billedet
igen, for via ham havde jeg fået kontakt til en pige fra Kunstakademiet i
København, der nu arbejdede som scenograf på det islandske statsteater i
Reykjavík. Dér var vi en tid, men det kom hurtigt til at minde lidt for meget
om at være i Danmark, så vi besluttede at fortsætte op til Skagafjord, hvor
scenografpigen kendte en bondemand, Johann, som kunne give os arbejde.
Og sådan gik det til, at vi endte med at slå os ned på Islands nordlige kyst,
hvor vi for en tid levede, som om det var det attende århundrede. Min kæreste stod i køkkenet med forklæde på og lavede mad til de hårdtarbejdende
mænd, og vi mænd stod ude på gårdspladsen og klippede får eller red rundt
som cowboys.”
“På et tidspunkt, mens vi var deroppe, kom vi forbi Akureyri, en havn,
og besluttede at tomle med tilbage til Tyskland. Det var sådan, det kørte i de
år. Og siden har jeg mange gange undret mig over, hvorfor jeg ikke bare forsvandt. Hvorfor emigrerede jeg aldrig, for det kunne jeg jo sagtens have gjort,
så meget som jeg rejste? Men det gjorde jeg ikke. Jeg vendte altid hjem, og det
var selvfølgelig, fordi sønnen og resten af familien var derhjemme.”
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der også ligger oppe på nordkysten, og dér fik vi øje på et skib fra Hamborg

Sommeren 1970 – tyve år og igen på vej ud i verden: Thylejren, Island, videre, videre. “Siden
har jeg mange gange undret mig over, hvorfor jeg ikke bare forsvandt,” siger Jon Bang Carlsen
i dag. “Hvorfor emigrerede jeg aldrig, for det kunne jeg jo sagtens have gjort, så meget som jeg
rejste? Men det gjorde jeg ikke. Jeg vendte altid hjem.”
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En anden af Jon Bang Carlsens vigtige rejser i den periode pegede mere direk-

“På vores færd rundt i Europa endte vi nemlig i Amsterdam, hvor det vi-

te frem mod det amerikanske – om end den kom i stand ved et rent tilfælde:

ste sig, at nogle af Loudon Wainwrights gamle newyorkervenner boede. Én

“Når jeg var hjemme i de år, hang jeg ofte ud inde i Huset i Magstræde,

af dem var en fyr ved navn John Vaccaro, og han var instruktør i en meget

som netop var åbnet, og en dag, hvor jeg sad og kiggede ned i en bordplade,

berømt teatergruppe fra den tid, som hed Theatre of the Ridiculous.9 Jeg kan

som folk havde ridset alt muligt i, fik jeg pludselig øje på, at der var én, som

tydeligt huske, at de opførte et stykke, hvor der kun var ét stort kostume, selv

havde skrevet: Freedom’s just another word for nothing left to lose. I dag ved jeg

om der måske var tredive personer i gruppen, og så var der huller til dem alle

godt, at det er Kris Kristofferson og ‘Me and Bobby McGee’ og alt dét, men jeg

sammen, så de ligesom var én stor organisme. Og samtidig med at de gen-

har aldrig haft noget nært forhold til rockmusik, og dengang anede jeg ikke,

nemspillede en handling, udfoldede stykket sig som ét stort kollektivt pul,

at det var et citat fra en sang, som Janis Joplin netop havde gjort berømt –

hvor alle dyrkede sex med alle – eller lod som om, selvfølgelig. Jeg var allerede

hvis hendes udgave da overhovedet var udkommet endnu. Jeg troede bare, at

dengang en god puritaner, så jeg spurgte John Vaccaro, hvorfor pokker de alle

det var en eller anden ensom sjæl ligesom mig selv, der havde fundet på det,

sammen skulle pule, samtidig med at de spillede teater, hvortil han svarede,

og så tænkte jeg, at hvor er der dog megen visdom hér i folkedybet, hvor vi

at hans koncept var, at eftersom alle mennesker alligevel tænkte på sex hele

sidder og skriver smukke meddelelser til hinanden. Så den sætning blev hæn-

tiden, kunne man lige så godt overfodre dem med det, for på den måde var

gende, og måske var det årsagen til, at jeg umiddelbart efter faldt i snak med

der en chance for, at de også ville følge med i den lille poetiske historie, som

en gut, som sad i samme lokale og hang. Jeg havde ingen anelse om, hvem

han havde placeret hen over puleriet.”

7

han var, men senere viste det sig, at det var en relativt kendt amerikansk rockeller folksanger ved navn Loudon Wainwright III.”

8

“Vi blev boende nogle uger i en kælder sammen med de dér teaterfolk, og
det var meget interessant, for det var sådan nogle rigtige newyorkerdrenge,

– Okay, det er faktisk Rufus og Martha Wainwrights far …

hvilket på det tidspunkt ville sige, at alle skulle lege, at de var gay eller halv-

“Ja, dér kan du bare se, det vidste jeg heller ikke. Anyway, han befandt sig

gay, eller også vidste de bare ikke rigtig, om de nu var det ene eller det andet.

i sådan en arketypisk situation, hvor hans kone sad i London og lige havde

Det var hele den forvirring, som var i tiden. Og alle sammen var klædt ud som

fået en abort, og deres forhold var ved at gå i opløsning, og nu sad han så i

et eller andet. Nogle var vidunderlige landbokvinder fra New England, mens

København og anede ikke, hvad han skulle stille op med sit liv. Han havde

andre var sataniske helvedestilbedere – og selv var jeg bare bondedrengen

masser af penge, fordi han havde solgt en ordentlig stak plader, og så havde

midt i det hele med opsmøgede ærmer på min skovhuggerskjorte. Og efter-

han en stor Volvo, som holdt nede på gaden. Da jeg så pludselig meldte mig

som jeg var ung og sikkert så rimeligt køn ud, oplevede jeg selvfølgelig også

som en ung kåd fyr med lyst til alting, greb han chancen og sagde: Hér er

dette med at blive rigtig gode venner med en lidt ældre fyr – og fuldstændig

nøglerne til min bil, lad os køre derudad … Jeg skal nok betale det hele, du skal bare

misforstå hans intentioner. Vi kunne tale om alt, og jeg følte, at nu havde jeg

bestemme, hvor vi kører hen.”

omsider fundet en mand, som interesserede sig for de samme aspekter af kul-

“Vi havde et temmelig syret trip, hvor vi lå og flakkede rundt på må og få

turlivet som mig. Men så en dag, hvor vi slentrede rundt inde på Rembrandt-

i Europa, mens han bare fortalte og fortalte om sit liv og om alle dem, han

museet, viste det sig selvfølgelig, at han kun så mig som en dum blondine og

havde kendt, og om hans depressioner, og hvor hårdt det var at være ung, og

bare var ude på at forføre mig. Det var en stor frustration for mig, for nu var

kærligheden og karrieren og alt dét. Og inden vi skiltes, var han blevet mit

jeg tilbage i den åndens ensomhed, som jeg var flygtet fra i Aarhus. Men da

livs anden rollemodel, fordi han foldede hele den amerikanske undergrunds-

jeg fik det lidt på afstand, var det selvfølgelig en situation, som blev en meget

verden ud for mig – en verden, som jeg var lige så sulten efter, som jeg var ef-

skæg introduktion til de miljøer, jeg senere opsøgte meget i Amerika.”

ter alt det eksotiske, Niels Nedergaard havde introduceret mig for. Ganske vist

– Hvad kunne det være for nogle miljøer?

havde jeg i gymnasietiden siddet på kommunebiblioteket i Aarhus og læst alt,

“Nu har vi mest talt om Los Angeles og landskaberne i Sydvesten, men i en

hvad jeg overhovedet kunne få fingrene i, om amerikansk kunst og kultur,

periode kom jeg lige så meget i New York – hvilket ikke mindst hang sammen

men jeg havde jo aldrig haft direkte kontakt med noget af det. Det fik jeg nu.”

med, at jeg havde været så heldig at møde en kvinde, som åbnede sit hjem for
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mig. Hun er stadig min ven og bor i dag i Los Angeles, men dengang havde
hun en lejlighed lige ved siden af Dakota-bygningen på Manhattans Upper
West Side. Hun var forelsket i en mand, som boede lidt længere oppe i et
brownstone-hus, men fordi hun ikke helt turde stole på deres forhold, beholdt
hun sin egen lejlighed, og den fik jeg så lov til at låne, så ofte jeg ville. Det var
sådan et sted med en dørmand, der kendte én og hilste, når man kom hjem
ud på natten – præcis som man havde set det i filmene – og pludselig boede
jeg selv i den virkelighed. I øvrigt var jeg der den dag, da John Lennon blev
skudt lige inde ved siden af.”
– Hvorfor har du ikke lavet film i New York?
“Det har jeg også. Jeg har lavet en lillebitte film – Frihedsgudinden [1984]
– som blev optaget på et tidspunkt, hvor de var i gang med at reparere Statue
of Liberty. Hun var helt tildækket af stilladser, og så skrev jeg en monolog til
alt, hvad jeg laver – dét med ikke at kunne være i sin egen form. Men ellers
har du ret. Det kan også undre mig, at jeg aldrig har mødt en historie i New
York, som jeg fandt det værd at fortælle på film. Måske har det noget at gøre
med den dynamik, der er i byen. Det er sådan et sted, hvor man løber fra det
ene møde til det andet, eller fra det ene kulturarrangement til det andet, og

privatfoto

hende om at være fanget i en form. Det er jo noget, der åbenbart går igennem

New York – “Normalt er jeg en ret tilbageholdende mand, som slet ikke kaster sig over kvinderne,” siger Jon Bang Carlsen. “Men en dag, hvor jeg kom ind på Mudd Club, sad der en
sindssygt flot japansk kvinde i en brudekjole, og på en eller anden måde fik jeg samlet mod
til at henvende mig til hende.”

det kan også være meget underholdende, men det passer ikke rigtig til temrigtig rockmusik, men snarere sådan en blanding af tekstrecitation og struk-

poet i mine film.”
– Hvilke steder kom du i New York i de år?

tureret repetition à la moderne kompositionsmusik, og det gik rent hjem hos

“Jeg kom alle mulige steder. Jeg gik til digtoplæsninger på caféerne og

mig. Det er jo det fantastiske ved New York, at man bare kan dumpe ind et

rockkoncerter på CBGB’s og hørte jazz oppe i Harlem. Alt muligt. Men i vir-

eller andet sted, og så står der en kunstner eller en digter og leverer et eller

keligheden holdt jeg mest af bare at komme på sådan nogle anonyme barer,

andet, som er helt nyt, og som taler direkte til én.”

hvor der sad alle mulige platugler og hang ud i halvmørket. For eksempel kom

“Det var også på Mudd Club, at jeg mødte en pige, som jeg blev meget glad

jeg en del på en bar, hvor forfatteren Jerzy Kosiński – ham med The Painted Bird

for. Jeg er normalt en ret tilbageholdende mand, som slet ikke kaster sig over

[1965] – også altid kom. Jeg kom også meget på natklubben Studio 54, men

kvinderne, men en dag, hvor jeg kom ind, sad der en sindssygt flot japansk

dér løb jeg ind i et lidt besynderligt problem, som hang sammen med, at en

kvinde i en brudekjole, og på en eller anden måde fik jeg samlet mod til at

af mine gode venner fra Solvognen, Ulf, var kæreste med ejeren, Steve Rubell.

henvende mig til hende. Vi blev kærester – hun hed Stefani Nishi – og det

Det var ofte Rubell, som selv stod nede ved døren og var med til at bestemme,

viste sig, at hun boede upstate New York og havde en familie, som kom til

hvem i køen der var betydningsfulde nok til at blive lukket ind, og i starten

at betyde en del for mig. Faren var maler og rejste sjovt nok hvert år nogle

gik det fint, men efter at Rubell fandt ud af, at jeg kendte Ulf og åbenbart tro-

måneder til Grønland for at indsamle motiver, og moren var en højt begavet

ede, at vi havde noget kørende, kom jeg på den sorte liste.”

professor på Brooklyn College. De var begge japansk-amerikanere og havde

10

“Så gik det bedre på Mudd Club, som nok også mere var min scene. Dér

oplevet det traume at blive interneret under Anden Verdenskrig, og på den

havde jeg blandt andet den store oplevelse at høre Laurie Andersons ‘O Su-

måde blev mødet med dem en introduktion en side af Amerika, som jeg stød-

perman’ [1980] lige omkring det tidspunkt, hvor den kom ud. Det var jo ikke

te på igen nogle år senere, da jeg efter at være blevet opereret for en sprængt
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blindtarm blev inviteret til at bo hjemme hos den læge, som havde behandlet

pige foran mig og tilbød mig et æble, og da jeg prøvede at bevæge kroppen,

mig. Det var i Tucson, Arizona, altså næsten nede ved grænsen til Mexico,

kunne jeg mærke, at der var sket et eller andet drastisk. Det viste sig, at min

og det viste sig, at han – lægen – havde kæmpet i Stillehavet under krigen og

blindtarm var bristet, og at det åbenbart havde været på et hængende hår. Så

derfor havde uendelig svært ved at håndtere, at hans søn en dag kom hjem og

kom lægen, som havde opereret mig, en stor mand ved navn Rex Harrison, og

annoncerede, at han ville gifte sig med en japansk pige.”

vi blev så gode venner, at han inviterede mig med hjem – for, som han sagde,

– Hvilket bringer os tilbage til de landskaber, vi kører i nu …

nu var jeg jo blevet opereret, og så kunne jeg lige så godt ligge og komme til

“Ja, vi talte før om dette med at blaffe, og hvordan det for mig var en na-

hægterne hjemme hos ham og hans familie.”

turlig måde at rejse i Amerika på, fordi det var noget, jeg havde gjort så meget

“Der fulgte nu en periode, hvor jeg lå i en seng i nogle fremmede men-

i Europa tidligere. Og der var selvfølgelig også endnu et aspekt ved det, som

neskers hjem, mens de var på arbejde eller i skole, eller hvad de nu var. Rex

jeg ikke fik nævnt, nemlig at det var en meget økonomisk rejseform, som

Harrison havde som sagt kæmpet mod Japan under Anden Verdenskrig, og

betød, at man kunne komme vidt omkring, selv om man var ung og ikke

ud over at have en smuk datter havde han altså også en søn, der ville giftes

havde ret mange penge. Hertil kom så, at jeg altid har været ret god til at

med en japansk kvinde, som han havde mødt, da han studerede på Berkeley.

møde fremmede, og især i Amerika førte det ofte til, at jeg blev inviteret med

Det var et enormt problem for faren, for selv om han godt kunne lide sin

hjem til folk. Amerikanerne er jo et rejsende folk og er derfor enormt flinke

kommende svigerdatter, havde han alle disse følelser i klemme i forhold til

mod andre rejsende, og det betød, at jeg blev lukket indenfor i alle mulige

hele den japanske race. Han havde været ude i nogle rigtig hårde kampe un-

miljøer – men selvfølgelig mest i hvide hjem, fordi jeg lignede sådan en pæn

der Stillehavskrigen og havde set mange af sine venner dø, så hver gang han

tysk soldat, da jeg var ung. For eksempel kan jeg huske engang, hvor jeg blev

så en japaner, vågnede dræberinstinktet i ham. Alle hans kammerater lå som

inviteret med hjem til en familie, som jeg endte med at bo hos i nogle dage.

sandkorn på Okinawas strande, og nu insisterede sønnen på at gifte sig ind

En aften var hele familien samlet foran skærmen for at se The Deer Hunter

i den race, som for faren repræsenterede al ondskab i verden. Men nu boede

[1978], og på et tidspunkt kom jeg til at kigge rundt i stuen og så, at de alle

jeg pludselig hos denne familie, som jeg et par uger forinden aldrig havde

sammen sad og græd – hvorefter jeg også selv næsten kom til at græde. På den

hørt om, og kunne gennem den åbne dør inde fra sønnens værelse iagttage

måde kom man direkte ind i Amerikas bløde mellemgulv, og det er et sted, jeg

deres hverdage fra første parket. Og pointen er, at sådan nogle oplevelser har

holder meget af – på samme måde som jeg godt kan lide country and western,

jeg haft masser af i USA, men aldrig i Danmark, fordi vi har opbygget sådan

fordi det også har den dér underlige blanding af ydre toughness og en meget

et effektivt system af bokse, hvor vi kan gemme os.”

stor indre blødhed. I Danmark er det nærmest omvendt. Vi er umiddelbart

– Det kunne næsten lyde, som om du brugte den families historie i Time Out?

temmelig bløde på overfladen, men når man så begynder at gå ind i det indre,

“Ja, de to historier har helt klart nogle fællestræk, men det pudsige er, at

er det ligesom halvhårdt hele vejen igennem.”

karakteren Johns møde med den amerikanske pige i Time Out faktisk stam-

“Når jeg ikke blaffede, kørte jeg som regel med bus, og også på de ture

mer et helt andet sted fra. Den stammer direkte fra mit eget liv, da jeg var

havde jeg gode oplevelser. For eksempel var det på en af busturene, at jeg kom

omkring seksten år og boede ude på Mols, hvor min mor havde giftet sig med

til at bo hos den lægefamilie i Tucson, som jeg nævnte før. Det må have været

den lokale læge. I de år gik jeg på Aarhus Katedralskole, og hver eftermid-

i midten af firserne, i hvert fald mener jeg, at det var på et tidspunkt, hvor

dag, når jeg skulle hele den ulideligt lange tur fra Aarhus midtby og hjem

jeg så småt var begyndt at udarbejde idéen til Time Out, og mens jeg sad og

til Mols, gjorde bussen holdt på toppen af Rønde Bakke, lige før vejen drejer

stirrede ud på landskaberne og måske tænkte over den historie, der var ved

til højre ned mod Kalø Vig. Dér lå Oskars Pølsebar som et monument over

at tage form i mit hoved, fik jeg pludselig nogle rigtig væmmelige smerter i

livets mangel på patos: en lav og hæslig bygning, hvor man serverede noget

maveregionen. Da vi nåede frem til Tucson, var det så slemt, at jeg blev flået

kaffe, der virkede, som om det var et præludium til selvmordet. Og dér tog

ud af bussen og kørt direkte hen på det nærmeste hospital, hvor jeg straks

buschaufføren hver dag sine ti minutters pause. Og det gjorde han også den

besvimede i en seng. Da jeg vågnede næste morgen, stod der en lidt tyk ung

specielle dag, som det nu skal handle om. Han gik ind, stor og mægtig, og
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plastickop foran sig – mens jeg som sædvanlig sad ude i bussen som den ene-

Det er blevet mørkt, da vi omsider når frem til de yderste forstæder af Phoenix.

ste passager, der var tilbage, og blev mere og mere desperat, fordi jeg følte, at

For et kvart århundrede siden, da Jon Bang Carlsen sidst opholdt sig i byen

mit unge liv var ved at rinde ud mellem fingrene på mig. Hele tiden tænkte

– det var i forbindelse med filmen Fugl Fønix (1984) – var hele Valley of the

jeg på, om jeg skulle stige ud og tomle videre for måske at komme hurtigere

Sun, som dalen omkring Arizonas hovedstad kaldes, et relativt tyndt befolket

hjem, eller om jeg skulle blive siddende. Men som så ofte før endte jeg med

område med et vist provinsielt præg og en kriminalitetsrate langt over det

at blive, for de få gange, hvor jeg havde prøvet at tomle, var jeg altid blevet

amerikanske gennemsnit. Men i de senere år er Phoenix vokset eksplosivt og

overhalet af bussen længere fremme, fordi der er så lidt trafik ude på Mols.”

er nu efter sigende landets sjettestørste metropol.

“Nu sad jeg så dér og ventede, og i nogle lange minutter var det, som om

Vi tror det gerne. Vi havde regnet med uden større problemer at finde

tiden stod stille. Men pludselig skete der noget helt uventet. Ud ad øjenkrogen

direkte ind til downtown, men i stedet bliver vi fanget i et komplet desori-

anede jeg, at der uden for bussen stod en ung, ikke særlig køn kvinde med grå

enterende motorvejssystem og ender med i desperation at hoppe af ved en

øjne. Hun kiggede på mig, og jeg kiggede på hende, og jeg vidste nogenlunde

tilfældig afkørsel – som viser sig at sende os durk ned i Cave Creek, en nord-

lige med det samme, at hun var kvinden i mit liv. Det var hende, der skulle

lig forstad, som de færreste formodentlig ville have hørt om, hvis ikke det

føde mine børn. Nu var det berømte tilfældige møde, der skulle blive til uaf-

var fordi, at det var hér, den herostratisk berømte Hell’s Angels-rocker Sonny

vendelig skæbne, omsider kommet. Hun blev stående derude, mens jeg sad og

Barger slog sig ned og indrettede et autoværksted, efter at han havde truk-

forsøgte at tage mig sammen til at springe ud til hende, men ligesom jeg var

ket sig tilbage som mangeårig præsident for De Vilde Engles afdeling i Oak-

ved at rejse mig, bemærkede jeg, at chaufføren netop den dag åbenbart havde

land, Californien. Barger er blandt andet kendt for sin optræden i Hunter S.

afkortet sin kaffepause og nu var på vej tilbage til bussen med usædvanligt ra-

Thompsons debutbog Hell’s Angels fra 1966 og for sin rolle i forbindelse med

ske skridt. Jeg blev panisk angst for at miste min egen skæbne, så i allersidste

The Rolling Stones’ katastrofale Altamont-koncert i 1969. Men siden han trak

øjeblik sprang jeg frem mod bussens dør, men ramlede så ind i chaufføren i

sig tilbage som HA-præsident, har han levet af mere fredelige sysler, såsom at

åbningen, hvad han tydeligvis blev noget forbløffet over. Så satte han sig ned

skrive bøger om sin blakkede fortid eller at inkassere royalties af indtægterne

bag rattet og startede motoren, og jeg blev stående i nogle sekunder og nød

fra en barbecue-sovs, der bærer hans navn. Og netop denne kombination – af

øjeblikkets fylde, før jeg ville tage det afgørende skridt og vende mig om mod

på den ene side et benhårdt outlaw-renommé og på den anden lidt god gam-

kvinden, som jeg skulle giftes med. Men i samme øjeblik, jeg vendte mig, så

meldags amerikansk iværksætterånd – passer på en eller anden måde godt til

jeg en anden bus køre bort i den modsatte retning og fangede lige akkurat et

sceneriet af Phoenix’ glassiloer, der rejser sig som postmoderne fremmedlege-

glimt af hendes nakke.”

mer i den nådesløse ørken.

“Det er derfra, åbningsscenen i Time Out stammer. John stiger af bussen i

“Det er typisk,” siger Jon Bang Carlsen, da jeg ud på aftenen fortæller ham

en lillebitte by for at drikke en kop kaffe og skal egentlig videre vestpå, men

om Barger over en gourmetpizza på en af de fashionable restauranter, som er

han bliver hængende, fordi han ser pigens øjne. Det er jo en god start på en

skudt op blandt ruinerne i det nedslidte downtown. “Amerika er en nation

historie. Herefter kan der ske hvad som helst. Og på den måde kan man i fik-

af immigranter. Alle, man møder, kommer et andet sted fra, og det er en af

tionen lege med nogle af de muligheder, man ikke fik udnyttet i det virkelige

årsagerne til min fascination af den amerikanske kultur. Men samtidig er det

liv. For jeg mødte aldrig den pige igen – men til gengæld havde den virkelige

også en af de største forskelle mellem den danske og den amerikanske histo-

historie en helt anderledes tragisk udgang. Da buschaufføren nogle uger efter

rie. Jeg kommer ud af sådan en slægt af bønder, som har levet i generationer

igen var på vej ud på Mols, standsede han bussen ved en skov og gik ind mel-

i det samme landskab, og i den forstand er det sandsynligt, at mine oldefor-

lem træerne og skød sig.”

ældres genetik rent mentalt er gået videre til mig. Og derfor oplevede jeg det
som en enorm befrielse at komme til et sted, hvor alle er realister, forstået på
den måde at de erkender, at de er fremmede. Pludselig er den eksistentielle
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fremmedhed ikke længere noget, man skal filosofere sig frem til, den er bare

pligtbegreb, vi har i Danmark. Altså pligten til at synes, at det sted, hvor man

et grundvilkår, som alle tager for givet. Det er derfor, det er så hårdt at komme

er født, er et indiskutabelt vigtigt sted i éns liv. I USA er det helt anderledes.

tilbage til Danmark, når først man har været hér. Danskere – og det gælder

Jeg har amerikanske venner, som jeg efterhånden har kendt i tredive-fyrre år,

ikke bare på landet, men også i byerne – lider af en underlig og i mine øjne

og jeg har kunnet iagttage, hvordan de tilsyneladende uden større problemer

både indsnævrende og forræderisk tendens til at tro, at man ved noget. Men

kan flytte rundt og skifte karriere – i nogle tilfælde endda fra nogle meget pre-

når man kommer ind i et landskab som det amerikanske, hvor man ikke kan

stigefyldte positioner til nogle helt ydmyge. For eksempel kender jeg en fyr,

løbe fra, at man er en fremmed, så har man ikke andet valg end at overgive

som var en relativt stor filmproducent, men en dag besluttede han bare, at nu

sig til, at det eneste, der gælder, er sansningen hér og nu. Og det er jo i virke-

ville han være tømrer. Så han droppede sin fine karriere og startede et lille

ligheden et langt mere realistisk forhold til, hvad liv er.”

firma, og nu tager han rundt og bygger små træhuse. Det er en form for social

“Så er der et andet aspekt, der interesserer mig, og som vi også har været

mobilitet, hvor man frit kan lege med sine roller, som jeg synes er helt vidun-

lidt inde på før, nemlig dette med selve kulturens tyndhed. Det var noget,

derlig og en stor kvalitet ved USA. Og det er vel også derfor, at det amerikan-

jeg bemærkede allerede de første gange, jeg var herovre. Når man kommer

ske samfund, i hvert fald på nogle områder, er langt bedre til at absorbere nye

fra Europa og er vokset op med alle de århundredgamle bygninger og insti-

fremmede, som kommer hertil, end vi for eksempel er i Nordeuropa.”

tutioner – jeg er døbt i Viborg Domkirke og kyssede for første gang en pige i
Roskilde Domkirke – så er man vant til, at der i kulturen er indlejret en masse

– Har du en erindring om, hvornår din fascination af det amerikanske blev
grundlagt?

historie og autoritet, som man bare ikke sætter spørgsmålstegn ved. Der er

“I en vis forstand er det noget, som altid har været til stede i min familie.

en masse ting, der fremstår som indiskutable, og derfor er det fantastisk at

På min fars side, altså i Carlsen-familien, var der i alt otte søskende, og tre af

komme til Los Angeles og opleve et sted, som fungerer på nogle helt andre

dem var emigreret til Amerika – det var hans ældre halvbror Sven og hans to

præmisser. Når først man har fået gnedet jetlag og forventninger ud af øjne-

yngre søstre, tvillingpigerne Aase og Birthe. Så dét med Amerika var noget, vi

ne, ligner Los Angeles jo en billig forstad til Herlev. Alt i den by er totalt make-

hørte om under hele min opvækst. For eksempel havde vi sådan en tradition,

believe – og ingen forsøger at lægge skjul på det. Ganske vist er der masser af

der bestod i, at den del af familien, som boede i Danmark, hvert år mellem

flotte billboards og glittede billeder og blinkende lys, men i virkeligheden er

jul og nytår iførte sig deres stiveste puds og samledes omkring telefonen,

det hele rent shit. Man kunne brænde nioghalvfems procent af byen af i mor-

hvorefter der blev ringet op til et eller andet abstrakt sted ovre i Amerika, som

gen, uden at der ville være sket et kulturelt tab af betydning, og det oplevede

hed Californien. Så stod den amerikanske del af familien derovre, mens den

jeg som noget vanvittig positivt. Det var simpelthen fundamentet for min

danske del stod i Vedbæk, og så havde vi alle sammen på forhånd fået tildelt

kærlighedsaffære med den by, og det var dét, der kom til at anslå stemningen

ét minut hver til at snakke. Nogle havde ligefrem skrevet et helt lille manu-

i flere af mine tidlige film. Amerikanernes playfulness, slet og ret. Denne evne

skript, som de så bare læste op.”

til at kunne stå helt frisk over for livet og fortælle om det på en legende måde
uden at blive tynget ned af alle vores europæiske domkirker.”

“Den første, der fik lov til at komme til, var naturligvis min farfar, den
gamle direktør, Hjalmar Carlsen, som talte med sådan en dyb og autoritativ

– Hvilket bringer os ned i nærheden af selve kernen i det amerikanske, nemlig at

stemme. Så gik det videre til den yngre direktør, min onkel Per Carlsen, som

Amerika ikke er et sted, men en drøm. I Europa har hver eneste plet på landkortet

gerne ville holde en fornuftig tale, tilsat et lille drys humor. Så kom de græ-

– som du siger – en alenlang historie, der er defineret igennem alt, hvad der er sket

dende kvinder. Og endelig, som det sorte får i pølseenden, kunne min far så

på det sted igennem århundreder, mens amerikanerne synes at have en evne til hele

allernådigst komme til, og han havde aldrig forberedt noget som helst, men

tiden at skabe en drøm, som de så styrer efter og håber engang at komme til at leve

flippede bare ud og sagde alt muligt fjollet. Vi børn fik selvfølgelig ikke lov

i. Det er jo også dét, Hollywood gør. De skaber drømmebilleder …

til at sige noget, men måtte bare stå og se på. Men jeg husker tydeligt, at jeg

“Jo, men det handler også om noget andet, nemlig at den hvide ameri-

var meget betaget af den enorme koncentration, som indfandt sig hos alle

kanske befolkning aldrig har været livegne. De er ikke tynget af det underlige

de voksne, fordi de nu skulle tale med nogen, som befandt sig et eller andet
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forhold til ham, for hans aflagte tøj blev altid proppet ned i en kasse og sendt
til Vedbæk, så jeg kunne gå med det. Det betød, at jeg i en vis periode gik i
sådan noget amerikaneragtigt tøj, som var lidt for stort. Men det kunne nu
også have sine fordele, ikke mindst på fodboldbanen. Jeg spillede for Vedbæks fodboldklub, og når jeg blev regnet for at have et vist talent, hang det
udelukkende sammen med de alt for store fodboldstøvler, som jeg havde fået
fra min fætter i Amerika. Når modstanderne kom løbende hen mod mig og
forventede at drible udenom, vurderede de instinktivt min højde, hvorefter
den lille computer oppe i hovedet sagde, at de kunne gå så og så tæt forbi mig,
fordi fødderne ville være så og så store. Men når de så prøvede at gå rundt om
mig, behøvede jeg bare at stå stille, for jeg vidste, at de ville falde over mine
sko, fordi de var så meget længere, end de burde være.”
“Birthe var blandt andet gift med Henning Branner, som var søn af forprivatfoto

lagsmanden Povl Branner og en slægtning til forfatteren H.C. Branner. Hen-

En onkel emigrerer – familien tager afsked med Sven Carlsen umiddelbart før hans afrejse til
Amerika. Fra højre: Dagmar Carlsen (med flag), Kirsten Bang, Paula Carlsen, uidentificeret,
Sven Carlsen (briller), Oluf Carlsen, Jonna Carlsen, Finn Carlsen (Jon Bang Carlsens far) og
Per Carlsen. De to børn er Jon Bang Carlsen (t.h.) og hans søster Hannah.

ning var på et tidspunkt kommet ind i sin fars forlag, men kørte det efter
sigende fuldstændig ned i løbet af ingen tid, hvorefter de måtte fusionere
med Morten A. Korchs Forlag og blev til Branner & Korch [1949]. Så mødte
han Birthe og blev gift med hende, og senere rejste de sammen til Amerika.
Jeg forestillede mig selvfølgelig, at de levede i luksus, ligesom skuespillerne
gjorde i de amerikanerfilm, jeg så i Vedbæk Bio. Men så en dag meldte Birthe

sted langt ude i verden – faktisk tog de det så alvorligt, at min farfar nogle år

sin ankomst til Danmark, og da vi kom ud i lufthavnen for at hente hende,

havde hyret en tekniker fra Danmarks Radio til at optage samtalerne. Og det

stod hun dér med en urne, som resterne af Henning Branner lå i. Det viste sig,

er klart, at de amerikanske onkler og tanter også var grebet af situationen og

at de i de sidste år havde levet under meget kummerlige forhold i New York.

måske smurte lidt ekstra på for at imponere deres slægtninge hjemme i Dan-

Det forandrede mit forhold til USA. Pludselig gik det op for mig, at man også

mark. For eksempel havde vi fået tilsendt et fotografi af min tante Aase, som

kunne være fattig på den anden side af Atlanterhavet.”

stod og holdt en klapperslange, og det var også noget, der kom op i de samta-

“Endelig var der onkel Sven, som jeg holdt meget af. Han var en rigtig vild-

ler – hvilket i min barnefantasi selvfølgelig blev til, at de åbenbart havde en

basse. Han var ekstremt stolt af sine muskler, især sine lægmuskler, som han

helvedes masse klapperslanger i Amerika, og at tante Aase stort set ikke lavede

altid skulle vise frem. En typisk historie om ham handler om engang i hans

andet end at rende rundt og skyde efter dem.”

skoletid i Klampenborg, hvor de var ude på idrætspladsen og skulle kaste med

“Aase havnede et sted nede syd for Los Angeles, hvor hun fik etableret en

en eller anden tung bold. Da læreren sagde til Sven, at nu var det hans tur til

lille keramisk fabrik. Hun fik også to børn, der begge var lidt yngre end mig.

at kaste, spurgte Sven, hvor han skulle kaste den hen. ‘Ned ad banen dér,’ sagde

Og så var der Birthe. Hun havde en særlig evne til altid at gifte sig med de

læreren og pegede. ‘Jamen, hvad med den villa, der ligger nede for enden?’ spurgte

forkerte mænd. I familiealbummet var der masser af billeder af hende i for-

Sven. Hvortil læreren bare svarede med sådan et blik: Hvad pokker taler du om?

skellige bryllupssituationer, men hovedet af hendes mænd var altid klippet

Den villa lå jo en kilometer væk eller sådan noget. Så tog Sven kuglen og ka-

væk, og derfor kunne man aldrig finde ud af, hvem fanden hun var gift med.

stede – og smadrede panoramavinduet i villaen.”

Men med nogle af de hér hovedløse mænd havde hun åbenbart fået tre børn,

“Senere, da Sven var ved at blive voksen, passede han slet ikke ind i det

og den ældste af dem, Gorm, voksede til dels op i Amerika. Jeg fik et særligt

med at sidde på kontor inde i Købmagergade, hvor familiefirmaet havde sit
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danske hovedkvarter. Så i stedet blev han en rigtig eventyrer, og efter at han

movers and shakers, som er med til at skabe dynamik i denne hastigt voksende

var kommet til USA [i 1930], lod han sig indrullere i den amerikanske hær og

oase – kommer Jon Bang Carlsen i tanke om endnu en episode vedrørende

var med i Japan under krigen. Ellers boede han vistnok mest i Los Angeles-

hans forhold til det amerikanske, som han gerne vil fortælle om. Det er nem-

området, men jeg er ikke helt klar over, hvad han egentlig levede af. Han

lig en episode, som har gjort næsten endnu større indtryk end mange af de

havde en dansk kone, Gunvor, som også flyttede med herover. Hendes far var

andre ting, vi har talt om:

danmarksmester i billard.”

“Da jeg var omkring ni-ti år, var jeg enormt optaget af jazz og drømte

“Da Sven var i midten af halvtredserne eller deromkring, besluttede han

faktisk også om selv at blive musiker. Det var mens vi stadig boede i Ved-

pludselig at blive dansker igen, og selvfølgelig stod familiefirmaet klar til at

bæk, altså inden mine forældre blev skilt, og på et tidspunkt kom der en ung

hjælpe den hjemvendte søn med en fremstrakt hånd. Så de købte en souve-

amerikaner på besøg, som af en eller anden grund skulle arbejde på min fars

nirbutik til ham på Vesterbrogade, lige over for Tivoli, og snart kom der et

værksted. Han var fra Long Island og var sådan lidt overklasseagtig, en smuk

skilt op på facaden: Sven Carlsen – Souvenirs. Det var noget rigtig junk, alt det

Scott Fitzgerald-type, og med sit poetiske digtervæsen må han åbenbart have

grimmeste ragelse, man kan tænke sig, vikinger og fjollede billeder af fede

følt sig tiltrukket af sådan en lille blød dreng som mig, med et tilsvarende

kvinder, som tævede deres mænd, så det lignede, at de røg ud gennem ram-

blidt forhold til livet. I hvert fald var han meget sød mod mig.”

men, og alt sådan noget. De tjente styrtende med penge, og selvfølgelig var
Sven smart nok til ikke at lave andet end at sidde inde på kontoret og ryge sto-

– Jeg skal lige høre: du siger, at du kun var ni-ti år. Hvordan var du blevet interesseret i jazz så tidligt?

re cigarer. Alt det praktiske overlod han til en mand, der hed Nielsen, en lille

“Jeg er ikke sikker, men det var nok noget med, at mine forældre havde

nydelig bogholdertype. Og når min søster og jeg kom på besøg, sagde Sven

plader med Duke Ellington, Erroll Garner, Gerry Mulligan, Thelonious Monk

altid: ‘Gå ud til Nielsen og få nogle penge.’ Så gik vi ud til Nielsen, som sad og

og forskellige andre og spillede rigtig meget af den musik. I hvert fald be-

stablede alle mønterne, og så måtte vi bare tage så mange femkroner, som vi

gyndte jeg allerede som niårig at gå til klaver hos en meget sød jazzmusiker

kunne holde mellem pege- og tommelfinger. Selv fik Sven aldrig nogen børn,

i Holte – jeg har desværre glemt hans navn – og året efter begyndte jeg at

så da han døde, begyndte der selvfølgelig at blive mumlet i familien om,

spille trompet og blev helt opslugt af det og fantaserede om at danne mit eget

hvem der skulle arve alle hans mange penge. Men dér tog han røven på os

jazzorkester. Jeg læste også en masse bøger om emnet – for eksempel Mezz

igen, for da testamentet blev åbnet, viste det sig, at det meste gik til Nielsen.”

Mezzrows Min aske til de sorte [1946], som var udkommet på dansk dengang,

“Det er klart, at al den slags var med til at puste til de forestillinger, man

men som formodentlig var en alt for ‘voksen’ bog til en knægt på den alder.

havde om Amerika. Og lægger man hertil det faktum, at amerikanerne aldrig

Men jeg slugte alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, og så snart jeg

lod os glemme, at de havde vundet Anden Verdenskrig på vores vegne, var

kunne komme af sted med det, begyndte jeg også at gå på jazzklub.”

det nærmest uundgåeligt, at éns drømme og længsler måtte komme til at gå i

– Hvad med rock’n’roll?

den retning. Senere blev de impulser yderligere forstærket af alle de film, man

“Jeg ved ikke rigtig, hvad der er i vejen med mig, men sjovt nok interesse-

havde set, og al den musik, man havde hørt. Så i den forstand var det ikke så

rede det mig slet ikke. Og heller ikke The Beatles, da de kom frem lidt senere.

mærkeligt, at min filmkarriere kom til at forme sig, som den gjorde. Det var

På det tidspunkt var jeg begyndt at læse mig igennem min mors bibliotek, og

jo ikke bare sådan en tilfældig indskydelse, at hovedpersonen i Ofelia kommer

jeg tror, at jeg ad den vej fik udviklet en smag for kompleksitet, som betød,

til byen [1984] endte med at rejse til Amerika for at lede efter sin forsvundne

at jeg ikke rigtig kunne interessere mig for noget, hvis det ikke enten havde

far. Ligesom det langt fra er noget tilfælde, at lige præcis dét tema i forskellige

noget humor eller en eller anden form for kontrapunkt – som for eksempel

forklædninger også er dukket op i mange andre af mine film.”

Frank Zappa. Det dér med bare at synge ‘She loves you, yeah, yeah, yeah …’ det
kunne da være meget dejligt, især hvis man lige havde drukket en øl eller

Efter en pause i samtalen, hvor vi bare sidder og nipper til en californisk

sådan noget, men mit grundlæggende problem var, at jeg ikke troede på det.

hvidvin, mens vi nyder synet af Phoenix’ bedre borgerskab – eller rettere de

Og jeg kan tydeligt huske, hvor rædselsfuldt det var, når man lidt længere
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fremme i tresserne kom til sådan nogle beatkoncerter, hvor det forventedes,

stændig vild verden, som jeg på den ene side var meget tiltrukket af, men på

at man skulle stå i store grupper og være hysteriske eller klappe i takt. Det

den anden side også var bange for. Og hen over det hele spillede Armstrong

kunne jeg ikke gøre uden at føle mig som en idiot. De fleste i min familie er

vidunderligt på trompet.”

ikke gode til at klappe i takt. Det ligger ikke i generne.”
– Jeg afbrød dig. Du var ved at fortælle om den amerikaner, din far havde på
besøg …

5: Hollywood-drømme: Hotel of the Stars (1981)

“Ja, og når jeg tænker på ham, er der specielt én episode, jeg husker. Det

Hvis Los Angeles er drømmenes by, og Hollywood en drømmefabrik, var

var en søndag, og af en eller anden grund havde min far og ham amerika-

Montecito i mange år det hotel, hvor drømmene indlogerede sig, mens de

neren åbenbart besluttet at holde fri fra værkstedet for i stedet at ro ud på

ventede på at blive til virkelighed. I dag er der imidlertid ikke meget an-

Øresund i en lille jolle. Jeg havde fået lov til at komme med, og der var en

det end facaden tilbage af den legendariske Art Deco-bygning på Franklin

helt særlig stemning derude på vandet. Alt var så stille, at man kunne høre

Avenue i Hollywood – hvilket vi kunne konstatere, da vi, inden vi satte ud

kirkeklokkerne ringe til gudstjeneste inde i Vedbæk, men samtidig var det

på vores road trip, slog et smut forbi adressen, der ligger blot et stenkast fra

sådan en doven dag, at selv ikke fiskene gad bide på. Så spurgte amerikaneren

Hollywood Boulevard. Men ikke desto mindre var det hér, Jon Bang Carlsen

pludselig, om han måtte købe mig og tage mig med hjem til USA. For mig lød

i årene omkring 1980 optog sin første internationale succes, Hotel of the Stars,

det fuldstændig seriøst, og det har min far nok kunnet fornemme, for han gik

en iscenesat dokumentarfilm om det farverige miljø på dét, som i det oprin-

med på spillet og kastede sig ud i en lang forhandling om pris, og hvordan

delige udkast hed “Drømmenes Hotel” (filmen blev købt af Channel Four og

det skulle foregå og så videre. Jeg var lidt overrasket over, at min far havde så

vandt flere priser).

nemt ved at give slip på mig, og endda for et relativt beskedent beløb, og jeg

Montecito blev opført i 1935 og fungerede i Hollywoods gyldne år som

var også lidt vemodig over at skulle væk. Men samtidig blev jeg opfyldt af en

tilholdssted for en stribe af filmbyens stjerner. Da hotellet havde sin storheds-

fornemmelse af, at det var helt fantastisk, at der omsider var slået hul i him-

tid, kunne man i lobbyen løbe på berømtheder som James Cagney, Mickey

len over Vedbæk, og at jeg nu skulle ud i den store verden.”

Rooney eller Montgomery Clift. Men siden gik det ned ad bakke, og da den

“Mens vi lå derude, begyndte jeg at fantasere om mit kommende liv i

danske instruktør tjekkede ind under sit første ophold i Los Angeles, formo-

Amerika, men eftersom jeg ikke havde ret meget at hænge det op på, ud over

dentlig i begyndelsen af 1978, bestod klientellet primært af statister, iblandet

de ting jeg havde læst i jazzbøgerne, blev min begejstring hurtigt blandet

diverse fortabte eksistenser fra den nederste del af showbiz-hierarkiet.

med en vis bekymring. I Louis Armstrongs memoirer er der for eksempel

Det var den britiske dokumentarfotograf Joan Churchill, som havde for-

nogle ret voldsomme passager, hvor han fortæller om, hvordan mændene

talt Jon Bang Carlsen om stedet. Og selv om han egentlig var i byen for at

i det kvarter, han voksede op i, kunne finde på at skære brysterne af deres

lave research til portrættet af Hans Smith, tændte mødet med Montecitos

kvinder med barberblade, hvis de blev sure på dem. Det var jo stærk kost

mikrokosmos snart gløderne til et nyt projekt. Det slidte hotel og dets univers

for sådan en stor knægt på kanten til puberteten at få sådan nogle billeder

af drømme i alle grader af vitalitet eller udslukthed udgjorde ganske enkelt en

ind i hovedet af mænd, der skar disse kæmpestore fristende sorte bryster af

miniudgave, ikke bare af Hollywood, men af hele det amerikanske samfund.

deres kvinder og bagefter bare smed dem på den skoldhede asfalt – altså en

Og i de følgende år vendte Jon Bang Carlsen igen og igen tilbage til stedet og

blanding af på den ene side noget erotisk og æggende og på den anden side

lærte efterhånden de forskellige beboere at kende, samtidig med at en film

noget frastødende og ekstremt voldeligt. Og jeg må da også indrømme, at jeg

begyndte at udkrystallisere sig.

11

begyndte at komme lidt i tvivl om, hvorvidt det nu var klogt at rejse med den

“Idéen i Hotel of the Stars er helt banal,” siger han i dag, cirka tredive år

mand, som lige havde købt mig. Men samtidig havde han fortalt mig om de

senere. “Man har et hotel, og så bruger man de forskellige mænd og kvinder

lange hvide sandstrande og de store elegante palæer ude på Long Island, og

i de fuldstændig identiske rum til at fortælle en historie om en kultur baseret

alt dét væltede nu rundt inde i mit hoved og smeltede sammen til en fuld-

på drømme. Og den grundlæggende tanke er selvfølgelig, at dem, der skal for-
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tælle om drømmene, er dem, som ikke får dem indfriet – ligesom jeg senere i
It’s Now or Never [1996] valgte at fortælle historien om kærligheden gennem
en ensom irsk bondemand, som ikke kunne finde den.”
I Hotel of the Stars lader Jon Bang Carlsen området foran døren til bygningens eneste og ulideligt langsomme elevator være det sociale rum, som ikke
blot giver hotellets beboere mulighed for at møde hinanden, men også binder
de enkelte scener sammen. Og herfra bevæger han sig ind på de forskellige
værelser, hvor vi møder den ene tyndslidte, men ofte også karismatiske eksistens efter den anden. Nogle er desperate og desillusionerede, andre fulde
af pep og forhåbninger. Alle drømmer de om et gennembrud – eller bare et
bedre liv – og alle kæmper de med ensomhedens vilkår i den store neonbliner ude på flisen. Den er transvestitterne, som altid er gode for et lille show
– med eller uden betaling. Der er den typiske one trick pony, en mand, der
kan grine på kommando (og som derfor er ham, reklamefilmproducenterne
ringer til, når de har brug for et godt grin). Og der er den femoghalvtredsårige
krigsveteran George Scott, som har kæmpet mod det onde i tre krige – Anden
Verdenskrig, Korea og Vietnam – men som nu oplever, at ondskaben har fået
et så solidt tag i de amerikanske byer, at han ikke længere tør bevæge sig ud

foto: Jon Bang Carlsen

kende by. Der er de sorte kvinder, for hvem hotellet er et fristed, når de ikke

Hotel of the Stars (1981) – David Pack og Dan Pattarson forsøger at forbedre deres håndværk
ved at opføre en scene fra Borte med blæsten på deres værelse på Montecito (Pack agerer i rollen som sort tjenestepige, mens Pattarson er Scarlett O’Hara).

på gaden uden at være bevæbnet til tænderne.
Endelig er der det umage par, som må siges at være filmens hovedkarak-

kolde Chicago og drev ham til Los Angeles, hvor palmerne året rundt vajer i

terer. Det er den magre sydstatsknægt David Pack og den trivelige Chicago-

brisen uden for Montecitos vinduer. Ind imellem brudstykkerne af Pattarsons

bamse Dan Pattarson – Montecitos svar på Gøg & Gokke – hvis stormfulde

fortælling ses han sammen med værelseskammeraten og måske-kæresten

forhold både bidrager til filmen med melodrama og fungerer som en slags

David Pack, en sydstatsbøsse, der umiddelbart fremstår som en anderledes

narrativ tråd gennem de mange fragmenter. Pack og Pattarson er begge nær-

hårdhudet og distanceret type. Pack kommer fra Knoxville, Tennessee, han

mest arketypiske statister forstået på den måde, at de – selv om de selvfølge-

er skilsmissebarn og er tilsyneladende fanget mellem sin seksuelle oriente-

lig drømmer om noget større – tilsyneladende har affundet sig med deres

ring og de normer, han er vokset op med. På trods af deres vidt forskellige

skæbne som evige birolleskuespillere (og sandsynligvis aldrig bliver andet).

temperamenter er Pattarson og Pack blevet hinandens skæbne. Og i filmen

Og så synes de at være selve indbegrebet af den type søgende sjæle, som sna-

følger man dem, når de hænger ud omkring hotellets pool eller forsøger at

rere har fundet sammen for at dulme deres ensomhed, end fordi de dybest set

forbedre deres håndværk – blandt andet ved at indøve en scene fra Borte med

elsker hinanden. I den forstand er de et par klassiske tragikomiske karakterer,

blæsten (med Pattarson som Scarlett O’Hara og Pack som sort tjenestepige).

og det er igennem deres forhold, at filmen får både følelsesmæssig dybde og

Men efterhånden som filmen skrider frem, kommer det til at stå klart, at ikke

humoristisk kant.

alt er fryd og gammen mellem de to. Og hen imod slutningen kulminerer

I første del er det især det komiske aspekt, som springer i øjnene. I en

den ulmende uro med, at Pack forlader Pattarson – blot for kort efter at vende

række tableauer får den sentimentale og næsten barnligt skrøbelige Dan Pat-

tilbage (sandsynligvis mest fordi han ikke aner, hvor han ellers skal gå hen).

tarson lov til at levere brikker til fortællingen om, hvordan drømmen om at

Komikken har således en tragisk bagside: De to, der udadtil er forenet i en

“se sig selv i Technicolor” i 1977 trak ham væk fra tilværelsen som slagter i det

fælles drøm om berømmelse, lever bag kulissen i, om ikke et mareridt, så dog

88

89

I: REJSEN TIL AMERIKA

5: Hollywood-drømme: Hotel of the Stars (1981)

en alt andet end glamourøs virkelighed.
“Dan Pattarson mødte jeg allerede, mens jeg var i gang med En rig mand,”
husker Jon Bang Carlsen. “Sagt lidt hårdt var han en af dem, man frygtede at
komme til at køre i Montecitos elendige elevator med, fordi han var så fed og
kunne have en påtrængende sødlig lugt – især på varme dage. Men han viste
sig at være et vældig fint menneske, og da jeg fandt ud af, at han var skuespiller, besluttede jeg at hyre ham til at spille den fattige mand, som Hans Smith
sidder og taler med på den kristne mission i den indledende scene i En rig
mand. Lidt efter lidt fandt jeg så ud af, at han var bøsse og havde en kæreste,
David Pack, og at de to udgjorde et interessant par. Men når det er sagt, var
det ikke Dan Pattarsons seksuelle orientering, som interesserede mig, det var
sin vis var så lavt på stigen, som man overhovedet kunne være, men hans
drømme og indlevelse i Hollywood var formidabel. Han var kommet til Los
Angeles, fordi han var vild med de klassiske Hollywood-film. Han elskede
dem simpelthen af et ærligt hjerte og kunne alle replikkerne udenad. Men
selv om han var taget dertil med et håb om selv at blive stjerne, kunne enhver se, at han aldrig ville drive det til andet end biroller i reklamer og den
slags, og selvfølgelig altid som den tykke mand. Derfor besluttede jeg, at jeg

foto: Jon Bang Carlsen

mere hans fantastiske begejstring for Hollywood. Hér var en mand, som på

Hotel of the Stars (1981) – den homoseksuelle David Pack kommer fra Knoxville, Tennessee,
han er skilsmissebarn og tilsyneladende fanget mellem sin seksuelle orientering og de normer, han er vokset op med.

ville gøre ham til en af hovedpersonerne i den film, som jeg var begyndt at
planlægge omkring Montecito.”
– Du har selv produceret Hotel of the Stars og færdiggjorde den med støtte fra Det
Danske Filmværksted. Var det en vanskelig film at lave?

jeg gået på Filmskolen med og havde efterfølgende samarbejdet med omkring
flere film, også spillefilmen Næste stop – Paradis [1980], der, så vidt jeg husker,
blev optaget sideløbende med Hotel of the Stars. Hvorom alting er, så kom han

“Tværtimod – det var en ren fornøjelse. Jeg vil sige, at den var et lykkeligt

bare og flyttede ind med sit kamera, mens jeg selv fungerede som instruktør

eksempel på et produktionsforløb, hvor dét at leve og dét at lave film smel-

og produktionsleder og så videre, samtidig at jeg optog lyden på en Nagra. Så

tede sammen på en meget fin måde. Der er nogle film, som bare vil frem, og

enkelt var det.”

hvor tingene glider, selv om man ikke aner, hvor de næste penge skal komme
fra, og så er der andre, hvor man kan mærke, at det bliver op ad bakke hele

– Dan Pattarson og David Pack er en slags hovedkarakterer, men samtidig er
filmen et gruppeportræt, en skildring af et helt miljø …

vejen, uanset om man så havde alverdens ressourcer til sin rådighed. Hotel of

“Ja, jeg var jo forelsket i hele stedet som sådan. For det første var det en per-

the Stars tilhørte helt klart den første kategori, selv om vi end ikke havde et

fekt location lige oppe over Hollywood Boulevard. Og for det andet vrimlede

budget, da vi gik i gang.”

det med interessante typer, som alle ville være gode filmkarakterer – husk på,

“Jeg tror, det havde noget at gøre med, at det på alle måder var et meget

det var jo en gave, at der netop var tale om statister eller mennesker, som bare

lystbetonet projekt. Los Angeles var stadig et nyt og friskt sted for mig, og

gik og drømte om at optræde på film! Så der var slet ikke alle de sædvanlige

jeg var ekstremt fascineret af miljøet på Montecito – jeg boede der jo i lange

besværligheder med at lokke dem ind foran kameraet. Tværtimod, næsten.”

perioder, inden vi begyndte at optage. Og da vi endelig gik i gang, var det lidt

– Var der ligefrem nogen, som du ikke kunne bruge, fordi de var for ivrige?

som en leg, fordi det var det simplest tænkelige filmhold. Vi var kun to: min

“Sådan vil jeg ikke sige det. Men til gengæld var der specielt én fyr, som

polskfødte ven og fotograf Alexander Gruszynski og mig. Alexander havde

jeg vanvittig gerne ville have haft med, men som desværre blev indlagt på et
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sindssygehospital, før vi nåede at filme ham. Han hed Richard og var Vietnamveteran, og vi blev mægtig gode venner. Han var sådan en lidt forfinet,
nervøs type, der var både intellektuel og følsom, og som var taget til Hollywood med et manuskript i bagagen, som han selvfølgelig aldrig fik afsat
nogen steder. Jeg har det stadig derhjemme, og det er en meget sød historie,
der starter med, at der står en amerikansk far med sin lille søn og skal til at
fiske. Så klipper det til en nordvietnamesisk far, som også står med sin søn.
Og herefter bliver det en parallelhistorie, der selvfølgelig ender med, at de to
kommer i en kampsituation et eller andet sted i en forfærdelig jungle.”
“Det mest fantastiske ved ham var imidlertid hans evne til at fortælle.
Jeg har en lydoptagelse, hvor han fortæller om, hvordan det var for sådan en
beskriver sin oplevelse af alle detaljerne og farverne og den frygt, der gemte
sig bag det hele. Den fortælling er et rent kunstværk – den var simpelthen så
litterært smuk og indlevende, at mine hårrødder isnede helt ned i hjernen,
da jeg hørte den første gang. Ham ville jeg gerne have haft som en hovedkarakter, men en dag, hvor jeg stod nede i lobbyen og talte med en af mine
gode venner på hotellet, Joe André – i filmen er det den sorte kvinde med de

foto: Jon Bang Carlsen

amerikansk forstadsdreng at blive kastet ned i den vietnamesiske jungle. Han

Hotel of the Stars (1981) – ifølge Jon Bang Carlsen var ikke alle de sorte skønheder på Montecito
Hotel, hvad de gav sig ud for; nogle af dem var mænd, “mekanikere fra Detroit”.

store bryster – kom der pludselig sådan en mystisk skikkelse med hele hovedet
indsvøbt i barberskum ned ad trappen. Der var lavet to huller til øjnene, så

not.’ Og det var det samme med de sorte piger, du spurgte om. De var med i

man kunne kigge dybt ind i den dér klump af skum, og det gik op for mig, at

et transvestitshow, som havde lejet sig ind på hotellet. De var vanvittig flotte,

det var Richard. Han blev ledsaget af to militærbetjente, og da de satte ham

men rent faktisk var de alle sammen mænd. Mekanikere fra Detroit.”

ind bag i bilen for at køre ham væk til en eller anden anstalt, blev halvdelen

– Hvordan kunne I få tilladelse til at filme på et hotel?

af hans barberskumshjerne snittet af i mødet med kanten af taget. Det var

“Det kunne vi heller ikke. Vi undlod bevidst at spørge ejeren om tilladelse,

vanvittig stærkt. Så kørte de af sted med ham, og jeg så ham aldrig mere.”

for vi vidste, at enten ville han sige nej, eller også ville han kræve en masse

– Hvad med alle de flotte sorte damer, boede de også på hotellet?

penge. Når det overhovedet kunne lade sig gøre, hang det sammen med, at

“Ja, og der var især én af dem, en sort pige med nogle meget store læber,

jeg havde boet der så længe, at jeg var blevet gode venner med alle stuepi-

som jeg syntes var dejlig. I filmen ser man hende i en optagelse, som jeg selv

gerne. Og så fik vi udviklet sådan en rutine, der gik ud på, at når ejeren var

har filmet, hvor hun sidder og kigger sig over skulderen med et spejl bagved.

på vej op med elevatoren, skyndte en af de ansatte nede i receptionen sig at

Men Alexander og jeg var jo bare et par dumme drenge fra Danmark, så det

ringe op til en eller anden på den etage, hvor vi filmede, hvorefter vedkom-

var ikke altid, vi helt forstod, hvad der foregik. På et tidspunkt havde vi in-

mende løb ud og advarede os. På den måde kunne vi nå at få pakket ned uden

viteret to af stuepigerne ud på en date, og så var der en tredje stuepige, som

at blive opdaget. Scenerne nede i receptionen optog vi, når ejeren var taget

ringede op til os og sagde: ‘Hey guys, I just want you to know that those two girls

hjem til sin dejlige ejendom i The Valley. Og sådan lykkedes det os at få hele

that you invited out … they are guys.’ Så fik vi selvfølgelig lidt kolde fødder.

filmen i kassen, uden at han opdagede noget. Senere kom den op i biografen

Men vi kunne jo skidegodt lide de piger, så vi tog dem med op på værelset

både i Los Angeles og New York, men heldigvis har der aldrig været ballade.”

og konfronterede dem med det: ‘Sorry, but … not that we care, but is it true …

“På den måde var det en skæg film at lave, fordi det ligesom var en hem-

are you actually guys?’ De kiggede lidt på os, og så sagde den ene: ‘At least, I’m

melig mission, hvor alle var i ledtog med os. Men det vigtigste for mig var,
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at der var så meget kærlighed i filmen, både mellem figurerne indbyrdes og
mellem dem og os. Vi kendte jo fuldstændig deres drømme. Ikke at jeg selv
direkte har drømt om at slå igennem i Hollywood, men Alexander blev senere
en stor fotograf derovre, og på et eller andet plan kunne vi nemt identificere
os med de mennesker og havde det rigtig godt sammen med dem. Så jeg tror,
at en del af energien i den film kommer fra, at den handlede om noget, som
i virkeligheden også var en del af os selv.”
– Dan Pattarson udtrykker vel den fælles drøm, når han siger: “I love to see myself in Technicolor”?
“Ja – men også, når han siger: ‘I’m not one of the quitters.’ Selv om begge dele
selvfølgelig er klichéer, kan han jo sige dem på sådan en pragtfuld måde, som
gør dem levende. Men først og fremmest var det bare nogle fantastisk søde
aldrig holdt igen i forhold til at udlevere sig selv, på trods af at der faktisk stod
meget på spil for dem.”
I den periode, hvor optagelserne til Hotel of the Stars fandt sted på Montecito,
var en del af hotellets beboere blevet hyret som statister til Martin Scorseses
store episke drama Raging Bull (1980), baseret på bokselegenden Jake LaMottas
historie. Drevet af eventyrlyst og nysgerrighed fik Jon Bang Carlsen arrangeret,

foto: Dan Pattarson

mennesker, som lukkede os ind i deres liv på en meget rørende måde. Og som

I hjertet af Hollywood – mødet med miljøet på Montecito Hotel førte til, at Jon Bang Carlsen
fik en statistrolle i Martin Scorseses Raging Bull (1980). Hér ses han klar til optagelse foran
studierne i Culver City, Los Angeles, sammen med en anden statist, David Pack (stjerne i
hans egen Hotel of the Stars, 1981).

at han selv fik adgang til Scorseses set i de gamle studier i Culver City, som ligger lidt vest for Hollywood, ud i retning af Venice Beach. Og senere har han i et

“Alle boksescenerne skulle optages i Culver City Studio, hvor man også hav-

essay, “Background Action”, genkaldt sig mødet med de professionelle statisters

de lavet Gone with the Wind [1939], og på en eller anden måde blev det fikset, at

brogede verden af “skakspillere, kortspillere og alle mulige andre spillere, som

jeg kunne tage med Dan og David derud. På et tidspunkt tog historien imidler-

brugte filmoptagelserne til at spekulere over næste træk og var fuldstændig

tid en helt uventet drejning, for filmen foregår i halvtredserne, og dengang var

ligeglade med Robert de Niros præstationer i bokseringen. I deres verden var

alle politibetjente enten irere eller tyskere, men fordi dét at være statist nu var

stjernen en uskarp statist, præcis som de var i hans.”

blevet sådan et typisk tredjeverdensagtigt job, vrimlede det med mexicanere

12

“Det var på et tidspunkt, hvor jeg vidste, at Montecito skulle være min

og alle mulige andre, mens de havde meget svært ved at få fat på unge hvide

location,” fortæller Jon Bang Carlsen, da vi er kommet tilbage på motellet

mænd. Så da de fik øje på mig, blev jeg hyret på stedet. Jeg havde selvfølgelig

efter middagen i downtown Phoenix. “Men hvor jeg samtidig havde en for-

ikke nogen arbejdstilladelse, men Dan Pattarson fik skaffet et social security-

nemmelse af, at selv om jeg kunne hente de fleste af de medvirkende blandt

nummer til mig, og derefter mødte jeg tidligt hver morgen på settet og blev

hotellets autentiske logerende, skulle jeg nok også ud og finde nogle ekstra

klippet og plejet og forkælet. Det var enormt lækkert. I starten var jeg faktisk en

karakterer andre steder. Og da jeg så hørte, at både Dan Pattarson og David

reporter, som sad helt oppe ved ringen med en skrivemaskine, men så blev jeg i

Pack var blevet hyret som statister for Scorsese, tænkte jeg, at det kunne være

stedet den politibetjent, som gik rundt om ringen og holdt øje med publikum.”

skægt at tage med derud, for så kunne jeg både opleve stemningen omkring

“Martin Scorsese kom jeg selvfølgelig slet ikke i nærheden af. Han sad bare

sådan en rigtig Hollywood-produktion og måske også finde nogle emner til

oppe på en trappestige ved siden af bokseringen og var ligesom lidt på afstand

min egen lille film blandt de øvrige statister.”

af det hele, mens han fnisede på sådan en typisk coke-måde. Senere er det jo
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kommet frem, at det var Robert de Niro, som havde rettighederne til historien,
og at det i virkeligheden var ham, der havde presset sin gamle ven til at lave
filmen, og det syntes jeg også, at man godt kunne mærke lidt på stemningen.”
“For mig var det mest interessante imidlertid at iagttage statisternes verden. Man finder jo hurtigt ud af, at femoghalvfems procent af tiden under
sådan en filmoptagelse går med at vente, og det var tydeligt, at statisterne slet
ikke opfattede Scorseses film som det væsentlige. De var langt mere optagede
af alle de samtaler, de havde kørende med hinanden. Den ene var måske religiøs og prøvede at frelse den anden, mens den tredje havde samtlige Dostojevskijs værker og var ved at oversætte dem til græsk, og sådan havde de alle
LaMotta, som filmen var bygget over, sad ovre i et hjørne med sin store runde
mave, og at Robert de Niro gik rundt deroppe i ringen og var totalt tjekket –
dét var dybest set bare nogle biting, som sørgede for, at de kunne få lidt løn
for at sidde og vente og fylde sig med gratis donuts og drikke al den kaffe, de
kunne hælde i sig. En sjælden gang imellem blev man så afbrudt, fordi der
kom en eller anden tredjeassistent og først sagde ‘Ready for action!’ og derefter

foto: Jon Bang Carlsen

sammen deres egne helt fantastiske agendaer. Så kunne det godt være, at Jake

Alt afhænger af P.O.V. – Robert de Niro i bokseringen som Jake LaMotta i Raging Bull. I statisternes verden var stjernen lige så uskarp, som de var i hans.

råbte ‘Background action!’ – hvorefter vi alle sammen ville begynde at skrige
som sindssyge, indtil det var ovre igen, og man kunne gå tilbage til det, som

alle drengene i Vedbæk rendte rundt som sådan nogle små James Dean’er. De

det egentlig handlede om. Hvilket for mit vedkommende ville sige, at jeg

fleste var jo børn af velhaverforældre, som det meste af tiden var på forret-

ledte efter personer, der kunne være med i min film.”

ningsrejse eller bare væk fra deres store palæer, så vi i fred og ro kunne drikke

– Du har tidligere sagt noget om, at de film, du så som barn i Vedbæk Bio, nær-

os fra sans og samling i de tomme gemakker. Eller også var der en eller anden

mest fyldte mere i din bevidsthed end den fysiske virkelighed omkring dig. Hvad er

form for konform pænhed, som gav en vis kølighed i forhold til børnene –

dit forhold til amerikanske film?

hvilket jo også var James Deans benzin.”

“Så bliver vi nødt til at kigge lidt på geografien omkring det sted, hvor jeg

“Under alle omstændigheder blev de film vores univers, og det betød, at

voksede op, nærmere betegnet området lige bagved Vedbæk Havn, hvor det

de kvinder, som vi først blev rigtig fascinerede af, var sådan nogle amerikan-

rædselsfulde Hotel Marina ligger i dag. Lige dér lå engang noget, der hed Sjet-

ske typer som Natalie Wood eller Marilyn Monroe. Altså kvinder, der balan-

te Frederiks Kro, sådan et klassisk gammelt badehotel, og bagved var der en

cerede på den dér interessante kant mellem at være bedårende blondiner eller

ombygget hestestald, hvor vi boede. Og nede for enden af haven lå Vedbæk

red-heads og lidt berusede og meget playfulle, med en lillepigeagtig seksualitet,

Bio, hvilket betød, at vi bare skulle kravle over hegnet, så kom vi direkte ind

som pludselig kunne slå over i noget direkte aggressivt – som hos Elizabeth

i biografen. På den måde kom det til at hænge sådan sammen, at min store

Taylor i filmen Reflections in a Golden Eye [1967] eller Vivien Leigh i Gone with

filmiske ‘uddannelse’ faldt sammen med de sidste år i mine forældres ægte-

the Wind [1939].”

skab, altså cirka fra 1956 til ’62. I den periode gik jeg nærmest i biografen hver
aften, eller i hvert fald hver anden, ofte bare for at komme væk hjemmefra,

– Har du senere i dine film ladet dig inspirere af nogle af de billeder, du havde
med dig fra barndommens oplevelser i Vedbæk Bio?

og eftersom man jo ikke skiftede repertoire så tit, så jeg de samme film igen

“Ikke direkte, men det er da klart, at en film som East of Eden [1955] – det

og igen. I de år var det typisk sådan nogle James Dean-film, der kørte – Rebel

var den anden med James Dean – rent visuelt gjorde et meget stort indtryk

Without a Cause [1955], og hvad de ellers hed – og derfor kunne man se, at

på mig, blandt andet fordi den har sådan nogle totaler, som jeg holder van-
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vittig meget af. Amerikanerne er også dygtige til at bruge nærbilleder, men

ninger: ‘Oh, my God, David can do so much … he can play a Nazi, he can play …”

jeg synes, at de som regel nøjes med at gøre det, når der er en god grund til

Der er så meget kærlighed i den scene, samtidig med at den også er udtryk for

det, mens der i Danmark har været en tendens til, at man hele tiden brugte

den særlige amerikanske playfulness, altså deres villighed til at lege med roller

nærbilledet, fordi det var lettere eller billigere, for så behøvede man ikke at

og identiteter, som vi tidligere har været inde på.”

være så præcis med sin baggrund. Det er pengene, der bestemmer framingen,

“Hvis vi så skal prøve at tage hul på nogle mere overordnede overvejelser

og det er en kedelig måde at indramme verden på. I Amerika har man haft

om dette med at iscenesætte virkeligheden, kan man sige, at det afspejler en

både den kunstneriske styrke og økonomien til at gøre det rigtige, nemlig at

dialog, jeg hele tiden har kørende med mig selv. Altså at finde en balance

fortælle i store flotte totaler og samtidig at passe på ikke at overdrive nærbil-

mellem at styre tingene og skabe en klar form og så at undgå at ende et sted,

ledet, så det ligesom var jomfrueligt, når man endelig brugte det.”

hvor formen kvæler indholdet. Det er jo et evigt dilemma. Helt basalt opfatter

– Hvis vi så vender tilbage til Hotel of the Stars, så er det en film, der er opta-

jeg mig selv som en person, der fortæller historier. En historiefortæller. Og

get durk i Hollywoods baghave. Alligevel virker det ikke, som om du har ladet dig

som jeg har sagt en milliard gange, ser jeg ikke mine dokumentarfilm som

‘smitte’ eller imponere af Hollywood, men at du i stedet har holdt fast i din ret til

mindre fiktionsmæssige end mine spillefilm. Det er bare to forskellige måder

at lege med filmsproget, blandt andet ved at blande dokumentariske elementer med

at fortælle på. I mine dokumentariske film maler jeg med virkelighedsfrag-

iscenesat virkelighed?

menter, men det betyder ikke, at den samme historie ikke kunne være fortalt

“Det er jo min metode, og så er det sådan set ligegyldigt, om det foregår i

på et utal af andre måder. Det er jo altid historier, jeg har på forhånd – ikke

Hollywood eller i en landsby på den jyske vestkyst. Men som altid er de isce-

historier, jeg finder. Jeg har et eller andet, som jeg gerne vil fortælle, og så går

nesatte scener også i den film skabt med udgangspunkt i karakterernes egen

jeg ud i virkeligheden for at finde nogen, som jeg kan fortælle det igennem.”

virkelighed. Hvis vi tager de to hovedpersoner, Dan og David, så behøvede vi

“Så kan man spørge, hvorfor jeg ikke bare holder mig til at lave rene fikti-

ikke at skrive en eneste replik til dem. De vidste præcis, hvad der skulle siges.

onsfilm, og dertil kan jeg kun sige, at den form, jeg har udviklet, passer godt

For eksempel skete der det uventede, at de pludselig havde et voldsomt opgør,

til mit temperament. Og så hænger det måske i nogen grad sammen med, at

som resulterede i, at Dan smed David ud, eller at David besluttede at gå, eller

den formalistiske side af mig er meget stærk. Man kan se det i nogle af mine

hvordan det nu var. Og det måtte vi naturligvis bruge på en eller anden måde,

spillefilm, hvor jeg bliver så interesseret i at gennemføre det stilistiske, at jeg

men fordi vi havde et meget nært forhold til dem begge, måtte vi jo prøve

måske sine steder kommer til at lægge låg på følelserne. At jeg ligesom indi-

at se situationen fra begge sider. Det førte så til, at vi først lavede den scene,

mellem kan glemme, at det vigtigste trods alt hele tiden er, at livet sparker

hvor Dan, den store tunge mand, sidder i en lænestol og jamrer: ‘Oh, my God,

igennem, og at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis man får puttet så meget

he was so brutal … he threw me up against the wall and …’, hvorefter han koket

cellofan rundt om livet, at det bliver kvalt. Og på det punkt føler jeg, at det

løfter op i sin undertrøje og blotter en kæmpe fed mave med en lillebitte

er godt for mig at arbejde ude i felten, som jeg kalder det – ligesom land-

hudafskrabning. Det er helt vidunderligt, fordi det på den ene side er grotesk,

skabsmaleren – hvor jeg nok kan have mine greb med mig, men hvor dét, jeg

men samtidig er han vanvittig charmerende.”

griber, ikke nødvendigvis bare gør, som jeg vil. At det stof, jeg har fat i, ikke

“Som svar på den scene lavede vi så en scene med David, hvor han hang

bare lader sig forme som villige skuespillere, men også har en egen vilje, som

ud nede på Hollywood Boulevard som sådan en urban midnight cowboy – som

sætter sig igennem og fører til en eller anden grad af konfrontation, friktion.

om han var ude for at samle en ny fyr op. Og til sidst kommer så genforenin-

Den modstand er sund for mig.”

gen, hvor David omsider indser, at livets sande mening trods alt er at søge

“Et andet aspekt er så, at det altid har været en bestemt type historier,

tryghed i Dans velisolerede favn. Hvilket fører frem til Dans opsummerende

som interesserede mig. Hvis jeg skal være ærlig, må jeg sige, at den form for

replik: ‘We have so much in common’ – efterfulgt af den scene, hvor David

historiekonstruktion, som hersker i dag – berettermodellen og alt dét – der

ligger og sover i deres dobbeltseng, og så kommer Dan ind og sætter sig på

dyrkes på filmskoler eller hos filmkonsulenter, som har været på kursus efter

sengekanten og viser nogle billeder af David i alle mulige forskellige udklæd-

kursus, er en standardiseret måde at forsøge at tæmme livet på, der som oftest
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spændt så hårdt op i en dramatisk konstruktion, at deres ikke-autenticitet
hele tiden bliver skjult bag spændingen: Hvad sker der nu? Hvis man forestillede sig en konstruktion, hvor man anvendte en skuespiller på en måde,
som virkelig gav publikum mulighed for kun at koncentrere sig om skuespilleren, ville vedkommende meget hurtigt falde fra hinanden som en Sarah
Bernhardt-kage i regnvejr.”
– Vi skal tale meget mere om din metode senere, men lige nu kunne jeg tænke
mig, at vi forholdt os specifikt til Hotel of the Stars. Det er måske ikke så svært at
forstå, at man kan få mennesker til at rekonstruere relativt uproblematiske elementer fra deres liv foran kameraet. Men hvordan kunne I få Dan Pattarson og David
Pack til at gennemleve deres parforholdskrise i filmen, nærmest mens den stod på?
“Det havde de ingen problemer med. Og det tror jeg hænger sammen
foto: Jon Bang Carlsen

med, at filmen ligger sådan et sted mellem det dokumentariske og det iscene-

Hotel of the Stars (1981) – Dan Pattarson køler af efter opgøret med kæresten David Pack:
“Oh, my God, he was so brutal … he threw me up against the wall and …”

satte, hvilket gav dem mulighed for at vise præcis de ting, de havde lyst til at
vise, og holde andet for sig selv. Jeg aner for eksempel nærmest ingenting om
Dan Pattarsons baggrund. Det kan være, at han er brudt op fra en familie i
Chicago for at udleve sin homoseksualitet i Los Angeles, og at det har været
mægtig traumatisk for ham. Men det kommer jeg slet ikke ind på, for det
spiller ikke nogen rolle for filmen. I filmen er det dybest set hotellet, som er
hovedpersonen, ikke de enkelte personer, og det betyder, at jeg ikke nødven-

slår det ihjel. Jeg synes, at den form for historiefortælling lukker dem ude fra

digvis skal vide alt om Dan Pattarson. Jeg skal bare bruge ham som en farve

livet i stedet for at lukke dem ind i det, således at de – uanset hvor mange

på min palet i forhold til at fortælle min historie om hotellet.”

ressourcer de har til rådighed – på en eller anden mystisk måde ender med at

– Alligevel fornemmer man, at der i Hotel of the Stars er mere af den autentiske

lave film, som har uendelig lidt at gøre med det fælles liv, vi lever. I deres iver

virkelighed omkring optagelserne, som er trængt igennem, end i andre af dine isce-

efter velordnethed kommer de til at simplificere livet. Og det er klart, at jeg

nesatte dokumentarfilm?

på et tidligt tidspunkt har valgt en helt anden vej, fordi det var vigtigt for mig

“Det er også rigtigt. Tager vi film som En rig mand eller Før gæsterne kommer

at have en form, som kunne inkorporere tvivlen. Det har ganske enkelt altid

eller It’s Now or Never, er de totalt kontrollerede, mens Hotel of the Stars ligger

været vigtigt for mig, at tvivlen var en del af min måde at fortælle historier

et sted imellem det dokumentariske og det iscenesatte. Vi har helt sikkert le-

på. Mine karakterers autenticitet skal være så stærk, at hvis jeg pludselig går

get mere med at blande tingene i den film end i mange af de andre. Eller også

i stå med dem et eller andet sted, så de bare står og ånder, mens tiden går,

er der bare tale om en større grad af forelskelse i virkeligheden og i de perso-

sådan som vi mennesker nogle gange gør det, så skal de kunne magte det.

ner, filmen handler om. Tag bare ham den lille ældre mand, der bliver intro-

Og det kan de kun gøre, hvis de er autentiske mennesker. En skuespiller vil

duceret i et totalbillede, hvor han sidder på sin seng på værelset med ryggen

altid have en agenda, der går ud på at prøve at leve sig ind i en rolle, mens det

til kameraet, og så går kameraet i sådan en grov håndholdt bevægelse hele

autentiske menneske slet ikke kan skjule, hvem vedkommende er. Så det har

vejen rundt om ham og stopper op, hvorefter han kigger direkte ind i linsen

været et skisma for mig i forhold til spillefilm eller narrative konstruktioner

og siger: ‘This is hell!’ Han er jo fantastisk, den mand. Han boede ganske vist

generelt: Den eneste måde, hvorpå man kan få skuespillere til at overleve i

ikke på hotellet – han var en af dem, jeg fandt på Scorsese-settet – men den

sådan en sammenhæng – med meget få undtagelser – er at sørge for, at de er

monolog, han kommer med om, hvordan Hollywood og hele Los Angeles er
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invaderet af ondskab, og ingen er, hvad de giver sig ud for, og alle er kakerlakker forklædt som helgener, den er helt hans egen.”
– Var det en bevidst beslutning, at filmen på den måde skulle være mere dokumentarisk?
“Egentlig ikke, jeg tror snarere, at det hang sammen med, at vi ikke havde
nogen penge, og at vi derfor måtte køre hele vejen igennem med håndholdt
kamera og var nødt til at improvisere os frem. Men det var også en form, som
passede godt til den situation, fordi vi som sagt havde at gøre med statister og
birolleskuespillere og dermed med mennesker, der ikke var bange for kameraet. Det er jo ikke ligefrem nogle typer, som går og gemmer sig væk, og det er

6: Marlboro-manden: Fugl Fønix (1984)
Efter premieren på Hotel of the Stars i 1981 fortsatte Jon Bang Carlsen med
at pendle frem og tilbage mellem Danmark og USA, hvor han primært udforskede det Sydvesten, hvis landskaber og små udkantssamfund han havde
forelsket sig i på sine efterhånden talrige blaffeture. Og på et tidspunkt mødte

foto: Jon Bang Carlsen

i sig selv et meget godt billede på den amerikanske mentalitet, ikke?”

Fugl Fønix (1984) – “Da James R. Jarrett (t.h.) så ind i kameraet og mærkede en kant den af
angst, som havde holdt ham oppe i Vietnam, fandt han ud af, at hér var et nyt adrenalinhav,
som han kunne genfinde sin ungdom i, og det var uimodståeligt for ham.”

han endnu en person, der ligesom beboerne på Montecito heller ikke var
bange for kameraet. Det kan godt være, at James R. Jarrett – hovedkarakteren

personificerede væsentlige dele af den amerikanske selvforståelse, dels fordi

i Fugl Fønix (1984) – havde trukket sig tilbage fra andre mennesker i den for-

han var den fødte performer.

stand, at han bevidst holdt sig på afstand af de mere tætbefolkede områder

Ligesom i Hotel of the Stars (1981) – og før den i Jenny (1977) og En rig mand

af det Amerika, hvis ære og ideologi han havde kæmpet for i Vietnam. Men

(1979) – bruger Jon Bang Carlsen i Fugl Fønix sine karakterer, og altså først og

når det handlede om at træde ind foran linsen og legemliggøre de billeder,

fremmest Jarrett, til at fortælle en historie, som på forhånd er planlagt ned i

han bar rundt på af sig selv som en korsfarer i en større sags tjeneste, var han

mindste detalje. Der er altså hverken tale om et dokumentarisk portræt eller

nærmest hæmningsløs.

en traditionel fiktionaliseret fremstilling af et stykke virkelighed, men om

Det meste af Fugl Fønix er optaget omkring Phoenix Firearms Training

et udtryk et eller andet sted midt imellem – en fortælling, som er opstået i

Center, en privat selvforsvarsskole, som James Jarrett havde grundlagt uden

mødet mellem instruktør og virkelighed, og hvor de medvirkende får lov til

for Phoenix i det sydlige Arizona, efter at det var gået op for ham, at han

at spille versioner af sig selv.

som krigsveteran med en fortid som dræbermaskine i Vietnam ikke længere

Det vil sige, at Jarrett optræder i situationer, der kunne være hentet direkte

var i stand til at falde tilbage i en såkaldt normal tilværelse. I stedet fandt

ud af hans autentiske hverdag, samtidig med at han undervejs får lejlighed til

han tilfredsstillelse i at undervise den amerikanske middelklasse i praktisk

at reflektere over, hvad det vil sige at være trænet som elitesoldat med henblik

brug af håndvåben, samtidig med at han på et mentalt plan coachede dem i

på at kunne overleve i junglen – blot for pludselig at blive kastet tilbage i en

at sige nej til alle former for trusler mod deres individuelle frihed. “Violence

normal hverdag, hvor de værste fjender er søvnløshed, kedsomhed og desil-

management” kalder han i filmen sin metier. Og for Jon Bang Carlsen skulle

lusion. Men det vil også sige, at han – takket være filmprojektet – har fået

den på én gang stålsat målrettede og rastløst sitrende Jarrett vise sig at være

tilbudt muligheden for at bryde hverdagens monotoni og lege med scenarier

et nærmest optimalt redskab for en iscenesat dokumentarfilm – dels fordi han

og selvfremstillinger, som mere indirekte viser noget om hans karakter. For
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eksempel har filmhold og medvirkende sammen adspredt sig med at rekon-

for at fastholde dets opmærksomhed. Og hvis jeg ikke havde nok scener til

struere nogle af Jarretts erindringer fra Vietnam, men på en relativt skødesløs

ham, fandt han bare på nogen selv. For eksempel elskede han at sidde på sin

og legende måde, hvor det er tydeligt, at ambitionen ikke for alvor har været

hest – han så også meget flot ud på den – og en dag kom han og foreslog, at vi

at forføre publikum til at tro, at der var tale om autentiske scener.

skulle optage en scene, hvor han tilfældigt kom ridende forbi en shopping mall

I en anden type sekvenser får Jarrett lov til at udleve nogle af de fantasier,

i samme øjeblik, hvor en forbandet kommunist kidnappede en sød ameri-

han bærer rundt på om sig selv som en Don Quijote, der ene mand kæmper en

kansk kvindes lille barn og smed det ind i en bil og drønede af sted, mens han

håbløs kamp for de amerikanske værdier. Da han kom hjem fra krigen, søgte

skød til højre og venstre. James skulle så sætte efter kommunisten og springe

han i første omgang ind i politikorpset i Los Angeles, men kunne ikke udholde

op på bilen, så hesten smadrede forruden, hvorefter han ville dræbe kommu-

frustrationen over nu at skulle tage med fløjlshandsker på illegale indvandrere,

nisten og frelse barnet. Og til sidst kunne den hvide kvinde selvfølgelig ikke

kriminelle og andre subversive elementer, som han blot ville have dræbt i Viet-

lade være med lige at give ham et kys på hans skæggede kind.”

nam. Det deprimerende var, siger han i filmen, at de fænomener, som han hav-

“Han var meget insisterende, og det tog mig lang tid at overbevise ham

de været med til at bekæmpe som soldat, nu florerede i de amerikanske gader,

om, at sådan en scene kunne vi ikke lave, dels fordi det lå uden for vores bud-

men at ingen for alvor gjorde noget ved det, fordi folk generelt var blevet sløve

get, dels fordi konceptet jo netop var at holde os nogenlunde inden for hans

og apatiske. Derfor virker det nærmest som en befrielse, da han i en opdigtet

egen hverdag. Men det var faktisk den eneste egentlige konflikt, vi havde

scene i filmen træder i karakter som The Marlboro Man og gør kort proces mod

undervejs. Og heldigvis kunne vi råde lidt bod på det ved til sidst at lave den

en sjuft, der morer sig med at skyde til måls efter kaktuser i ørkenen.

store scene, hvor vi kørte hele holdet i bus op til Second Mesa, et indianerreservat oppe i det nordlige Arizona, og så blev de ellers sluppet løs i vildmarken

“James Jarrett var jo en sindssygt god performer,” siger Jon Bang Carlsen. “Ja,

og skulle forestille sig, at der var udbrudt atomkrig, og nu skulle de forsøge at

faktisk var han næsten for god, fordi han følte en så stor forpligtelse over for

overleve – indtil de igen kunne rejse sig af støvet som en anden Fugl Fønix.

kameraet, at han nogle gange kunne glemme at være til stede i sin egen ver-

Det var nok det tidspunkt under optagelserne, hvor James var mest på mær-

den. Han var jo en typisk Vietnamveteran, som havde prøvet at bekæmpe sin

kerne, og det var også rigtig sjovt at lave – bortset fra at producenten i mig

kedsomhed over at være kommet hjem ved at bilde den bedrestillede middel-

var bange for, at nogen fra filmholdet skulle blive skudt, fordi James og hans

klasse i Phoenix ind, at de absolut skulle lære at skyde med alle mulige guns

folk skød vildt omkring sig hele tiden. Men heldigvis skete der ikke noget.”

for at forsvare sig mod potentielle mexicanske indbrudstyve. Og så var alting

– Hvordan havde du fundet frem til James Jarrett og hans skole?

selvfølgelig alligevel blevet til hverdag på et eller andet tidspunkt. Men da

“Det var gennem en meget målrettet research. Jeg vidste på forhånd, at jeg

han så pludselig så ind i kameraet og mærkede en kant den af angst, som hav-

ville lave noget omkring dette særlige amerikanske fænomen, survival schools,

de holdt ham oppe i Vietnam, fandt han ud af, at hér var et nyt adrenalinhav,

og derfor satte jeg mig ind på et bibliotek i New York og gennemgik samtlige

som han kunne genfinde sin ungdom i, og det var uimodståeligt for ham.”

aviser for at se, hvad jeg kunne finde. Da jeg så havde en liste over mulige

– Hvordan kom det til udtryk?

emner, tog jeg ud vestpå og opsøgte dem fra en ende af, og efter at have be-

“Normalt arbejder jeg jo på den måde, at når jeg sidder og skal skrive sce-

søgt tonsvis af skoler, som jeg ikke rigtig kunne bruge, kom jeg til dette lille

ner til en film, stykker jeg dem sammen af fragmenter fra karakterernes liv,

og meget ydmyge sted i Arizona – Phoenix Firearms Training Center – og i

og så justerer jeg nogle gange lidt på dem for at få dem til at passe ind i min

samme øjeblik jeg mødte James Jarrett, kunne jeg se, at han bar rundt på en

konstruktion. Men jeg ved, at hvis konstruktionen skal passe til karaktererne,

indre skuespiller, som bare ventede på at blive sat fri.”

er jeg nødt til at holde mig så meget som muligt inden for deres verden. Med
James Jarrett havde jeg imidlertid det problem, at han forelskede sig i kame-

– Omvendt kan man sige, at når han kunne foreslå noget så vanvittigt som den
bortførelsesscene, så havde han måske dybest set ikke forstået din metode?

raet, fordi det fremkaldte en angst i ham og dermed fik ham til at føle sig

“Han forstod mit projekt emotionelt, men ikke intellektuelt. Jeg tror, at

levende. Derfor begyndte han simpelthen at fodre kameraet med sit nærvær

det for ham mest handlede om, at han i mig mente at genkende en even-
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opfattelse. Han kunne jo godt lide at betragte sig selv som sådan en beskytter
af alt det svage og forsvarsløse her i tilværelsen, herunder naturen. Og hvis
vi skulle sætte et fint ord på endnu et af de punkter, hvor han og jeg kunne
mødes, kunne det være panteisme, altså dette med at finde Gud i naturen.
Det har jeg absolut også selv en flig af. I kriseperioder i mit liv har det været
en fuldstændig naturlig reaktion for mig at lægge mig ud med hovedet ned
i noget græs eller røre ved noget bark eller stå med panden op ad et træ eller
noget i den stil. Og hvis jeg under rejser har lidt af hjemve, har jeg noget med
at tage en håndfuld mos op og dufte til det. Jeg elsker den lidt sødlige skovduft, der er bagpå mos, den er næsten som moderskødets duft, og den har en
stærkt beroligende virkning på mig. Og det klart, at James – selv om det ikke
er noget, jeg lægger vægt på i filmen – under sin opvækst havde lidt under
foto: Jon Bang Carlsen

manglen på voksenkontakt og aldrig rigtig havde fået defineret en havn, han
kunne føle sig tryg i. Og derfor havde han i stedet fundet noget umælende
natur ude i det store amerikanske wilderness, som ville tage imod ham.”
– Var der nogen af Jarretts mere vilde bud, som endte i filmen?
“Nej, men jeg vil sige, at jeg den dag i morgen uden problemer ville kunne

Fugl Fønix (1984) – James R. Jarrett havde vanskeligt ved at finde sig til rette i hverdagen, da
han kom hjem fra Vietnam, men så snart han kom op på sin hest, kunne han slappe af i rollen som The Marlboro Man.

tage tilbage og lave en anden film, som kun var baseret på hans vilde bud. Det

tyrer, en mand, der som han selv hele tiden søgte ud i ukendt terræn for at

ter i forhold til det hjemlige filmmiljø er, at det i så høj grad er defineret af

undgå, at livet skulle klappe sammen over ham som en gammel gentagelse af

middelklassebørn, altså den type, jeg kalder Virum-børn – eller Mental Tilstand:

rædselsfulde dimensioner. Men selvfølgelig forstod han ikke rent filmisk mit

Virum. Dér kommer jeg selvfølgelig også selv fra i en eller anden forstand, men

projekt ned i detaljen. Det var jo også en meget europæisk film, som klarede

i denne sammenhæng er det altså sådan nogen, der kommer ind og synes, at

sig godt på festivaler i Europa og også fik en vis økonomisk succes, men som

film er et ‘lækkert’ medium, og så skal de selvfølgelig lige prøve at lave nogle

i USA kun kunne vises i byer som New York og Los Angeles og aldrig kom

fancy kamerature og alt muligt andet teknisk gejl – men for at få penge til dét

på tv. Hvilket i øvrigt har været typisk for mange af mine film, for jeg er jo

er de selvfølgelig nødt til at satse på den brede historie, som forventes at kunne

nødt til sende dem til tv-stationernes dokumentarafdelinger, og de har som

sælge mange billetter. Og så er de allerede på vej ind i sådan en selvmodsigende

regel nogle meget rigoristiske idéer om, hvad dokumentarisme er, og derfor

spiral, hvor de for at fortælle en troværdig historie skal foregive at interessere

bliver de lidt usikre i blikket, når der kommer sådan noget, hvor der ikke står

sig for de mennesker, det handler om, men hvor de samtidig også lige skal gøre

en journalist i forgrunden og taler sig frem til den virkelighed, som han eller

det så overbevisende og salgbart, at de kan tjene en masse penge og trække sig

hun har besluttet sig for er den rigtige.”

tilbage til Virum eller Klampenborg eller Beverly Hills og dermed isolere sig fra

– Hvad med den scene, hvor Jarrett stopper en mand, som morer sig med at skyde
til måls efter kaktusplanter. Kom den fra ham eller dig?

var bare ikke den, jeg skulle lave dengang. Men det betyder ikke, at det ikke
kunne blive en enormt interessant film. Et af mine største irritationsmomen-

de masser, som de føler, at de er sat på jorden for at underholde.”
“Det er endda ikke det værste ved det. Nej, det værste eller det mest usym-

“Den kom fra mig, men hvis jeg skal være ærlig, kan jeg faktisk ikke huske,

patiske ved hele den mekanisme er, at i deres iver efter at tiltrække sig penge

om den havde afsæt i noget, han havde fortalt mig. Det var nu heller ikke det

og opmærksomhed kaster de sig ud i at fortælle om nogle rædsler eller en

afgørende, for essensen i den scene er, at den fortæller noget om hans selv-

smerte, som de overhovedet ikke ved noget om – og fordi de ikke ved en skid
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om det, kan de fortælle om det med en alt for stor voldsomhed. Det er jo en

ske ikke ellers ville have gjort på lige præcis den måde. Og selvfølgelig gav de

gængs indsigt, at hvis et menneske har været meget sygt eller har oplevet no-

den nogle gange lige en ekstra tand til ære for filmen. Men i det store og hele

get meget dramatisk og derefter skal fortælle om det, foregår det gerne med

tog vi bare fat i nogle elementer fra deres hverdag og forstørrede dem lidt op.

stor nænsomhed og en omsorg, som går begge veje – både mod sig selv og

Virkeligheden er jo større end noget andet. Problemet er at finde en metode

mod dem, der skal tage imod. Mens de dygtige drenge ikke kender den om-

til at fastholde den uden at slå den ihjel – ligesom at fange sommerfugle.”

sorg, men bare er optaget af at opnå en effekt på andre mennesker – uden at
tænke på, at de derved også er med til sprede umenneskelighed. Jeg hader den

Morgensolen er kun lige akkurat begyndt at puste glød i de mange røde nu-

slags kalkulerende hænder, som i deres ufølsomhed har så let ved at opfinde

ancer på bjergene omkring Valley of the Sun, da vi bryder op fra motellet i

nogle fantastisk rædselsfulde ting og iscenesætte dem i en forførende filmisk

Cave Creek og triller østpå ad Highway 60 – ud i de landskaber, der udgør den

form. Jeg reagerer altid voldsomt, når jeg støder på det. Det er derfor, jeg som

maleriske ramme omkring historien i Fugl Fønix. Og da sulten melder sig godt

regel selv arbejder med autentiske mennesker, der kender deres egen despera-

en times tid efter, at vi har sluppet Phoenix’ hastigt ekspanderende forstæder,

tion og ensomhed, og som derfor kan agere i selv de mest smertefulde scener

begynder vi at holde udgik efter en attraktiv morgensmadsrestaurant. Valget

på en mere lavmælt og poetisk og levende måde.”

falder på en café i den lille by Superior. Det var ganske vist hér, Oliver Stone

– Tror du, at Jarrett forstod den side af din måde at arbejde på?

i 1997 optog filmen U-Turn, og når man tænker på de mange trængsler, som

“Jeg vil sige det på den måde, at det kan kun lade sig gøre at lave sådan en

hovedpersonen Bobby Cooper (Sean Penn) måtte gennemgå for at slippe ud

film, hvis der er en gensidig respekt. Hvis man i fællesskab skal lege sig frem

af det morads af seksuelle og voldelige intriger, som han blev viklet ind i,

til et resultat, er det tvingende nødvendigt, at de folk, som stiller deres liv til

fordi hans bil undervejs til Las Vegas brød sammen i lige netop Superior, er

rådighed for os, kan mærke, at vi går til vores arbejde med stor seriøsitet, og

det fristende bare at låse dørene, træde sømmet i bund og haste videre. Men

at vi tager deres verden højtideligt. Så det handler ikke så meget om, hvad Jar-

på sådan en klar oktobermorgen er der ingen spor af den indebrændte og for-

rett forstod rent intellektuelt, det handler mere om, at vi tog ham alvorligt, og

kvaklede lillebyondskab, som Nick Nolte personificerede i Stones film. Og da

at vi alle sammen havde det sjovt, mens det stod på. Plus at han selvfølgelig

vi får øje på Buckboard City Café, er sagen klar.

kunne bruge det spejl, vi holdt op for ham, til at undersøge sig selv i.”

Ved siden af caféen ligger The World’s Smallest Museum, et diminutivt skur,

“Så er vi igen tilbage ved den amerikanske mentalitet, som er helt ander-

som ifølge det lokkende skilt på facaden diverterer de besøgende med “artifacts

ledes end vores. Det er et showbusinessland, og folk kan lide at træde ud af

of ordinary life”. Denne lidt kryptiske formulering viser sig at dække over objek-

anonymiteten og blive fokuseret på. Hvis jeg dukkede op med et kamera hos

ter såsom en Compaq-computer fra 1984, en gulnet Beatles-plakat samt et brev

mine gamle venner i Tved på Mols, ville de skrækslagne kaste sig baglæns ind

afsendt i 1960 fra John F. Kennedy til den ene af ejerne af Buckboard City Café.

ad døren og smække den i. I USA er det lige omvendt. Hvis du peger dit ka-

Alt sammen udskrab fra pulterkammeret, som de to entreprenante restauratø-

mera mod en amerikaners lukkede dør, vil vedkommende straks komme ud

rer har stablet ind i nogle primitive montrer for at trække kunder til. Det er så

for selv at være med i billedet. Og det er selvfølgelig immigrantens psykologi,

ynkeligt, at man nærmest bliver rørt. Og tilsammen udgør café og museum

for immigrantens største frygt er aldrig at finde et hjem igen, aldrig at finde et

ikke blot det meste af Superior, men er også et typisk eksempel på den opfind-

sted, hvor genkendelsen bliver en realitet. Hvilket alt sammen fungerer godt

somhed, der præger de mennesker, som endnu holder stand i de små enklaver

i forhold til min metode. Og i tilfældet Fugl Fønix virkede det så ydermere til

rundt omkring i de stadig mere affolkede landskaber uden for det sydvestlige

min fordel, at de på den skole i forvejen var vant til at arbejde med rollespil

USA’s altabsorberende metropoler. Lidt længere fremme ad landevejen skal vi

eller scenarier, hvor de som en del af træningen iscenesatte indbrud hos disse

passere igennem Holbrook, hvor man på Wigwam Motel kan leje sig ind i sin

middelklassefamilier, som skulle lære at håndtere våben. Så dette med at age-

egen wigwamformede bungalow – en af de sidste overlevende rester af den

re i en rolle var ikke noget fremmed for dem. Selvfølgelig forsøgte vi at styre

hensygnende industri, som i årevis har suget næring af nostalgien omkring

begivenhederne i vores retning og fik dem til at gøre nogle ting, som de må-

Route 66. Men uanset hvad de få stædige beboere, som er blevet tilbage ude i
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“Når jeg altid bruger så megen tid på forberedelserne, hænger det sammen
med, at det for mig er sindssygt vigtigt at lære selve stedet at kende: de specifikke locations, de omkringliggende kvarterer, landskaberne og så videre.
Jeg har jo altid en meget ydmyg økonomi i mine film, og det forsøger jeg at
kompensere for ved at udnytte de ting, man kan få forærende, hvis man er
opmærksom på lysets rytme og alle de små detaljer, som man ikke kan konstruere sig til i kulisserne til en spillefilm. Når man bruger virkeligheden som
kulisse, kan man selvfølgelig ikke få det helt, som man måske havde forestillet sig det på forhånd, men til gengæld kan man få en location, som bare er
rigtig, og som har tidens tand i sig og alle sådan nogle irrationelle træk, som
man ikke kunne have tænkt sig til.”
– I den forstand er dit arbejde i nær familie med den dokumentariske proces, som
også netop er kendetegnet ved, at man investerer masser af tid. Man giver sig tid til
foto: Lars Movin

at registrere virkeligheden i bevægelse – i modsætning til i journalistikken, hvor man

Altid på udkig efter billeder – Jon Bang Carlsen ved Wigwam Motel i Holbrook, Arizona,
oktober 2009.

ofte må nøjes med at spørge til, hvad der er sket, fordi det er et vilkår, at tingene skal
produceres hurtigt …
“Det er sandt. Og der er også et andet punkt, hvor jeg føler mig beslægtet
med dokumentaristerne, og det er i den høje grad af frihed, som er forbundet
med at arbejde med begrænsede budgetter. Det betyder, at éns produktion og
livsforløb hænger tæt sammen, og det er afgørende for min måde at fungere

småbyerne, finder på af kuriøse krumspring, er det svært at vriste sig fri af for-

på. Jeg har altid undret mig over, hvordan nogle mennesker kunne have så-

nemmelsen af, at det blot er et spørgsmål om tid, før landskabet igen vil være

dan et forhold til det, de beskæftiger sig med, at det ligesom er en parentes,

lige så øde og nøgent, som det var, da de optimistiske nybyggere i sin tid fik

de hopper ind og ud af – som om liv og arbejde var to uafhængige tidslinjer,

høstet den sidste indianerskalp og rykkede ind i de spektakulære kulisser med

hvor man kan hoppe over i den linje, der hedder arbejde og foretage sig en

en ukuelig tro på at have fremtiden på deres side.

masse ting dér, og så hoppe tilbage til sit eget liv igen, som om intet var

Over morgenmaden fortæller Jon Bang Carlsen, at han i sin tid tilbragte et

hændt. Jeg tror, at hvis man ikke stiller krav om, at den tidslinje, der hedder

par måneder på egnen omkring Phoenix, mens han forsøgte at pejle sig ind

arbejde, også bringer én nye steder hen, så kan man pludselig vågne op og

på, hvordan James R. Jarrett og aktiviteterne på hans selvforsvarsskole kunne

finde ud af, at man har stået nogenlunde stille hele sit liv.”

omsættes til en filmisk fortælling. Selve optagelserne tog også forholdsvis

– Man kan så spørge, om dét at tilbringe så meget tid sammen med sine karak-

lang tid, måske fire-fem uger. Og i det hele taget var der tale om et meget

terer ikke også kan virke kontraproduktivt. En del af energien i at lave en film om

mere omfattende produktionsapparat end eksempelvis i forbindelse med Ho-

en karakter som Jarrett kommer vel fra, at han er så forskellig fra dig selv. Risikerer

tel of the Stars. På den film var det som sagt kun instruktøren og fotografen,

du ikke at afmystificere ham ved at være så længe sammen med ham, at du til sidst

der sørgede for alt det praktiske under optagelserne, mens der på Fugl Fønix

knap nok kan få øje på det, som oprindelig fascinerede dig?

– foruden fotografen, som igen var Alexander Gruszynski – var involveret et

“Det er en evig balancegang for mig. Det er klart, at jeg indimellem ikke

hold på cirka ti personer, blandt andet fordi der indgik en del kompliceret

kan undgå at få nogle informationer om mine karakterer, som dybest set vir-

kameraarbejde med skinner og den slags. Alligevel var det forberedelserne,

ker forstyrrende i forhold til den historie, jeg vil fortælle. For eksempel var

som tog langt den meste tid.

jeg i starten faktisk lidt bange for nogle af de gutter, som fandtes i det miljø,
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for det var jo nogle alt for velbevæbnede folk, som boede i deres små støvede
bungalows og hele tiden mødtes i hinandens baghaver og grillede pølser og
drak øl. Men jo mere jeg var sammen med dem, des bedre begyndte jeg at forstå dem, og en af de ting, jeg opdagede, var, at grunden til, at de rendte rundt
med alle de våben, var, at de havde en masse angst. Og hen ad vejen fandt jeg
også ud af, hvor en del af James Jarretts angst kom fra. Det viste sig, at han
havde været på børnehjem og havde haft en forfærdelig stedfar, som havde
stukket ham med nåle og sådan nogle ting, hvis han ikke makkede ret. Og
det blev pludselig lidt et problem at få sådan en information, for det passede
ikke rigtig ind i min historie om krigeren, som havde taget krigen med hjem.
Så jeg valgte kun at antyde den baggrund, han kom fra, for på den måde at
undgå, at filmen skulle blive styret af de sædvanlige forklaringsmodeller for,
– Når du nævner angst som tema, er det nærliggende at tænke på Fugl Fønix som
en forløber for en film som Michael Moores Bowling for Columbine [2002], der også
handler om angsten som en dominerende drivkraft i det amerikanske samfund?
“Jo, men igen vil jeg sige, at selv om vi alle sammen rent intellektuelt kan
analysere os frem til, at det er sådan, det forholder sig, så er det i forhold til
min film af meget større betydning, at det er en angst, jeg også kender fra
mig selv. Det er for eksempel noget, jeg har oplevet meget i de perioder, hvor

foto: Jon Bang Carlsen

hvorfor sådan en person agerer, som han gør.”

Fugl Fønix (1984) – “James Jarrett var en sindssygt god performer,” siger Jon Bang Carlsen. “Ja,
faktisk var han næsten for god, fordi han følte en så stor forpligtelse over for kameraet, at han
nogle gange kunne glemme at være til stede i sin egen verden.”

jeg har boet i Sydafrika og ofte har stået i situationer, hvor jeg er blevet konfronteret med min egen angst. Men pudsigt nok har ingen af mine to koner13

– James Jarrett personificerer mange af de træk, som adskiller den typiske ame-

kendt den angst, de har tilsyneladende haft en langt større troskyldighed i

rikaner fra den typiske europæer. Når du tilbringer så meget tid sammen med et

forhold til andre mennesker. Jeg kan huske engang, hvor jeg tomlede ned

menneske, som er så forskelligt fra dig selv, får du så aldrig lyst til at sige ham imod

gennem Jugoslavien med Ida, min første kone – eller kæreste – og på et tids-

og udfordre hans livssyn?

punkt, hvor vi lå og sov ude i landskabet, blev jeg vækket midt om natten,

“Jo, det er klart, men hér spiller tidsbegrænsningen en vigtig rolle. Jeg ved,

fordi jeg hørte en lyd. Det var simpelthen mit værste mareridt, der var blevet

at jeg på et tidspunkt skal af sted igen, og jeg ved, at det vil være med en vis

til virkelighed, for da jeg slog øjnene op, kiggede jeg direkte op på en mand,

vemod, at jeg vil forlade et sted, som er kommet til at spille en vigtig rolle i

som stod og pegede ned i hovedet på mig med en revolver. Jeg var selvfølge-

mit liv. Men jeg ved også, at det vil blive rart at komme hjem og igen kunne

lig ude af mig selv af rædsel, men da Ida lidt efter vågnede og så revolveren,

udtrykke mig frit og opføre mig præcis, som jeg har lyst til.”

smilede hun bare dovent fra det ene øre til det andet og begyndte at forklare,
at der måtte være tale om en misforståelse. Hun havde naturligvis læst situa-

– Så du accepterer i en periode at måtte lægge bånd på dig selv for ikke at støde
din hovedkarakter fra dig?

tionen fuldstændig korrekt. De havde kun truet os, fordi de troede, at vi var

“Ja, men det oplever jeg ikke som noget alvorligt, for det skal man jo i alle

nogle farlige typer, som lå og sov på jorden, men det var vi slet ikke – og i

livets sammenhænge – hvilket bringer os ind på vores forhold til sproget i

løbet af ti sekunder havde hun afværget situationen og fået vendt den rundt

det hele taget. I de danske miljøer, jeg har færdedes i, på Christiania for ek-

i en grad, så det endte med, at vi blev de fineste venner og blev inviteret med

sempel, og i venstreorienterede kredse, går folk også rundt og siger alt muligt

hjem til kaffe.”

shit, som i virkeligheden dækker over noget helt andet. Så jeg vil snarere sige,
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at jeg altid generelt har næret en stor mistillid til menneskelige udtalelser.

“Det er en kritik, jeg har mødt i forbindelse med mange af mine film, også

Det er faktisk meget få mennesker, som har evnen til at sige noget som helst

En rig mand. Folk mener, at det er forkert, at jeg ikke mere tydeligt signalerer,

oprigtigt. Jeg vil næsten påstå, at jo flere ord, folk har – og det gælder også

at mine figurer er nogle idioter, men det er netop en pointe for mig. Når jeg

mig selv – des mere lort har de at dække over. Så det er min oplevelse, at når

vælger at fortælle en historie om en mand, så er han ikke en idiot. Som alle

jeg lytter til folk, som siger et eller andet, kan jeg samtidig se i deres ansigter,

andre har han et bud på at leve et liv, og min rolle som fortæller er at prøve at

om de mener noget helt andet. Og derfor er det ikke dét, de siger, men dét,

skabe et rum omkring hans bud, således at folk i det mindste kan have et kva-

ansigtet udstråler, som jeg forsøger at pejle efter.”

lificeret grundlag at dømme ham på. Hvis de så – efter at have set min film

“Men for at vende tilbage til dit spørgsmål så er det da rigtigt, at jeg under

– stadig synes, at han er en idiot, kan de enten prøve at gå i dialog med ham

optagelserne til lige præcis den film lagde mere bånd på mig selv end ellers,

for at redde ham over på deres side, eller de kan vælge at ignorere ham. Den

fordi jeg på grund af det miljø, vi havde med at gøre, var bange for, at der skulle

form for dokumentarisme, som dømmer sine karakterer på forhånd, siger mig

opstå en situation, vi ikke kunne håndtere. Ikke så meget i forhold til mig

ikke noget. Okay, hvis man laver en film om forurening, er man selvfølgelig

selv – jeg har en underlig evne til at blive accepteret i alle miljøer – men mere i

på forhånd imod forurening, men det er noget andet, hvis man laver film om

forhold til filmholdet. For eksempel havde mange af de gutter, der var omkring

mennesker.”

Jarrett, fra første øjeblik en mistro til vores fotograf, Alexander Gruszynski,

– Kan man ligefrem sige, at det er det modsatte, der er din mission, altså at for-

fordi de troede, han var araber. Han er ganske vist jøde, men de syntes, han lig-

søge at nuancere vores opfattelse af den slags mennesker, som ellers ofte blive mødt

nede en araber, og det var noget af det værste, man kunne være i deres verden.”

med fordomme eller reduceret til stereotyper?

“Specielt husker jeg én episode, hvor vi kom ned til en lille by, der hed

“Ja, absolut. Hvis jeg kan tage sådan en figur som krigeren, der har proble-

Douglas, nede ved grænsen til Mexico. Det var lige præcis blevet så sent, at

mer med at finde sig til rette i tilværelsen efter at være vendt hjem fra krigen,

de normale barer var lukket, men fordi der var en masse Vietnamveteraner i

og give ham et menneskeligt ansigt, som folk kan forholde sig til, så har jeg

området, var der nogle specielle barer, som havde åbent efter elleve, og sådan

sådan set opnået dét, jeg gerne ville. I en film som Fugl Fønix forsøger jeg at

et sted gik vi ind. Uheldigvis var det lige efter, at amerikanerne havde bom-

gøre det ved at lægge denne monolog i munden på ham, som jeg har skrevet

bet Gaddafi i Libyen, og da vi kom ind, sad der sådan fire-fem virkelig store

på baggrund af mange, mange timers interviews med ham. Og når han kan

soldater og skulede olmt på os – især på Alexander. Vi forsøgte at lade som

fremsige den så flot og med så stor overbevisning, skyldes det selvfølgelig, at

ingenting og gik op og bestilte den obligate bourbon on the rocks, hvorefter vi

han kan fornemme, at selv om det er mig, der har skrevet ordene, udtryk-

gik ned til et bord og satte os for at gnide støvet ud af øjnene. Men vi havde

ker de respekt for hans verden. Jeg tager hans bud på at leve livet seriøst og

ikke siddet der ret længe, før vi fik den dér fornemmelse: Let’s get the fuck out

snubler ikke hele tiden over mine egne forudfattede meninger om ham som

of here … Og det er klart, at det var Alexander, som med sit udseende havde

karakter. Og hvis jeg skulle pege på en styrke hos mig selv, kunne det være, at

ramt direkte ind i deres frustration. Sådan nogle typer, der først én gang har

jeg i den type sammenhænge måske har evnen til at nulstille mig selv og bare

oplevet fornemmelsen af at være heroes in combat with licence to kill, og som

se ham som et parallelt bud til min egen verden. Det ene bud er ikke bedre

så er kommet hjem blot for at blive tabere i deres eget miljø, bliver vanvit-

end det andet, og i den forstand er vi brothers in arms.”

tig farlige, når de har fået lidt at drikke – og især hvis de samtidig får øje på

“Man kan også sige det på en lidt anden måde: Når jeg laver en film om

en person, som minder dem om alle de fjender, de ikke fik dræbt. Og på den

en person som James Jarrett, skal resultatet ikke blive hans sandhed, og heller

måde havde vi nogle gange problemer med Alexander – hvilket selvfølgelig

ikke min sandhed, men noget helt tredje. Selve filmen skal blive et fælles rum

var dybt uretfærdigt, fordi han er langt mere amerikansk i sin politiske filoso-

mellem ham og mig, et sted, hvor der kan fortælles en selvstændig historie,

fi end mig og hader kommunismen, som han selv er vokset op med i Polen.”

som ganske vist er inspireret af både hans og mit liv, men som helst skal blive

– Hvordan opfattede du den kritik, der gik ud på, at du ikke havde lagt tilstræk-

noget i sig selv og holde som et stykke kunst eller en fortælling i sin egen ret.

kelig afstand til James Jarrett i filmen?
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med eksakte ting, så laver jeg ikke dokumentarfilm – hvilket der i øvrigt efter
min opfattelse ikke er ret mange, der gør. De fleste af dem, som hævder at
være dokumentarister, laver dybest set journalistik. Og journalistisk er ikke
et forsøg på at spejle virkeligheden i et sind, men et forsøg på at spejle virkeligheden 1:1 – hvilket jeg aldrig selv ville turde.”
– På flere planer kan Fugl Fønix siges at pege frem mod spillefilmen Time Out,
som blev den sidste af dine amerikanske film i næsten et kvart århundrede. Følte
du, at du med fortællingen om James Jarrett – som også medvirkede i Time Out –
omsider havde ramt ned i hjertet af den amerikanske sjæl, og at du dermed nærmest
havde udtømt det stof?

film lykkedes ud fra nogle helt prosaiske, hverdagsagtige brikker at skabe en
relativt stor poesi og et stærkt billede af en smerte og en rastløshed, som jeg
gerne ville give udtryk for. Men jeg følte ikke, at jeg havde udtømt mit forhold
til det amerikanske med Fugl Fønix. Sådan havde jeg det mere i forbindelse
med Time Out, som jeg havde håbet kunne blive den endelige kulmination
på det forløb. Men sådan blev det bare ikke. Snarere blev den film lidt af et
mareridt, hvilket førte til, at jeg simpelthen begyndte at køre træt i det amerikanske. Pludselig kunne jeg mærke, at belønningen for enden af tunnelen
ikke længere var stor nok til at overdøve min flyskræk, så i mange år kom jeg
slet ikke herover. I stedet begyndte jeg at udforske først de irske og siden de

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg oplevede Fugl Fønix som et
meget lykkeligt projekt. Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg, at det med den

Fiktion og virkelighed – i spillefilmen Time Out (1988) indgik elementer fra Fugl Fønix (1984)
i en opdigtet historie. På billedet holder fiktionens svar på James R. Jarrett – Steve (Geoffrey
Lewis), leder af selvforsvarsskolen First Church of Christ Armed – øje med sine elever på skydebanen. Lige bag ham går virkelighedens Jarrett (med kasket), som havde en birolle i filmen.
I baggrunden ses den kirke, som et sjak vellønnede håndværkere fra Nordisk Film blev fløjet
til New Mexico for at bygge.

sydafrikanske landskaber. Men så, uden at jeg helt kan forklare hvorfor, var
der et eller andet i Sydafrika, som vækkede noget i mig og åbnede for, at det

øst, nærmere bestemt til den lille by Lordsburg i det sydlige New Mexico. Men

amerikanske begyndte at melde sig igen. Pludselig kunne jeg mærke, at jeg

de landskaber – mentale såvel som fysiske – som Time Out udspiller sig i, har

skulle tilbage og føre nogle livscirkler videre, som havde ligget og modnet i

tydelige paralleller til Fugl Fønix, ligesom en række scener er henlagt til en kri-

en årrække, mens jeg havde været andre steder henne. Og hér sidder vi så, på

sten selvforsvarsskole, First Church of Christ Armed, med mange mindelser om

vej gennem Arizona, og det føles helt rigtigt.”

Phoenix Firearms Training Center. Og havde det ikke været fordi en ambitiøs
og relativt kostbar spillefilm som Time Out krævede professionelle skuespillere

7: Drømmeprojekt på katastrofekurs: Time Out (1988)

i de bærende roller, kunne Jarrett sagtens have optrådt i rollen som Steve, den
fanatiske leder af First Church of Christ Armed (og stedfar til filmens kvinde-

I 1988, fire år efter at Jon Bang Carlsen i slutningen af Fugl Fønix havde efter-

lige hovedperson, servitricen Lucy). Men nu måtte han i stedet vige pladsen

ladt James J. Jarrett sammen med en hvid middelklassefamilie på overlevel-

for Hollywood-stjernen Geoffrey Lewis og selv nøjes med en birolle – dog kan

seskursus i de golde og forrevne landskaber ved Second Mesa i Navajo Indian

ingen, som har set Fugl Fønix, være i tvivl om, at mange af de ord, der kommer

Reservation oppe i det nordøstlige hjørne af Arizona, lod han ham dukke op

ud af Steves mund, er født i Jarretts bevidsthed.

igen – denne gang som en bifigur i spillefilmen Time Out. I forhold til Fugl

Time Out er imidlertid andet og mere end en fiktionalisering af historien

Fønix var handlingen i den nye film flyttet nogle hundrede kilometer mod

fra Fugl Fønix. Faktisk er det en film, der på én gang fremstår som et tilløb
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til en kunstnerisk kulmination og en slags personlig status, idet den forener

har jeg altid holdt af. Ligesom Bergman utvivlsomt er en stor instruktør. Så

en række tematiske, narrative og stilistiske tråde fra Jon Bang Carlsens fore-

er der også nogle af mine samtidige eller dem, der er lidt ældre, som har be-

gående film med diverse selvbiografiske elementer. Mest påfaldende er det i

tydet meget. Cassavetes og Kubrick. Godard og japanerne. Ligesom jeg holder

den forbindelse, at Time Out begynder lige præcis dér, hvor spillefilmen Ofelia

uendelig meget af nogle af de store klassiske amerikanske film: From Here

kommer til byen (1985) slutter – altså med den unge danske mand, som sætter

to Eternity [1953], Gone with the Wind [1939] og den slags. Det er pragtfulde

ud for at finde sin forsvundne amerikanske far. Og går man ned i detaljen,

film, som man aldrig kan blive træt af. Men når det er sagt, bliver jeg nødt

kan der også findes stribevis af andre referencer. Dog er det ikke det inter-

til at tilføje, at jeg generelt altid har haft det sådan, at hvis jeg kom ud fra en

tekstuelle spil, som er det afgørende, idet Time Out på alle måder er tænkt

biograf og havde set en virkelig god film, var jeg bristefærdig af lyst til at lave

som et selvstændigt værk. Og mest af alt er der tale om en film, hvor kær-

film – bare ikke deres film, men min egen.”

ligheden til en vifte af amerikanske fænomener – mennesketyper, locations,
landskaber og kulturudtryk – smelter sammen med den europæiske auteurs

– Nu vi er ved inspirationskilderne: Er der malere, som har haft en særlig indflydelse på dit visuelle univers?

egen bagage, herunder hans personlige historie. I den forstand er Time Out

“Der er flere. Det kunne være Edvard Munch, som jeg beundrer for den

det tætteste, Jon Bang Carlsen er kommet på en anden europæisk auteur med

måde, han placerer sine figurer i et rum på. Og selvfølgelig Hammershøi, som

en forkærlighed for americana, nemlig Wim Wenders (en slægtskab, som i sin

for mig er den helt store. Men når navnene ikke bare rasler ud af mig, hænger

tid også blev bemærket af flere anmeldere).

det sammen med, at det – med nogle få markante undtagelser – aldrig har

“Jeg kan sagtens forstå, hvorfor man nævner Wenders,” siger Jon Bang

betydet så meget for mig, hvem kunstneren bag et værk var. For eksempel

Carlsen, mens vi arbejder os op nordpå, op forbi Second Mesa – location for

fandtes der i min barndoms bogreol en fotobog, der hed The Family of Man

den afsluttende scene i Fugl Fønix – og videre op mod det sydlige Utah, hvor

[1955]. Det var min bibel – men jeg anede ikke, hvem der havde taget de for-

det er tanken, at en del af den kommende film, Just the Right Amount of Vio-

skellige billeder. Og det var også ligegyldigt, for jeg kunne bruge timer på at

lence, skal optages.

sidde som en lille vandkæmmet knægt på den koksgrå sofa i stuen i min fa-

“Det er jo oplagt, at Wenders og jeg har et slægtskab. For eksempel er jeg

milies moderne kunstnerhjem og bare bladre. Så snart jeg begyndte at studere

sikker på, at han også er inspireret af Edward Hoppers malerier, og at vi i den

de enkelte fotografier, forsvandt Vedbæk, og jeg var ude i den store verden. Og

forstand begge kan vores klassikere som et par pæne og nydelige europæiske

jeg er sikker på, at hvis jeg slog op i den bog i dag, ville jeg kunne pege på det

middelklassedrenge, der på sin vis flygter lidt fra det samme. Jeg skal da heller

ene billede efter det andet, som har betydet uendelig meget for mig. Det var

ikke lægge skjul på, at jeg holdt meget af nogle af hans tidlige film, specielt Im

en fantastisk læreproces, virkelig formative years.”

Lauf der Zeit [1976], og siden også i nogen grad Himlen over Berlin [1987]. Men

“Set i dét lys har andre instruktører betydet ganske lidt for mig. Men jeg

med udsigten til de landskaber, vi kører i nu, er det selvfølgelig mest oplagt at

tror, at kernen i hele det spørgsmål er, at jeg aldrig har været særlig god til at

tænke på Paris, Texas [1984], og dér synes jeg, at det bliver mere problematisk.

have idoler eller ledestjerner. Det er også derfor, jeg er lidt forbeholden, når

Selvfølgelig er jeg ikke blind for den charme, der er i filmen, men alligevel bli-

en gut som Wenders bliver trukket frem. Jeg kan udmærket være begejstret

ver den næsten for perfekt for mit øje. Den er enormt dygtigt lavet med alle dis-

for nogle af hans film, men jeg opfatter ham ikke som et forbillede. Hvis jeg

se eminente landskabsbilleder og Ry Cooders musik, men for mig er det, som

endelig skulle have forbilleder, ville det formodentlig ikke være instruktører,

om dygtigheden kommer til at stå lidt i vejen for den historie, han vil fortælle.”

men snarere digtere eller forfattere – for eksempel Sandemose: Jeg har altid

– Er der andre instruktører, som har haft en særlig betydning for dig?

været meget optaget af En flygtning krydser sit spor [1933], måske fordi den har

“Både ja og nej. Mit umiddelbare svar på det spørgsmål er, at jeg altid har

noget af det samme fragmentariske i sin fortællestruktur som mine iscene-

haft så travlt med mit eget, at jeg ikke har haft tid til at følge med i andres. I

satte dokumentarfilm. Eller de helt store fortællere – Dickens, Dostojevskij,

lange perioder har jeg haft en fornemmelse af bare at gå rundt i mit eget lille

Shakespeare – som kan skrive stor kunst og samtidig være enormt underhol-

univers. Men selvfølgelig er der nogen, som har gjort indtryk. Alain Resnais

dende. De er nok det tætteste, jeg kommer på at have livshelte.”
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– Men de er alle sammen meget forskellige fra din egen måde at fortælle på?
“Jeg ser det jo ikke som noget diskvalificerende, at en roman eller en film
er underholdende. Tværtimod har jeg stor respekt for en type som Kim Larsen, men desværre er jeg bare ikke selv en filmens Kim Larsen. Jeg er en
marginaliseret mand ude i kanten, som fortæller på min egen sære måde, og
derfor er det kun et relativt begrænset publikum, jeg kan trænge igennem til.
Og hvis vi så vender tilbage til Time Out, var det måske netop dét, der var min
ambition med den film. Dens manuskript havde jo et element af suspense i
sig, så i min ønsketænkning skulle den have beholdt sit kunstneriske niveau,
samtidig med at den skulle have været mere underholdende. Men sådan gik

Allerede fra første scene i Time Out melder instruktøren klart ud om sin beundring for den klassiske amerikanske filmfortælling. En ung dansk mand,
John Wilder (Allan Olsen), sidder i en Gray Line-bus med kurs vestpå.
Endestationen er Los Angeles, men under en kaffepause i en af de talløse anonyme småbyer, bussen passerer igennem, taber John sit hjerte til servitricen
Lucy (Patricia Arquette) og beslutter at blive hængende. (I virkeligheden ved
vi, at der er tale om Lordsburg, New Mexico, men i filmen bliver der aldrig
sat navn på byen.)

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

det bare ikke.”

Time Out (1988) – Lucy (Patricia Arquette), den arketypiske unge pige fra Smalltown America,
serverer kaffe for den lokale sherif (Richard Bright), men holder samtidig øje med den fremmede, som er stået af bussen.

Inden Johns ankomst til den lille by har man i en prolog set, hvordan han

Lordsburg, men på en internetcafé i Tuba City, Arizona, hvor det øvrige kli-

som en lille dreng, godt tyve år forinden, tog afsked med sin far i en lejlighed

entel mestendels består af Navajo-teenagere fra det nærliggende reservat, som

i København, fordi denne skulle ud på en rejse. “Your father has to go away for

sidder og surfer på hver deres laptop, mens de drikker Seattle’s Best Coffee.

a while,” lød ordene til den forvirrede purk, som var blevet revet ud af søvnen

“Jeg kom kørende i en Greyhound-bus, vistnok på vej fra San Francisco

blot for at se sin far forsvinde. Og på trods af at faren havde lovet, at de ville

til Los Angeles, og på et tidspunkt kom vi forbi en lille by, der hed Lost Hills,

mødes igen, vendte han aldrig tilbage. Nu er den voksne John så rejst til Ame-

i øvrigt ikke langt fra Cholame, hvor James Dean kørte sig ihjel. Jeg syntes,

rika, medbringende en kuffert fuld af de dollars, som faren angiveligt har

at det var et interessant navn på en by, så jeg tog en lynhurtig beslutning og

sendt til ham og moren i årenes løb. Og ifølge fortællingens logik er den kon-

hoppede af bussen, og det viste sig selvfølgelig at være sådan en arketypisk

krete årsag til, at John vælger at afbryde sin rejse til Los Angeles og blive i den

amerikansk flække, hvor ingen andre ellers stiger af, fordi der ikke er nogen

lille by, at de penge på mystisk vis forsvinder under kaffepausen. Men fordi

grund til at gøre det. Men for mig var dét netop grunden til, at jeg gerne ville

vi har set så mange af den type historier før, ved vi, at det i virkeligheden er

være der, så jeg lejede mig ind på det lokale motel og sad og hang. Og det var

Lucy, der trækker. Hun er den arketypiske unge pige fra Smalltown America,

dér, historien kom til mig.”

som kun drømmer om at komme væk. Han er den evige Stranger, som altid

“Sammenligner vi Time Out med Fugl Fønix, kan man sige, at den film

er på gennemfart. Og det er dynamikken mellem de to klassiske amerikanske

handlede om en kriger, den evige soldat, hvis største angst er, at krigen skal

figurer, der driver handlingen i Time Out.

slutte – for det vil betyde, at hans livsflamme også slukkes – og derfor prøver

“Jeg kan tydeligt huske situationen, da jeg begyndte at skrive den histo-

han desperat at sprede sin paranoia til omgivelserne. I Time Out derimod,

rie,” fortæller Jon Bang Carlsen under en kaffepause – ikke på filmens café i

handler det mere om mit eget uafklarede forhold til min far. Og det uafkla-

120

121

I: REJSEN TIL AMERIKA
rede forhold førte ikke alene til, at jeg opdigtede forestillingen om en ukendt
amerikansk far, men det hang også i en bredere forstand sammen med min
aflæsning af mit kulturelle tilhørsforhold.”

7: Drømmeprojekt på katastrofekurs: Time Out (1988)
– Time Out ligner på mange måder en videreførelse af de tematikker, der lå i Fugl
Fønix …
“Man kan vel sige, at jeg i Time Out tog dét, som allerede lå implicit i Fugl

“Da jeg voksede op, havde jeg en stærk fornemmelse af at leve i et fri-

Fønix, nemlig James R. Jarretts historie og min egen historie, og kombinerede

landsmuseum, hvor al den visualitet, som ellers skal give vore tanker luft

de to og trak essensen ud af dem. Det var også derfor, jeg besluttede at invol-

under vingerne, var spærret af de stråtækte huse – som jeg selv bor i nu – og

vere Jarrett i Time Out. Dels kunne han være behjælpelig under de scener,

alt muligt andet, som var fuldstændig irrelevant i forhold til de beslutninger,

hvor der var noget med skydevåben, dels kunne han meget passende spille en

som blev truffet ude i den store verden. Dér stod jeg så som sådan et nyt lille

af birollerne. Under optagelserne til Fugl Fønix havde jeg jo oplevet, hvordan

menneske og ville vanvittig gerne have deltaget i nogle af de problematikker,

han simpelthen var et koreografisk geni foran kameraet. Men for lige at slå

som virkelig betød noget, men følte bare ikke, at jeg kunne komme til det.

sammenhængen mellem de to film helt fast så er det vigtigt at vide, at jeg al-

Hvis jeg havde fået chancen for det, var det lige før, at jeg ville være taget af

lerede var i gang med at skrive Time Out, mens jeg optog Fugl Fønix. Så det er

sted for at slås sammen med de studerende på de amerikanske universiteter –

ikke helt så enkelt, at den ene bare voksede ud af den anden.”

eller til Vietnam, for den sags skyld. Hovedformålet var ikke at kæmpe for en

– Så er der et andet udspring, nemlig spillefilmen Ofelia kommer til byen [1985].

specifik sag, men at trænge igennem til virkeligheden. Jeg følte mig spærret

Den slutter med, at den unge bedemand, John, bryder op fra sin vestjyske landsby

inde i landsbyen, og det var ikke nogen specielt rar følelse. Derfor opstod na-

for at rejse til Amerika og træde i sin ukendte fars fodspor. Og det er ret nærliggende

turligt denne tanke om, at jeg kunne have sådan en mystisk amerikansk far.”

at tro, at det er den samme John, vi møder igen i Time Out?

“Skitsen til den far kan jeg også tydeligt huske udspringet af. Det var en-

“Det er klart – selv om jeg måske selv snarere opfatter det på den måde, at

gang, hvor jeg for første gang tomlede gennem Catalonien. Jeg var sammen

karakteren John Wilder både er en forlængelse af John i Ofelia kommer til byen

med min gymnasiekæreste, vi kom gående gennem Barcelona, og foran os gik

og en allegori over mig selv. En vildere udgave af lille pæne mig. Og derfor

en mand i en sort læderfrakke, sådan en ret kraftig og veltrænet mand, som

kan vi også lige så godt springe direkte ud i det og sige, at en af de rigtig store

var på vej ned ad en af byens brede boulevarder. Vi var typiske tomlere uden

fejl i min karriere har været, at jeg ikke brugte den samme skuespiller i de to

ret mange penge på lommen, så jeg spurgte manden, om han kendte et bil-

film. I Ofelia kommer til byen var det Reine Brynolfsson, som spillede John, og

ligt sted at spise morgenmad – hvorefter han naturligvis inviterede os på det

hvis jeg nu havde haft en klogere producent – eller hvis jeg selv havde været

mest fantastiske morgenmåltid. Og grunden til, at han gjorde det, var, at han

klogere eller stærkere – skulle han naturligvis også have haft rollen i Time

gerne ville snakke. Han havde en historie, som han gerne ville fortælle. Det

Out.”

viste sig, at han havde været fremmedlegionær og havde været i Vietnam, og

– Hvorfor fik han ikke det?

så fortalte han præcis den historie, som jeg senere lod faren – Geoffrey Lewis

“Det havde noget at gøre med, at Time Out blev betragtet som værende en

– fortælle i Time Out. Den handlede om, at han havde været i krig og havde

dyr film, og derfor blev jeg underlagt et pres, der førte til, at jeg begik nogle

savnet sin familie og alt dét derhjemme ganske forfærdeligt. Så var de kom-

voldsomme produktionsmæssige fejl. Det var blandt andet Nordisk Film, som

met ind i en landsby, hvor et lille yndigt barn var kommet løbende hen til

var inde over, og selv om de ikke direkte havde penge i filmen, stillede de

dem med en buket blomster, og fordi han ligesom havde set sin egen datter i

– sammen med Gunnar Obel – nogle krav, der blandt andet handlede om,

den lille pige, havde han taget hende op og holdt hende i sine arme. Så havde

hvem der skulle spille hovedrollen. De kom med en række navne på populære

han sat hende ned igen, og da hun var kommet lidt væk fra ham, detonerede

skuespillere, og selv om de alle sammen var udmærkede til det, de kunne, var

hun sin bombe i blomsterbuketten og dræbte fire-fem af hans mænd. Det

de bare fuldstændig malplacerede i min film. I dag er jeg sikker på, at filmen

var simpelthen den historie, som definerede den karakter. Den totalt sårede

var blevet lavet, selv om jeg ikke havde bøjet mig for deres krav, men dengang

romantiker, som af bitter erfaring havde lært, at man hele tiden måtte være

var jeg så frygtelig umoden, at jeg gav efter. Og det lærte mig én ting, som

på vagt og ikke stole på nogen, end ikke små børn.”

var meget smertefuld, nemlig at uden den rigtige skuespiller i den centrale
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heller ikke sagen bedre, at det var i en periode, hvor han havde voldsomme
problemer med druk, hvilket han heller aldrig selv har lagt skjul på. Men det
egentlige problem var, at han var fejl-castet. Allan havde fejret triumfer i alle
mulige andre film, hvor han havde været helt rigtig, men det var han bare ikke
hér. Det var et spørgsmål om kemi, den seksuelle eller følelsesmæssige kemi,
som skulle være til stede mellem drengen og pigen – den var der ikke. Bag kulisserne havde Patricia Arquette og Allan Olsen det fint og hyggede sig sammen
– selv om der nok ikke var de store chancer for, at Patricia i det virkelige liv ville
være stukket af med Allan. Men der var bare slet ikke den tiltrækning imellem
dem, som var en forudsætning for, at man kunne tro på historien.”
foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

– Hvem havde besluttet, at det skulle være Allan Olsen?

Time Out (1988) – Lucy (Patricia Arquette) og John (Allan Olsen) forelsker sig i hinanden;
i hvert fald på film, men ikke nødvendigvis i virkeligheden. “Patricia Arquette var meget
teenage-agtig, talte ustandseligt i telefon og var lidt svær at komme ind på livet af,” husker
Olsen i sin erindringsbog. “Bedre blev det sikkert ikke af, at jeg ofte lugtede lidt for meget af
bajer, når vi skulle spille sammen og i det hele taget ikke var top-tunet om morgenen, hvor
min mave også havde problemer med at fordøje nattens udskejelser.”

“Som sagt var der ingen af de involverede producenter, der ville høre tale
om at bruge Reine Brynolfsson igen, men når jeg så selv prøvede at komme
med nogle andre forslag – for eksempel Ole Lemmeke eller Mikael Birkkjær –
blev de også forkastet, formodentlig fordi de ikke havde været i Se & Hør for
nylig. Og på et tidspunkt var der så en eller anden, som kom i tanke om Allan
Olsen, hvorefter de pludselig alle sammen insisterede på ham, fordi de mente,
at han var præcis sådan et kendt ansigt, som filmen havde brug for. Men det
var en katastrofe, for uanset hvor meget jeg holder af Allan som menneske, så
kunne enhver idiot se, at han overhovedet ikke havde den kompleksitet, rollen krævede. Og det var virkelig en skam, for der blev investeret rigtig mange
ressourcer i den film fra mange sider. Det var en god historie, billederne var
flotte, og Patricia Arquette var et scoop, men hele lortet faldt til jorden på

rolle sejler skibet ikke. Så var det sådan set ligegyldigt, hvor mange smukke

grund af min fejl-casting af filmens centrale karakter.”

scener der var i filmen, eller hvor godt Patricia Arquette udfyldte sin rolle.

“Så kan man spørge sig selv, hvordan det kunne gå til, at der ikke sad en

Når filmens omdrejningspunkt ikke fungerer, kollapser huset indefra. Og det

person, enten på Det Danske Filminstitut eller andre steder i systemet, som

mest forfærdelige ved det var, at vi allerede var klar over det, mens vi lavede

trak i bremsen og sagde, at der var et eller andet helt galt. Men det gjorde der

filmen. En dag efter optagelserne sagde Alexander Gruszynski til mig: ‘Det går

ikke. Og i sidste ende var det som sagt også ene og alene mit ansvar. Jeg følte,

ikke. Du må fyre ham den gut, der spiller hovedrollen. Også for hans egen skyld.’

at det var en så stor mulighed for mig at få lov til at lave en dyr film i Ame-

Jeg vidste udmærket godt, at manden havde ret, men vi stod med et kæmpe

rika, at jeg ville acceptere nærmest hvad som helst for ikke at tabe den chance

filmhold nede i New Mexico, og jeg kunne ikke overskue det. Det var rigtig

på gulvet. Og så var jeg naiv nok til at tro, at man kunne filme en fejl-castet

dumt, for man får kun lov til at lave sådan en film én gang.”

skuespiller god. Det var en opfattelse, jeg havde, fordi jeg var vant til at lave

– Det er ikke nogen hemmelighed, at det er Allan Olsen, vi taler om …

sådan nogle halvt dokumentariske film, hvor skuespillerne kun kan spille sig

“Nej, og det er noget, Allan og jeg har talt om mange gange, så han ved, at

selv, og enhver idiot kan se, når de bliver tvunget uden for deres kompetence-

det ikke på nogen som helst måde var hans skyld. Det var ét hundrede pro-

områder. I den type film er det lige så meget montagen og måden, det hele er

cent mit ansvar. Jeg burde have set, at den karakter krævede en række kvalite-

skruet sammen på, landskaberne, kamerabevægelserne og så videre, der skal

ter, som bare ikke var en del af Allans register. Okay, så gjorde det selvfølgelig

bære igennem og tilsammen skabe et filmisk sus, en duft, en mood. Men i en
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følgelig bare gjorde det dobbelt ærgerligt, at filmen ikke væltede verden. På
et tidspunkt løb vi ind i den gamle diskussion om, hvorvidt der overhovedet
kunne gå danske støttemidler til en film, som hovedsagelig foregik i Amerika.
Og jeg skrev selvfølgelig alle de sædvanlige indlæg i avisen, hvor jeg argumenterede for, at hvis vi som filmfortællere i Danmark ikke måtte involvere
udenlandske elementer i vores historier, så kunne man lige så godt nedlægge
hele lortet, for man kunne ikke fortælle om Danmark uden også at fortælle
om resten af verden. Alt er jo forbundet, men det er åbenbart en banalitet,
som man bliver nødt til at gentage igen og igen, for efter at filmen havde
modtaget støtte, var der nogen i Kulturministeriet eller i Filminstituttets bestyrelse, som følte sig nødsaget til at gå ind og desavouere konsulenternes
arbejde og trække pengene tilbage. Hvorefter de to konsulenter viste sig som
et par rigtige mandfolk og opsagde deres job i protest. De var ikke sådan nogle
små statsansatte slaver, men derimod folk, der stod op for nogle principper,
privatfoto

og det syntes jeg var meget smukt. Hele forløbet førte så til, at man revurde-

En rig mand bliver lidt fattigere – en del af interiørscenerne i Time Out (1988) blev optaget i
Risby Studierne ved København. På billedet poserer Jon Bang Carlsen og Patricia Arquette
sammen med Substral-millionæren Hans Smith, som efter at have medvirket i En rig mand
(1979) smed en million i den danske filmmands nye eventyr (og mistede hver en øre).

rede situationen, og jeg fik lov til at lave filmen.”
Da Jon Bang Carlsen gik i gang med optagelserne til Time Out, var det hans
fjerde spillefilm – i hvert fald hvis man medregner En fisker i Hanstholm (1977),
der var finansieret som en spillefilm, men som i vid udstrækning inddrog virkeligheden som kulisse og til dels var skabt med nogle af de samme greb som

film som Time Out er der nogle helt andre mekanismer i spil, og det var en

de iscenesatte dokumentarfilm. I 1980 fulgte Næste stop – Paradis, officielt

meget dyrekøbt erfaring for mig.”

hans egentlige debut som spillefilmsinstruktør, om end der også hér var tale

– Hvordan var det overhovedet kommet i stand, at du kunne få lov til at lave en
film som Time Out?

om at lade amatører og autentiske locations indgå i samspil med en fiktionshistorie. Og i 1985 fik han så et mindre gennembrud med Ofelia kommer til

“Det havde jeg vel på en eller anden måde kørt mig selv i stilling til. Selv

byen, hvor den kærlighed til den jyske vestkyst, som var kommet til udtryk

om ingen af mine tidligere film havde været de store økonomiske succeser, så

i først filmskolefilmen Fyret (1975) og siden signaturværket Jenny (1977), gik

havde de alligevel vakt en vis opmærksomhed. Ofelia kommer til byen fik ret

op i en højere enhed med såvel et vist selvbiografisk islæt som trangen til at

fine anmeldelser,16 og mange af de halvdokumentariske film kørte også strå-

fortælle i bredere episke strøg.

lende – på deres egne præmisser – både i Danmark og ude i den store verden.

Dét spor blev fortsat og foldet yderligere ud i Time Out, der som nævnt

Så pengene til Time Out blev i vid udstrækning rejst på grundlag af de andre

samlede tråde op fra en række af de foregående værker, samtidig med at det

film, som det altid er tilfældet.”

var den mest action-prægede film, Jon Bang Carlsen indtil da havde lagt navn

– Var der amerikanske penge i filmen?

til. For selv om historien om de dollars, der tilsyneladende var forsvundet fra

“Jeg har vist tidligere nævnt, at Hans Smith skød en million ind, men el-

Johns kuffert under hans kaffepause, blot var et påskud for, at han kunne

lers var det de sædvanlige skandinaviske konstellationer – med Det Danske

blive i byen og forfølge sin fascination af Lucy, fungerer den spinkle krimiin-

Filminstitut som lokomotiv. Og dér oplevede jeg en fantastisk flot opbakning

trige – der selvfølgelig dækker over en dybere og langt mere grufuld historie

fra de to konsulenter, Claes Kastholm Hansen og Peter Poulsen, hvilket selv-

– på overfladen som det brændstof, der driver handlingen frem.
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Berøvet sine penge, og forvirret af sine drifter, lejer John sig ind på det
lokale motel, hvor Lucy også arbejder som stuepige. Og der går ikke mange
øjeblikke, før han mærker de realiteter, som ligger bag den alt andet end tillidsvækkende motelreceptionists lakoniske bemærkning om, at ingen nogensinde bliver i byen i mere end de tyve minutter, det tager at drikke en kop
kaffe. “We don’t like strangers hanging around here much,” siger receptionisten
– spillet af et af filmhistoriens mest ejendommelige ansigter, Vincent Schiavelli – og leverer dermed en rammende overskrift til de følgende begivenheder.
Først chikaneres den fremmede af den lokale båtnakke af en sherif (som selv
har et godt øje til Lucy), hvorefter han bliver mere og mere mystificeret af alle
stedfar driver. Og nærmest i samme øjeblik, hvor han begynder at blive bare
nogenlunde i stand til at aflæse de lokale koder og begå sig blandt byens befolkning af bevæbnede rednecks, afsløres et nyt og endnu mere skummelt lag i
forholdet mellem Lucy og hendes stedfar. Konfronteret med de realiteter, som
han i sin ungdommelige naivitet i første omgang var blind for, begynder den
ellers passive og godtroende John nu så småt at træde i karakter som mand –
visuelt antydet, da han barberer sig foran et spejl i en scene, der er et ekko af
en lignende badeværelsesscene med den mystiske far i filmens prolog.

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

de mærkværdige ting, der foregår omkring den overlevelsesskole, som Lucys

Time Out (1988) – den danske drifter John Wilder (Allan Olsen) konfronteres med den lokale
motelreceptionist (Vincent Schiavelli): “We don’t like strangers hanging around here much.”

John er nu rede til at tage det endelige opgør med Lucys stedfar. Og dette
udspiller sig på en så spidsfindig måde, at John – for at få sin prinsesse og

americana fornemt indfanget af Alexander Gruszynski.17 Filmen vrimler så-

finde sin egen far – i overført betydning må blive både Lucys stedfar og sin egen

ledes med USA-forelskede billeder, fra de største John Ford-panoramaer til

far i én og samme person. Efter opgøret – der under mange forviklinger ender

de mindste detaljer. Og et eller andet sted mellem de to yderpunkter findes

med, at Lucy i selvforsvar skyder sin stedfar, og at John i en duel med den

signaturmotivet: den legemsstore figur af en piccolo i rød uniform, som står

korrupte sherif mirakuløst kommer ud som vinder – antyder Lucy det skæb-

i vejkanten foran caféen og Bel Shore Motel og vinker med sin ene arm til

nebetingede i begivenhedernes gang, da hun om den blodige løsrivelse fra

forbipasserende bilister – i øvrigt med en knirkende lyd, der sender hilsner til

den våbenfanatiske og følelsesforkrøblede stedfars greb konstaterer: “He even

neonskiltet foran Brugsen i Ofelia kommer til byen.

showed us how.” Og den dybere og temmelig groteske sandhed bag ordene

“Det var faktisk lige præcis den blikmand, som fik os til at vælge Lords-

går op for publikum, da de to unge elskende efter omsider at være stukket af

burg,” fortæller Jon Bang Carlsen, da vi efter kaffepausen i Tuba City er tilba-

vestpå, ud mod Stillehavskystens gyldne solnedgangsverden, træder ind i den

ge på landevejen. “Da vi skulle finde en location til Time Out, lejede Alexan-

bygning i Santa Monica, hvor Johns far efter sigende skulle have sit kontor,

der og jeg en bil og kørte rundt i den sydlige del af New Mexico. Og da jeg fik

blot for at opdage – at Lucys stedfar er Johns forsvundne far!

øje på den vinkende mand i vejkanten, med et jernbanespor løbende perfekt
i baggrunden, var jeg ikke i tvivl. Det var den eneste grund til, at det blev den

Så dramatisk handlingen i Time Out end er, kan man sidde tilbage med en for-

by – og det var i øvrigt endnu en af de fejl, der blev begået i forbindelse med

nemmelse af, at hovedkarakteren hverken er John eller Lucy, men rammerne

Time Out. Alle, som har prøvet at lave film i Amerika, ved, at alt, hvad man

omkring dem: lillebyens stemningsfulde gadebilleder og Hopper-interiører,

skal bruge, kommer fra Los Angeles, og derfor kan jeg den dag i dag undre

de storslåede landskaber, de maleriske scenerier, alt sammen arketypisk

mig over, at ingen af producenterne dengang hviskede mig i øret, at det ville
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være hundrede gange lettere at finde et tilsvarende sted i det sydlige Califor-

på kanten til at trække sig. Det havde de været flere gange, men denne gang

nien. Hvis jeg var så glad for den blikmand, kunne jeg bare have købt ham

var det alvor, og nu lod de Coppola vide, at hvis der ikke lå en færdigklippet

og flyttet ham et andet sted hen. Men jeg insisterede altså på Lordsburg – og

film klar på mandag, så nedlagde de projektet. Så de arbejdede som nogle

fik min vilje. Og det var ikke – som nogen måske har troet – fordi det var John

sindssyge for at blive færdige, og det lykkedes også. Om fredagen lå der en

Fords location i Diligencen [1939]. Det fandt jeg først ud af senere.”

celluloidkopi klar til visning i klipperummet, og så arrangerede de ellers et

– Hvordan gik selve optagelserne?

kæmpe cocktailparty i weekenden for at fejre det. Der var fyldt med fancy

“På den ene side var det den mest forkælede situation, jeg nogensinde

mennesker og vidunderlige kvinder, og Dennis Jakob stod som sædvanlig i

havde været i. Eftersom jeg altid arbejder på minimale budgetter, er jeg jo

et hjørne og svedte og følte sig lidt utilpas. Men pludselig kom der en kvinde

vant til at udfylde adskillige roller under en produktion, så det var fantastisk

hen og stillede sig op ad ham og blev stående og så på ham med noget, der

pludselig at have tonsvis af assistenter omkring mig og opleve, hvordan det

umiskendeligt lignede begær, og han blev helt kåd og tænkte, at omsider

føltes at kunne koncentrere sig om den ene ting: at instruere. Men på den

smilede lykken lidt til ham. Men netop som det gik allerbedst, kom Coppola

anden side var Time Out bare en af de film, hvor tingene ikke rigtig ville glide.

spankulerende forbi, selvfølgelig med en gudesmuk kvinde under den ene

Faktisk var det en rædselsfuldt hård film at lave, ikke bare fordi hovedrollen

arm, og uden tilsyneladende at tænke videre over det hilste han kort på Den-

var fejl-castet, men også fordi manuskriptet – uanset at jeg vil fastholde, at

nis Jakob og snuppede hans kvinde under sin anden arm og gik videre. Den-

historien var god – lige skulle have været igennem maskinen endnu en gang.

nis Jakob stod et øjeblik som paralyseret, mens han følte sine drømme styrte

Hvilket gav mig en seriøs lektion i først at fastsætte datoen for produktions-

i grus, hvorefter han listede ud ad bagdøren til sit vrag af en bil og kørte hen

start, når man er helt sikker på, at manuskriptet er på plads.”

til klipperummet, hvor han stjal rullen med sidste akt. Så kørte han hen til et

“Det var den sædvanlige historie. Jeg havde en idé om, at jeg lige skulle

eller andet hemmeligt sted og ringede til Coppola. I telefonen lod han det stå

have en eller anden til at skrive manuskriptet igennem for at gøre det lidt

klart, at hvis ikke den kvinde, Coppola havde stjålet fra ham, blev bragt ud til

mere amerikansk, og til det formål fandt jeg en fyr, der hed Dennis Jakob.

ham, ville han klippe rullen over med en stor saks. På det tidspunkt fandtes

Jeg kendte ham ikke, men hvis man nævner hans navn i filmkredse oppe i

der kun den ene kopi af filmen, så der blev totalt kaos.”

San Francisco, så er han åbenbart en stor kanon. Jeg var kommet i kontakt

“Nu var det så min tur til at hyre Dennis Jakob som manuskriptkonsulent

med ham via Francis Ford Coppolas selskab Zoetrope Studios, som jeg havde

– men selvfølgelig uden at have hørt nogen af de historier. Dem hørte jeg

lidt forbindelse til, og dér talte jeg med en fyr ved navn Tom Lottie, som stod

først senere. Da jeg fik fat i ham, var tidspunktet for produktionsstart allerede

for alt vedrørende Coppolas film på festivaler og den slags. Han anbefalede

fastsat, så det var vigtigt, at han ikke foreslog alt for store ændringer. Men det

mig at få fat i en gut, som havde haft stor betydning for Coppola og hele den

gjorde han. Da han fik manuskriptet, var der én person, som blev myrdet, og

generation, fordi han havde været på UCLA før dem og havde et indgående

da jeg fik det tilbage, var der atten mord i historien, hovedparten kvinder.

kendskab til europæisk kultur og Rainer Maria Rilke og så videre og i det hele

Det kunne jeg naturligvis overhovedet ikke forholde mig til, så jeg forsøgte

taget var sådan én, man så op til. Det var så Dennis Jakob. Og lidt efter lidt

at få fat i ham igen, men nu var han som sunket i jorden. Hvilket jeg måske

fandt jeg ud af, at han ganske rigtigt var en slags guru for hele den generation,

burde have gættet, for i starten havde vi faktisk talt om at prøve at sidde og

og at Coppola havde hyret ham som kreativ konsulent på stort set alle sine

skrive noget af det sammen, men efter at han havde fået udbetalt første rate,

film, inklusive Apocalypse Now [1979].”

forsvandt han simpelthen. Og da jeg endelig fik ham opsporet, var det på

“Der går specielt én berømt historie om de to. Dennis Jakob var en lille

sådan et motelværelse, hvor det lignede, at der i tidens løb havde været uen-

og tyk, lidt svedende mand, som havde problemer med kvinder – og var der

delig mange mænd og sparket hans dør ind. Så nu var der ikke andet at gøre

noget, Coppola ikke havde problemer med, så var det kvinder. Men alle vidste

end lynhurtigt at prøve at føre manuskriptet tilbage til noget, der lignede

jo, at Coppola havde nogle voldsomme kvaler med at blive færdig med Apo-

min oprindelige version – samtidig med at jeg brugte nogle af hans bud på

calypse Now, og på et tidspunkt var det selskab, som producerede filmen, lige

dialogen, som var ret gode.”
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måske lidt teatralsk idé om, at den overlevelsesskole, der indgik i handlingen,
ikke bare skulle være en kopi af den, jeg havde skildret i Fugl Fønix, men at

“Det tror jeg egentlig ikke. Det foregik alt sammen meget fredeligt. Først

den skulle høre under en kirke, så der kom et religiøst aspekt ind. Vi havde en

lejede vi et helt motel i den ene ende af byen, hvor filmholdet flyttede ind

dansk scenograf med på optagelserne, og det var ikke noget større problem at

– det var så vores hovedkvarter under optagelserne – og derefter lejede vi et

få banket en lille trækirke op, for der var masser af mexicansk arbejdskraft i

andet motel i den anden ende af byen, hvor skuespillerne boede. Det kørte

området, og de var betydeligt billigere i løn end de danske håndværkere. Men

fint nok. Men selvfølgelig opstod der nogle relationer undervejs – også i helt

en dag, hvor jeg kom forbi byggepladsen, var mexicanerne erstattet af et sjak

bogstavelig forstand, idet både tonemesteren Henrik Langkilde og kameraas-

tømrere fra Nordisk Film. Som medproducent på filmen blev jeg lidt bekymret

sistenten Jesper Find ret hurtigt forelskede sig i nogle lokale kvinder. Ifølge

og spurgte, hvad der var sket med vores mexicanske venner, og det viste sig så,

min erfaring er tonemestre altid sådan nogle livsnydere, og så er der et eller

at man mente, at de var for besværlige at kommunikere med. Så pludselig stod

andet blødt i deres indre og noget romantisk ved dem. De sidder som regel

vi med sådan en flok gutter, som var fløjet over på initiativ af Nordisk Film, og

lidt væk fra resten af filmholdet med deres lille Nagra, og af en eller anden

de var alle sammen meget kapable, men jeg skal da love for, at de også skulle

grund finder kvinder dem ofte uimodståelige. Og ganske rigtig: Lynhurtigt

have en meget kapabel løn – plus udetillæg og alt dét. Det var selvfølgelig med-

fik Henrik Langkilde en lokal kvinde, som trofast slog sig ned foran hans mo-

virkende til, at budgettet blev overskredet ret kraftigt, og sådan fortsatte det

telværelse og lavede mad til ham og vaskede hans tøj, mens han sad og legede

bare med den ene fejl eller katastrofe efter den anden på den film.”

poetisk i solskinnet. Med Jesper Find var det lidt anderledes. Problemet med

“Selv under klipningen gik det galt. Oprindelig var det meningen, at det

den kvinde, han fandt, var, at hun allerede havde en mand, og det var sådan

var én bestemt klipper, som skulle køre processen hele vejen igennem, men

en gunslinging maniac, som der gik de mest forfærdelige rygter om. Derfor

fordi han ikke blev færdig til tiden, blev der sat tre-fire underklippere på, hvil-

fantaserede vi om, at han hele tiden lå på lur efter os et eller andet sted ude

ket kom til at betyde, at der manglede fokus og koncentration. Og som om det

i landskabet, så når vi lavede second unit-optagelser og kun var tre mand af

ikke var nok, klippede vi helt frem til sidste øjeblik til et vidunderligt num-

sted, insisterede vi på, at Jesper bar en t-shirt med en skydeskive på, så fyren i

mer af Tom Waits, som vi var sikre på, at vi havde købt. Det skulle være fil-

det mindste vidste, hvilken af de tre rygge han skulle sigte efter.”

mens melodi, men da vi i sidste minut før deadline lige ville have bekræftet,

“Men ellers forløb det uden den store dramatik, bortset fra at det selvfølge-

at alle rettigheder var clearet, trak han nummeret tilbage, fordi han pludselig

lig var vanvittig hårdt, fordi vi kørte de dér seksten timer i døgnet på bedste

havde fundet ud af, at han selv ville lave en film, hvor han ville bruge det

amerikanske vis. Og som instruktør står jeg altid op et par timer før de andre

som bærende melodi. Det var virkelig en katastrofe, og i ellevte time måtte vi

for lige at komme ind i dagens indstillinger, så efter en vis tid ved man ikke

så bede Anne Linnet om at skrive noget musik, og det var helt urimeligt, for

længere, hvad der er op og ned på døgnet, eller om man er i eller uden for

hun havde alt for kort tid, ligesom vi selv heller ikke havde tid til at overveje,

filmen. Sådan var det også på Fugl Fønix. Da vi lavede den, boede vi på sådan

om det nu også var den rigtige beslutning. Senere hev jeg hendes musik ud af

et Super 8-motel med nogle grimme gule farver, og jeg kan huske, at jeg på

filmen igen og gik tilbage til en løsning, jeg tidligere havde overvejet, og som

et tidspunkt sad på motellet og tænkte, at det var mærkeligt, at folk lukkede

under alle omstændigheder passede bedre til mit temperament, nemlig den

dørene helt, for sådan nogle handlinger ulejligede man sig sjældent med at

Carl Nielsen-musik, som jeg også havde brugt i Ofelia kommer til byen. Så alt i

fuldføre på film – indtil det pludselig gik op for mig, at det ikke var en film.

alt var det en meget turbulent proces, hvor jeg begik stort set alle de fodfejl,

Vi havde pause den dag, men vi havde kørt så hårdt på, at man var begyndt

man overhovedet kunne tænke sig.”

at klippe virkeligheden efter sådan en filmlogik.”
– Inddrog I Lordsburg i filmen i en mere dokumentarisk forstand?

En af de ting, der ikke gik galt, var castingen af den kvindelige hovedkarakter,

“Vi brugte byen som kulisse, men vi føjede også noget til. Blandt andet

Lucy. Patricia Arquette var end ikke fyldt tyve, da hun medvirkede i Time

fik vi bygget en kirke, for sådan én var der ikke i Lordsburg. Jeg havde fået en

Out. Hun var født i Chicago (i 1968) og vokset op i Virginia og Californien.
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Og bortset fra at hendes familie på fædrene side kunne spores helt tilbage til
en af de store amerikanske opdagelsesrejsende, Meriwether Lewis – den ene
halvdel af makkerparret Lewis & Clark – var stort set alle i hendes nærmeste
omgivelser skuespillere (herunder begge hendes forældre og alle hendes søskende). Selv startede hun også tidligt. Inden Jon Bang Carlsen fik kontakt
til hende, havde hun haft roller i film som Pretty Smart (1986) og den tredje
aftapning af A Nightmare on Elm Street-serien, der bar titlen Dream Warriors
(1987). Men hun var stadig et relativt ukendt ansigt, og som sådan bidrog
hun til Jon Bang Carlsens film – der i hendes øjne må have haft status som
en kuriøs europæisk art movie – med en attraktiv blanding af medfødt profes“Patricia var fantastisk sød at arbejde med. Da jeg mødte hende, var hun kun
lige akkurat begyndt at få et navn, men man kunne bare mærke, at hun var sådan et rigtigt Hollywood-kid, som var født ind i den dér PR-maskine. Så selv om
hun kun var atten-nitten år, var hun ekstremt disciplineret og professionel. Der
var ikke antydningen af krukkeri eller andre af de ting, jeg havde frygtet, fordi
jeg dengang generelt var ekstremt nervøs i forhold til skuespillere.”
– Hvordan var du kommet i kontakt med hende?
“Det var en ret interessant proces. I Los Angeles havde vi allieret os med en
meget sød, lidt ældre casting agent, Barbara Remsen, og på baggrund af de informationer, vi havde givet hende om karakteren, havde hun sendt en forespørgsel
ud til de relevante agenturer. Jeg var virkelig forbløffet over, hvor effektivt det

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

sionalisme og friskhed.

Et rigtigt Hollywood-kid – Jon Bang Carlsen instruerer Patricia Arquette før optagelsen af
en af de afsluttende scener i Time Out (1988). “Patricia var fantastisk sød at arbejde med,”
husker han. “Selv om hun kun var atten-nitten år, var hun ekstremt disciplineret og professionel. Der var ikke antydningen af krukkeri eller andre af de ting, jeg havde frygtet, fordi jeg
dengang generelt var ekstremt nervøs i forhold til skuespillere.” Bemærk at taxachaufføren i
baggrunden spilles af en gammel kending: Dan Pattarson fra Hotel of the Stars (1981).

system fungerede, og hvor seriøst de tog én. Vi blev simpelthen oversvømmet
med tilbud fra skuespillere, som gerne ville have rollen, og blandt dem var der
flere navne, som i dag er store stjerner. Men dét, der overraskede mig mest, var

– Har du nogen fornemmelse af, hvorfor hun overhovedet var interesseret i at
være med i en film af en ukendt dansk instruktør?

deres professionalisme. Jeg havde på det tidspunkt prøvet at caste flere gange

“Jeg tror, det handlede om, at selv om vi måske havde færre assistenter end

i Danmark, og dengang havde danske skuespillere det med at komme i deres

en typisk Hollywood-film, så var det stadig en relativt stor og ambitiøs pro-

normale tøj, og ofte virkede det, som om de knap nok havde læst manuskriptet.

duktion. Og hvis jeg selv skal sige det, kunne det resultat, der kom op på lær-

I dag er det selvfølgelig helt anderledes. Men i Los Angeles undrede jeg mig i

redet, rent visuelt sagtens måle sig med mange amerikanske film. Så man kan

starten over, at de alle sammen kom og lignede nogen, der kunne være vokset

sige, at hvis det hele var lykkedes lidt bedre, havde det ikke været nogen dårlig

op i Lordsburg, og så viste det sig, at de virkelig havde tilegnet sig manuskriptet

film at være med i. Jeg havde jo drømt om, at den kunne blive et off-beat hit

og havde klædt sig ud til rollen og allerede havde et bud på, hvordan de skulle

– noget i retning af, hvad Bagdad Café18 blev senere. Den blev jo sådan en ny

agere og sige deres replikker. Og når vi optog prøvescener, kastede de sig virke-

model for, at det rent faktisk kunne lade sig gøre at få publikum i tale med en

lig ind i det og satsede, som om det var nu eller aldrig – hvilket det jo også var.

film, der var optaget langt fra Hollywood, både geografisk og metodemæssigt.

Der var ikke noget med at holde lidt igen, og ‘Jeg spiller ikke så godt om tirsdagen’,

Og så har amerikanerne jo altid snobbet lidt for europæisk kultur, så jeg kan

eller den slags. Nej, de gav sig hundrede procent, og mange af dem var afsindig

forestille mig, at Patricias agent har anbefalet hende at give det en chance.”

gode – men det var altså Patricia, som brændte mest igennem.”
134
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“Det havde mange årsager. For det første er jeg af væsen genert. Det har

ind i Solvognen og alt dét, mødte jeg alle mulige forskellige skuespillere ude

altid været et problem for mig i de ikke-genertes verden. Derudover fik jeg en

på byens værtshuse, og – som den bondedreng, jeg er – kunne jeg med det

uheldig start med skuespillere, fordi jeg engang i min pure ungdom havde

samme mærke, at det ikke var en verden, jeg havde lyst til at være i. Og det

prøvet at stå over for Ghita Nørby og Ole Ernst og havde fået at vide, at de ikke

blev ikke bedre, da jeg på et tidspunkt fik lov til at være føl hos teaterinstruk-

forstod et ord af, hvad jeg sagde. Det var i forbindelse med en optagelsesprøve

tøren Ib Thorup, mens han gik og arbejdede med nogle ting til TV-Teatret,

til Filmskolen, og det slog ligesom bunden ud af min selvtillid. Men det hav-

som Kirsten Thorup havde skrevet. Jeg kedede mig simpelthen så bravt. De

de også noget at gøre med den ånd, som herskede inden for det fag dengang,

havde sådan nogle regler om, at instruktøren ikke måtte gå ind til skuespil-

hvor teatret ligesom var nummer ét, mens film blev regnet for noget mindre

lerne på settet. Man måtte kun være i kontrolrummet, og det eneste sted,

fint. Film blev ganske enkelt ikke betragtet som andet end en perforeret tea-

hvor man rent faktisk kunne møde skuespillerne, var i prøverummet inden

terscene, hvilket man også tydeligt kan det, når Danmarks Radio genudsen-

optagelserne. Det var helt gak.”

der nogle af de gamle film, Baronessen fra benzintanken [1960] og den slags.

“Når alt det er sagt, har jeg også altid haft et mere overordnet skisma

De er jo sindssygt rædselsfulde, og det er de blandt andet, fordi skuespillerne

omkring skuespillere, som bundede i, at jeg opfattede mine dokumentari-

altid taler et forkert sprog. Uanset om de skal spille arbejdere eller bønder eller

ske figurer som skuespillere, og dén grad af autenticitet var der selvfølgelig

folk fra provinsen, så kommer de ude fra Charlottenlund og taler forkert og

ingen af de professionelle, som kunne leve op til. Da jeg lavede min første

har forkerte hænder og et helt forkert kropssprog.”

rigtige spillefilm, Næste stop – Paradis, hvor hovedfiguren var bygget op over

“Hver gang man ser de film, må man spørge sig selv, hvordan i alverden

min farmor, havde jeg valgt Karen Lykkehus til at spille hovedrollen, fordi

man har forestillet sig, at en kvinde, hvis hud var blevet marineret i parfume

hun havde sådan en lillepigethed i sig, som var helt rigtig. Men samtidig var

gennem tredive år, nogensinde skulle kunne udstråle den sved og snavs og rå-

hun desværre rundet af den tradition, som jeg har det så svært med, nemlig

hed, som en karakter fra arbejderklassen skulle have. Det er jo vanvittig irrite-

den tuttenuttede danske revytradition, hvor skuespillerens kendthed altid er

rende at se på – specielt når man så samtidig kan se de amerikanske film, hvor

større end rollen. Og det begyndte hun også at diske op med i starten af opta-

skuespillerne allerede dengang på en helt anden måde tog ud og undersøgte

gelserne, så jeg måtte simpelthen forsøge at banke det ud af hende, indtil hun

verden og forsøgte at swinge i takt med den virkelighed, de skulle fremstille.

kom ned i et spiseligt leje.”

I den amerikanske tradition tog man det virkelig seriøst, at de historier, man
fortalte, havde rødder i en virkelighed uden for filmens verden. Det er jo ikke

– Hvis du har det sådan med skuespillere, hvorfor bliver du så ved med at vende
tilbage til at lave spillefilm?

noget, Robert de Niro har opfundet, selv om han måske har taget det videre

“Jeg siger, at sådan havde jeg det med skuespillere. Efterhånden går det

end de fleste. Men i Danmark mente man, at det var noget sminkøsen kunne

lidt bedre – selv om det stadig kan være afsindig svært at stå over for et men-

klare. Man fik lige lidt sort på armene, og så var man smed.”

neske og sige, at nu skal du foregive at være dybt ulykkelig, eller nu skal du

“Det var det rent tekniske, men så var der også noget med den attitude, der

foregive at gå i chok over, at din verden er faldet fra hinanden. Det er klart,

herskede i faget, som jeg havde svært ved at kapere. I dag har danske skuespil-

at alle og enhver kan gå på Filmskolen og lære at stå og gemme sig bag kame-

lere en helt anderledes professionalisme og etik, men i slutningen af tresserne

raet og sige, at nu skal vi have et tracking shot, som går derfra og dertil, mens

og begyndelsen af halvfjerdserne var det vitterlig et meget selvhøjtideligt

det andet er uendelig meget sværere. Men jeg fik ligesom fat i en flig af det i

miljø med en del skabekrukker, der gik rundt og lod, som om de var verdens

forbindelse med, at vi lavede Baby Doll, som sjovt nok lå lige i forlængelse af

største kunstnere. Og hvis jeg skal sige det lidt hårdt, så brød jeg mig ganske

Time Out. Den film foregår på én location, og der er én altdominerende ho-

enkelt ikke om deres omgangsform. Senere har jeg fået en vis forståelse for, at

vedrolle, som blev spillet af Mette Munk Plum. Og så gjorde vi det, at vi inden

fordi skuespillere bruger sig selv som redskab, får de måske en ekstra sårbar-

optagelserne øvede hele filmen igennem på stedet. Vi gik simpelthen rundt

hed, som gør, at det kan være nødvendigt at gemme sig bag noget krukkeri.

på location og arbejdede med den figur i ugevis, og det var lidt af en åben-

Men dengang, i de første år efter at jeg var flyttet til København og kommet

baring for mig, for det var første gang, jeg oplevede, hvad det vil sige, når en
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skuespiller virkelig forsvarer en rolle. Jeg kunne jo se, hvordan figuren stille
og roligt voksede frem for øjnene af mig og blev levende, og hvordan alle de
ting, jeg aldrig havde troet kunne lade sig gøre, pludselig bare fungerede. Det
var en vidunderlig oplevelse således at se en tekst blive til kød, og det fik mig
til at tro på, at hvis et samarbejde med en skuespiller virkelig kan fungere, må
det være noget af det smukkeste ved filmmediet – altså i kombination med
visualiteten.”
– Alligevel kan man undre sig over, hvad det er for et behov, spillefilmene opfylder
hos dig i forhold til dine andre film?
“Det er klart, at uanset hvor meget jeg holder af at lave mine iscenesatte
nogle karakterer ude i landskabet, som er meget autentiske, men hvis jeg får
lyst til at føre de karakterer et andet sted hen, så er det ikke muligt. Det vil
sige, at jeg med den metode ikke i særlig høj grad kan få forløst min fabulerende evne. Vi mennesker har kun et begrænset antal historier i os. Og hvis vi
siger, at jeg måske har fire-fem historier i mig, så kan jeg fortælle nogle af dem
som iscenesat dokumentarisme, mens andre af dem kun lader sig fortælle ved
hjælp af skuespillere. Så kan det godt være, at jeg måske udadtil er mest kendt

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

dokumentarfilm, så rummer de også en del begrænsninger. Jeg kan finde

Time Out (1988) – Nina van Pallandt som Lucys blinde mor. Det blev hendes sidste filmrolle.

for de iscenesat dokumentariske film, men selv har jeg det sådan, at jeg nok
burde have lavet flere spillefilm.”

“Egentlig ikke, men heldigvis havde jeg også en god produktionsleder, Mi-

– Lad os lige berøre et par af de andre skuespillere i Time Out. Et andet kendt og

chael Kitchens, og jeg fornemmede, at han nogle gange gik ind og forklarede

meget særegent ansigt i filmen er Vincent Schiavelli, som spiller motelreceptionist og

skuespillerne, hvad jeg mente, hvis ikke de helt havde forstået mine formu-

cafékok. Havde det nogen betydning for dit valg af ham, at han havde været med i

leringer. Men nej – den eneste skuespiller, jeg havde lidt problemer med, var

Gøgereden [1975]?

ham, der spillede sheriffen, Richard Bright, og det var af helt andre grunde.

“Ikke direkte, men det var selvfølgelig derfra, jeg kendte ham. Og da han

Der skal altid være én skuespiller på en produktion, som flipper ud, og det

kom på tale, syntes jeg, at det kunne være sjovt at få ham med – hvilket viste

var så ham. Han kunne være enormt sød, men samtidig var han hyperaktiv

sig at være let nok. Langt sværere var det at få besat rollen som Lucys stedfar.

og berygtet for at kunne blive decideret adfærdsvanskelig. Det sidste fik jeg

Til den ville jeg gerne have haft Robert Duvall, som er sindssygt god, men det

også at mærke. Han bliver skudt flere gange i filmen, og der var specielt én

gik ikke. Så foreslog min casting agent, at jeg skulle mødes med Geoffrey Lewis,

scene, hvor han bliver skudt af Allan Olsens karakter, som var et mareridt at

og han var rigtig fin. Vi endte med at blive gode venner, og han inviterede mig

få i kassen. Det tog timer at loade ham op med de sprængladninger og blod-

til at komme og bo hos sig, men desværre fulgte jeg det aldrig op. Det skulle

poser, som skulle til, for at det kunne se realistisk ud, og hver gang vi havde

jeg formodentlig have gjort, for på den måde kunne jeg måske have etableret

fået gjort teknikken klar, sagde vi til ham, at nu laver vi lige en prøve, og du

en kontakt til hans datter, Juliette Lewis, som jeg længe har drømt om at bruge

må endelig ikke røre ved udløseren, før kameraet kører. Men hver gang gjorde

i en film. Hun er en vidunderlig skuespillerinde, men nu ser det ud til, at hun

han det alligevel. Hver eneste fucking gang! Hvis jeg havde haft en jernstang,

mere eller mindre har lagt den karriere på hylden og hellere vil spille musik.”

er jeg bange for, at jeg var gået hen og havde banket ham i hovedet med den,

– Oplevede du en kulturkløft mellem de amerikanske skuespillere og dig selv som
en europæisk instruktør i auteur-traditionen?
138

for dér stod vi, med et kæmpestort filmhold til tusindvis af dollars i timen, og
det var tydeligt, at han gjorde det med vilje. Det var sådan noget med, at han
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bare ville have hovedrollen. Ligegyldigt hvilken film, han havde været med
i – og han havde været med i mange gode, også The Godfather – så havde han
ikke haft hovedrollen. Men hvis han nu trykkede på den lille knap … hold
kæft, hvor var det irriterende.”
– Så er der Nina van Pallandt fra den gamle sangduo Nina & Frederik. Fra et
dansk perspektiv er det kuriøst, at det lykkedes dig at overtale hende til at stille op
til rollen som Lucys blinde mor – så vidt jeg ved, var det sidste gang, man så hende
på det store lærred?19
“Ja, hun havde jo skabt sig et lille navn på det tidspunkt, blandt andet fordi
at jeg først og fremmest tænkte, at det kunne være sjovt at forsøge at score
nogle point i Danmark ved at have sådan et dansk ikon med. Det var selvfølgelig også en meget barnlig måde at caste på, men hun var virkelig sød at arbejde
med. Bagefter kunne jeg se, at det nok ikke var verdens bedste idé at lade hende
spille blind. Hun skulle have haft en rolle, der lå lidt bedre til hende. Men det
var trods alt nok den mindste af de fejl, der blev begået på den film.”

8: Højt at flyve …
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hun havde været med i nogle af Robert Altmans film. Men jeg må indrømme,

Lordsburg, New Mexico – Jon Bang Carlsen instruerer Allan Olsen til en scene i Time Out
(1988). Bag kameraet: Alexander Gruszynski. De øvrige personer: Jesper Find (bar overkrop),
Henrik Langkilde (boom), ukendt amerikaner.

Da Jon Bang Carlsen første gang kom til Amerika, var han syvogtyve år og
havde hovedet fuldt af drømme. Godt et år forinden havde han afsluttet sin

år, og håbet var, at resultatet skulle blive den store forkromede galionsfigur

udddannelse på Den Danske Filmskole, og på sit CV havde han allerede en

på hans amerikanske drøm. I stedet blev det et mareridt – først under selve

god håndfuld titler, heriblandt kortfilmen Jenny (1977), der skulle blive stå-

processen, som vi lige har hørt om, og siden da de danske anmeldere satte ord

ende som et hovedværk inden for den genre, iscenesat dokumentarisme, som

på deres vurdering af filmen.

den unge filmmand havde gjort til sin særlige metode. Nu havde han så be-

Allerede overskrifterne talte deres tydelige sprog: “Ørkesløs” hed rubrik-

væget sig fra Vestjylland til det sydvestlige USA, og hér havde han fundet et

ken i Aktuelt, hvor der på premieredagen – 12. februar 1988 – var sat en hel

rum, hvor han kunne folde drømmene yderligere ud, og hvor han i et endnu

side af til et veritabelt blodbad. I Ekstra Bladet gjorde Paul-Jørgen Budtz ligele-

større format kunne omsætte sine indre billeder til arketypiske fortællinger

des kort proces: “Simpelthen for ringe”. I Information var formuleringen lidt

på celluloid. I titler som En rig mand (1979), Hotel of the Stars (1981) og Fugl

mere nuanceret – “Fortabt søn i forlist film” – men meningen var stort set den

Fønix (1984) havde han lag for lag trængt ned i dybderne af den amerikanske

samme. Og i Politiken signalerede Henrik Lundgren i underrubrikken, at Jon

sjæl, parallelt med at han hjemme i Danmark havde lagt stadig nye brikker

Bang Carlsens nye film var “ufrivilligt komisk”, om end anmelderen nede i

til en hastigt voksende produktion, der omfattede såvel spillefilm og tv-fik-

teksten gav udtryk for i det mindste at forstå, hvad der havde været instruk-

tion som flere iscenesatte dokumentarfilm, ikke mindst Før gæsterne kommer

tørens ærinde, og spurgte: “Har han simpelthen haft for meget på hjerte til at

(1984) og Jeg ville først finde sandheden (1987).

kunne formulere sig klart?”20

Da forberedelserne til Time Out gik i gang, var der således lagt op til en

Måske havde anmelderne ladet sig påvirke af al den ballade, der havde

foreløbig kulmination på en karriere, som på det tidspunkt kun havde gået én

været omkring finansieringen af filmen. Som Jon Bang Carlsen fortalte i det

vej: opad. Det var Jon Bang Carlsens enogtyvende film i løbet af blot seksten

foregående kapitel, havde Filminstituttets to konsulenter, Claes Kastholm
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Hansen og Peter Poulsen, sat deres stillinger ind på at omstøde Kulturmini-

“Med sin faste fotograf Alexander Gruszynski har Bang Carlsen genopda-

steriets beslutning om at trække støtten til filmen tilbage. Og noget kunne

get et amerikansk landskab, som klassiske og moderne westerns har foreviget

tyde på, at sagen i nogen grad spærrede for oplevelsen af værket, idet den blev

til uudslettelige stillbilleder, og som nu igen får selvstændigt liv.”24

omtalt i påfaldende mange af anmeldelserne. Men samtidig havde den hårde

Men der var langt mellem lyspunkterne. Og selv på ti års afstand havde

dom måske også noget at gøre med, at mange af anmelderne på forhånd var

Morten Piil og hans medskribenter i Gyldendals Filmguide (1998) svært ved at

positivt indstillede over for Jon Bang Carlsen og derfor blev dobbelt skuffede

finde på noget pænt at sige om Time Out. Der er – igen – ros til fotografen, og

over, at det amerikanske projekt ikke var lykkedes. Således var det typisk, når

til filmens brug af landskaber og locations, men selve fortællingen, hedder

Johs. H. Christensen i Kristeligt Dagblad indledte sin tekst:

det i guidens vurdering, virker “fortænkt og overkonstrueret”. Og så kommer

“Jon Bang Carlsen er et af de største og visuelt bedst formulerede talenter

dommen:

i dansk film, en mand med både syner og ambitioner. Og der er da også store

“Man har svært ved at blive fanget af gåden, for John virker i Allan Olsens

kvaliteter i hans på forhånd omdiskuterede amerikanske film Time Out, men

fremstilling mere fjoget end følsom. Denne ærkedanske tumling sættes over

som helhed falder filmen både sammen og fra hinanden.”21

for den i værste forstand meget amerikanske selvtægtsmand, der er i slægt med

Med lignende formuleringer forsøgte flere at pege på det talent og de gode
intentioner, der lå bag Time Out, men det ændrede bare ikke ved, at de drøje

Jon Bang Carlsens dokumentariske portræt af samme type i Fugl Fønix (1984).
Dramaet slår ikke de forventede gnister, og filmen forbliver dødfødt.”25

hug faldt i tætte byger. Og skulle man vælge én anmeldelse, som nogenlunde
dækker tonen i de øvrige, kunne det være Kim Schumachers i B.T., hvor han

“Det er jo ikke nogen hemmelighed, at anmeldelserne var sindssygt dårlige,”

kaldte filmen “en slem skuffelse” og “en blodfattig historie”, hvorefter han

begynder Jon Bang Carlsen, da vi omsider får taget hul på emnet. Dagen går

konkluderede, at der var tale om et “tragisk uvedkommende fejlskud fra en af

på hæld, og de sidste solstråler lægger et rosa skær hen over ørkenlandska-

Danmarks instruktørbegavelser”. Om Allan Olsen skrev Schumacher, at han

berne. Få kilometer fremme vil vi krydse grænsen til Utah, og det er, som

i filmen er “en hund i et keglespil, han øjensynlig ikke har indsigt i og med

om det svindende lys gør sig de yderste anstrengelser for at forføre os med

et engelsk med dansk accent, der vakte munterhed ved presseforestillingen”.

skønhed, måske for at forhindre os i at køre ind i det mormonske mørke, der

22

Også andre havde riven ude efter den arme hovedrolleskuespiller, måske

venter forude. Men vi fortsætter – ligesom vi inde i kabinen fortsætter med

mest ubønhørligt Henning Jørgensen i Information, som efter at have kaldt

at bore i såret. Manden i sædet ved siden af mig holder en atypisk pause i

hele filmens stil “krampagtigt søgt” og “afmægtigt ambitiøs” skrev:

talestrømmen og siger så:

“Hovedpersonen John kommer også kun til at virke som en livløs kon-

“Jeg ved ikke, hvad andre gør, når de har haft premiere på en film, men

struktion, måbende ubehjælpsomt som han spilles af Allan Olsen, denne

det almindelige er vel, at man næste morgen køber alle aviserne for at se,

ellers i andre danske film så velsignet spontant replik-kvikke og situations-

hvad de skriver. Det gjorde jeg også, da Time Out kom ud, og allerede da jeg

rigtige skuespiller, der her storker rundt som en ren marionet og med en tynd,

åbnede den første avis, kunne jeg mærke, at alle de uheld, vi var blevet ramt

tonløs stemme fremsiger sine engelske replikker som en tungnemt tillært lek-

af undervejs, og alle de dumheder, jeg selv havde begået, ville komme til at

tie. Alene med denne nitte af en hovedperson er filmen tabt på gulvet.”

koste mig dyrt. Det var en helt klassisk stund. På det tidspunkt boede jeg inde

23

Heldigvis for instruktøren var der også en lille håndfuld anmeldelser, der

i Store Kongensgade, og morgenen efter premieren stod jeg tidligt op, gik hen

overvejende var positive, pudsigt nok primært i provinspressen. Og så var der

til en kiosk og købte alle aviserne, gik ned til Kastellet og satte mig med udsigt

mange af kritikerne, som ind imellem alt det negative trods alt også kunne

over vandet, tog en dyb indånding og begyndte at læse – og ikke bare i den

finde opløftende momenter, primært i filmens visuelle kvaliteter – eksem-

første, men i samtlige aviser stod der, at jeg var totalt ubegavet, og at det var

pelvis Michael Blædel i Berlingske Tidende, der nok mente, at projektets hele

noget frygteligt lort, jeg havde lavet. Jeg havde lagt tre år af mit liv i den film,

konstruktion samlet set var noget vakkelvorn, men som ikke desto mindre

det var en af de mest pinefulde processer, jeg nogensinde havde været igen-

havde blik for billedsidens kvaliteter:

nem, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde ondt.”
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“Intellektuelt kunne jeg godt se, at anmelderne til en vis grad havde ret,
men jeg følte, at de fleste af dem var for kategoriske i deres afvisning. Jeg vil
til enhver tid fastholde, at det var en god historie og et godt projekt, og at det
også kunne ses, at der var blevet lagt så mange ressourcer i filmen. Og havde
aviserne bare skrevet, at der var gode momenter, mens andet ikke fungerede,
så havde det været lettere at sluge. Men når først kritikerne går i gang med
at slagte et eller andet, går de åbenbart helst hele vejen, og det var pisseubehageligt – også fordi man jo ved, at sådan en gut som mig, der ikke laver
kassesucceser, i nogen grad er afhængig af, hvilke ord der bliver hæftet på én.
Det gør ganske enkelt éns vej på jord sværere, hvis man ikke får bare en lille
i den retning, og nu var det åbenbart blevet min tur til at få nogle drag over
nakken. Måske er det naturligt, at hvis man har givet en instruktør enormt
meget ros, så bliver den negative kritik tilsvarende hård, men lige i øjeblikket
var dét en ringe trøst. Faktisk var det frygtelig deprimerende. Også fordi der
havde været al den ballade omkring Filminstituttet, hvor de to konsulenter
tappert havde sagt deres stillinger op i protest mod, at støtten var blevet trukket tilbage med den stupide begrundelse, at filmen ikke var ‘dansk’ nok. Jeg

foto: Rolf Konow / Gunnar Obel Film

smule opbakning i pressen. Men indtil da havde jeg været temmelig forkælet

Time Out (1988) – danske John (Allan Olsen) træder i karakter som helt i amerikansk tradition.

ville enormt gerne have lavet en film, der var et mere vægtigt forsvar for det
standpunkt, at dansk virkelighed ikke er noget, som kun udspiller sig inden

romantiker og en mand med en kulturel dimension. Det var jo typisk, at han

for Danmarks grænser. Så jeg følte, at jeg havde svigtet – konsulenterne, alle

senere gik ind i Lars von Triers Europa [1991] og andre risikable, men nyskaben-

de involverede, mig selv, filmen, hele vejen rundt.”26

de projekter. Men på Time Out skulle han nok have hyret en ansvarlig person,

“Heldigvis klarede filmen sig lidt bedre i biografen, end man kunne have
frygtet. Den indspillede faktisk tre eller fire gange så meget som Ofelia kommer

der havde erfaring med udenlandsk produktion, til at holde styr på økonomien. Det havde han ikke gjort, og jeg endte da også med at vinde sagen.”

til byen – også selv om den aldrig kom op i USA, for det var før det internatio-

“Så let skulle jeg imidlertid ikke slippe. Jeg sagde før, at jeg havde fået

nale gennembrud for dansk film, og det var slet ikke normen dengang. Dog

indføjet i min kontrakt, at jeg havde rettighederne til alle de optagelser, der

kom der én god ting ud af hele den missere, og det var, at vi havde gået og

ikke blev brugt, men ikke desto mindre gik der ikke mere end ti sekunder

lavet alle disse landskabsbilleder, og så havde jeg fået indføjet i min kontrakt,

efter premieren på Livet vil leves …, en totalt snæver og ukommerciel film, før

at alt det materiale, som ikke kom med i den endelige film, tilhørte mig. Det

der lå et anbefalet brev fra en advokat, som på vegne af Gunnar Obel gjorde

betød, at jeg nu stod med et stort arkiv af dét, jeg kalder arketypiske billeder,

mig opmærksom på, at jeg havde hugget optagelserne fra Time Out. Heldigvis

og de fandt nogle år senere et hjem i en anden film, som jeg er meget glad for,

kunne jeg bare hive kontrakten op af skuffen og sende en kopi til dem.”

nemlig Livet vil leves … breve fra en mor.”
– Hvilke økonomiske konsekvenser fik Time Out for dig?

– Men alt i alt blev Time Out ikke det, du havde forventet?
“Nej, er du gal! På det tidspunkt overvejede jeg jo at flytte til USA, og jeg

“Der skete det, at producenten Gunnar Obel lagde sag an mod mig, da han

havde sådan liggende i baghovedet, at når den film kom ud, ville alle døre

begyndte at finde ud af, hvor dyrt det havde været at have alle de danske hånd-

stå åbne – Spielberg ville blive smidt ud af sit kontor, og jeg ville overtage det.

værkere i New Mexico. Det var lidt pinagtigt, for jeg kunne rigtig godt lide

Men sådan skulle det altså ikke gå. Hvilket måske var meget godt, for dybest

Gunnar, han var en fantastisk kombination af en kræmmer fra Vestjylland, en

set må jeg jo også erkende, at jeg ikke passer ind i den verden. For eksempel
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har jeg aldrig haft det særlig godt med lanceringsarbejde og premierer og den

“Det kan jeg jo ikke selv svare på. For mig handler det mere om at få en

slags. Og specielt i forhold til USA kunne jeg mærke, at jeg havde en meget

større pensel, eller at få flere pensler, således at man bedre kan male de bil-

dansk attitude. På det tidspunkt havde jeg trods alt lavet relativt mange film

leder, man har i hovedet. Lidt ligesom musikeren, som er vant til at sidde og

i forhold til min alder og havde også lidt af et navn hjemme i Danmark, men

klimpre på en guitar og så pludselig får adgang til et symfoniorkester. Der lig-

hvis folk i USA spurgte, hvem jeg var, kunne jeg ikke finde ud af at sige andet,

ger selvfølgelig altid en fare for, at musikken ikke bliver bedre af den grund,

end at jeg bare var en lille dansker, som havde lavet et par små film. Det er

eller at man ligefrem bliver besejret af det større instrument, men jeg tror, at

selvfølgelig sådan en bondetankegang, for samtidig tænkte jeg, at de da for

alle, der laver film i Danmark, kan genkende fornemmelsen af, at det indi-

pokker måtte kunne se, hvem jeg var. Men det er en af de ting, man lærer

mellem kan blive lidt for klaustrofobisk, og at man virkelig kan have brug for

i det amerikanske system: Hvis man ikke er i stand til at præsentere sig selv

bare en gang imellem at få lov til at komme ud i et større regi. Heldigvis kan

ordentligt, kan man lige så godt glemme det.”

jeg dog fornemme, at tingene på det punkt er blevet meget bedre nu, end da

“Omvendt var det lidt ærgerligt, at det gik sådan, for jeg har altid haft en

jeg startede ud. Når jeg ser på alle de unge mennesker, jeg har undervist på

stor respekt for dét, de kan i Hollywood, når de er bedst. Det er jo en industri

Filmskolen i de senere år, så er de meget mere mobile, end de fleste fra min

med nærmest uendelig mange ressourcer og fantastisk dygtige mennesker, og

generation har været. Der går ti sekunder, så er de ude i verden.”

indimellem kan jeg godt savne virkelig at kunne tænke stort med kameraet. At

– Jeg kan sagtens forstå, hvad du siger. Men omvendt kunne der vel være en reel

komme tilbage til min barndoms oplevelser i Vedbæk Bio, hvor man sad dér i

risiko for, at du var endt som én blandt mange middelgode instruktører, hvis du i

mørket, og tæppet blev trukket fra, og så kom der et kamera, som faldt ud af

stedet for at have insisteret på at lave dine unikke film på et tidligt tidspunkt havde

himlen og styrtede ned og fortsatte ind i et kloakrør og forfulgte en rotte og

fået mulighed for at lade dig absorbere af det store system?

sprang ind igennem pupillen på den og landede i dens tarmsystem – hele det

“Det kan man selvfølgelig ikke vide en skid om. Det eneste, jeg ved, er, at

dér take us for a ride-agtige aspekt af filmmediet. Det var jo de levende billeders

jeg selv opfatter de bedste af mine film som tidløse – samtidig med at nogle af

allerførste udgangspunkt. Toget, der kom bragende imod publikum. Gyset og

dem, specielt de ældre, har kobberstikkets kvalitet i sig forstået på den måde, at

suset. En tur i verdens største rutschebane. Og det er jo helt vidunderligt, så det

de er vidnesbyrd om den tid, de blev til i. Derfor ærgrer det mig lidt, at jeg har

kunne jeg godt have tænkt mig at få lov til at lege lidt mere med.”

været en sjuske i forhold til at sørge for at holde dem i cirkulation. Det skyldes

“Så vil alle de kloge mænd og damer sige: Godt han ikke gjorde det, for

selvfølgelig ikke mindst, at der er så beskedent et økonomisk potentiale i dem,

kun gennem begrænsningen når man sit sande udtryk. Men det tror jeg kun

at det ikke rigtig har kunnet svare sig at holde dem kørende i de traditionelle

er en del af sandheden, for jeg synes, at jeg har oplevet, at de sjældne gange,

distributionssystemer. Men jo ældre jeg bliver, des mere lyst får jeg til at gøre

hvor jeg har fået lov til at fyre den af, så kan jeg godt underholde. Og man

dem tilgængelige, og løsningen må vel være, at jeg selv tager affære og sørger

ved jo, at den fantastiske side ved Hollywood som kapitalistisk system er, at

for at få dem pakket ind på en lidt attraktiv måde og udsendt på ny.”

de er nødt til at have en vis åbenhed, fordi de hele tiden skal sørge for at forny
deres vare. Så når den åbenhed går op i en højere enhed med den rigtige fan-

– Hvis du skulle opsummere, hvad du lærte af forløbet omkring Time Out, hvad
var det så?

tasi på det rigtige tidspunkt – for eksempel når der kommer sådan et totalt

“Lad mig sige det sådan, at jeg næsten altid selv tror hundrede procent

syret engelsk halvgeni som Tim Burton bragende ind fra sidelinjen – så kan

på mine film – i hvert fald mens jeg laver dem og som regel også lige efter.

resultatet blive mageløst, fordi de har dette utrolige apparat af teknikere og

Med Time Out vidste jeg godt, at der var nogle problemer, men jeg håbede,

skuespillere, som ved, hvordan man får det op på lærredet.”

at den ville overleve på historien. Det gjorde den så ikke. I stedet for at løfte

– Andre vil måske sige, at det specielle, du kan, altså alt dét med de tyste inte-

mig op og gøre mig til en international instruktør, blev Time Out filmen, der

riører og de fine sansninger og pauserne og livet, der spirer frem af sprækkerne på

én gang for alle slog fast, hvad jeg egentlig altid har vidst, nemlig at jeg er og

de steder, hvor der ingenting sker … alt dét ville man måske frygte kunne være gået

bliver min egen lille mand, som må følge sin egen lille markvej, og at noget

tabt, hvis du var blevet sluppet løs i det andet system?

af det, jeg skal passe mest på, er, at jeg ikke mister mig selv, når jeg endelig får
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lejlighed til at male med en bredere pensel. Men det allervigtigste, den film
lærte mig, var nok, at selv om mit hjerte er meget amerikansk, er min måde
at fortælle historier på og min måde at positionere mig i forhold til det liv og
den tid, jeg befinder mig i, meget europæisk. Det oplevede jeg for eksempel i
forhold til Mikael Salomon, som var second unit-fotograf på Time Out. Undervejs i produktionen var vi ofte i laboratoriet sammen i Hollywood, og selv om
han på det tidspunkt havde været meget mindre i USA end mig, kunne jeg
mærke, at han bare passede som fod i hose til det sted, mens jeg selv altid følte
mig som the odd one out. Og selvfølgelig var det også ham, der endte med at
blive derovre, mens jeg rejste hjem. Så dét, jeg lærte, var, at jeg er europæer, og
at det er en erkendelse, jeg må holde fast i, hvis jeg skal gøre mig forhåbninger
om at nå andre med de historier, jeg gerne vil fortælle på film.”
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“Livet vil leves, og derfor går solebud op og ned ustandseligt, og skruptudser springer enten for højt eller for lavt og lander forkerte steder eller
rigtige steder. Det kan slet ikke være anderledes. Ethvert menneske, ung
eller gammel, er altid midt i centrum af livet, sit eget liv i livet. Det slipper
os ikke.”
– Else Bang i Livet vil leves … breve fra en mor, 1994



“I Kønsløse var der kun én vej,” skriver Jon Bang Carlsen et sted, “og den gik
i en cirkel rundt om gadekæret.” Det essay – “Veje” – hvorfra citatet er hentet,
handler om de to modsatrettede kræfter, udlængsel og hjemve, som strides
i de fleste mennesker og giver os et særligt forhold til fænomenet veje, fordi
vi aldrig rigtig ved, om de fører ud eller hjem. Og med beskrivelsen af den
typiske landsbys lukkede kredsløb, der hverken gør det ene eller det andet,
men bare cirkler i evig tomgang omkring gadekæret, tegner forfatteren et
portræt af det lille samfunds klaustrofobi, samtidig med at han genkalder sig
ungdommens fornemmelse af at være sat på standby.
Ligesom så mange andre oplevede Jon Bang Carlsen en vis del af sin pubertet som en nærmest uudholdelig ventetid. Og netop de år tilbragte han
sammen med sin mor og sin ældre søster Hannah i den by, som i teksten
kaldes Kønsløse – en bevidst ikke særlig venlig omskrivning af virkelighedens Kyndeløse. Landsbyen Kyndeløse ligger på Hornsherred, få kilometer
fra den lidt større Kirke Hyllinge og omtrent midt i trekanten mellem Roskilde, Holbæk og Skibby. På dette – ifølge essayet – charmeforladte sted var
den tolvårige Jon Bang Carlsen havnet, efter at hans forældre var blevet skilt.
Hér tilbragte han og hans mor nu deres aftener med at gå tur rundt om gadekæret – nogle gange hver sin vej, blot for variationens skyld, skriver han. Og
når “vi øjeblikket efter mødtes nikkede vi reserveret til hinanden, som var vi
kun fjerne bekendte, der på ingen måde var filtret ind i den samme følelse af
forladthed”.1
Men det var de. På trods af at Jon Bang Carlsen var vokset op i et kunstnerhjem og et bohememiljø, hvor bølgerne indimellem kunne gå højt, havde
skilsmissen ramt som et lyn fra en klar himmel, og ingen af de involverede
tog det pænt. Han selv var i en sårbar alder og følte jorden skride under sine
foto: Lars Movin

fødder, da faren nærmest fra den ene dag til næste forsvandt ud af hans liv.

Kyndeløse halvtreds år efter – i erindringen et mentalt landskab for Cubakrise, postskilsmisse
og teenage-spleen. I dag har de mange tilflyttere pudset byen op, så den nærmest minder om
en forstad til København. I 1962 var det et bondesamfund, som kun tøvende lukkede nytilkomne ind i fællesskabet. Mødet med landsbyen har Jon Bang Carlsen bearbejdet i fiktionens
form i spillefilmen Carmen & Babyface (1995).

Og den mor, som nu var hans eneste voksne støtte, bevægede sig i den følgende tid ud på kanten af en afgrund, hvorfra hun skiftevis forsøgte at varetage
sin forældrerolle og lod sig glide ned i et sort hul af depression.
“Min mor var en meget totalitær romantiker,” siger Jon Bang Carlsen,
mens vi spadserer rundt om det gadekær, hvor de mest turbulente år af hans
pubertet udspillede sig. “Hun havde sådan en smuk, men også fuldstændig
håbløs tro på, at kærligheden ikke kunne stå alene. At den kun kunne fun151
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kunne det jo være en fordel, at man ikke skulle gå og gætte sig til, hvad der
foregik, sådan som man typisk skulle det i mange såkaldt pæne hjem, hvor
man for alt i verden opretholdt en facade. Men omvendt var det selvfølgelig
ikke særlig sjovt at være vidne til, når de indimellem fysisk konfronterede
hinanden.”
“Men at vores far ville stikke af med sin lærling fra værkstedet – Mette
Høm hed hun, og hun er også død nu – dét havde vi på ingen måde forudset.
Ganske vist levede vores forældre i det, man senere har kaldt et åbent ægteskab, og min mor havde også på et tidspunkt haft et forhold til en tjekkisk violinist, som min far altid påstod var min rigtige far. Men da det kom frem, at
han selv gennem flere år havde haft noget kørende med en ung drengeklippet
pige, som på nærmest alle måder var vores mors diamentrale modsætning,
var det alligevel rystende. Min søster og jeg var jo vokset op med det klassiske
Hollywood-ideal, som vi igen og igen havde set på det store lærred i Vedbæk
privatfoto

Bio – altså de frodige kvinder med de tunge bryster og de brede hofter – og vi

Før skilsmissen – Jon Bang Carlsens forældre, Finn Carlsen og Else Bang, med hunden Pam,
Vedbæk 1960.

blev derfor noget forvirrede over, at vores far pludselig forkastede vores egen
Hollywood-mor til fordel for en tynd pige ikke meget ældre end min storesøster. Vi havde smugkigget på hende, når hun solbadede nøgen oppe på husets
flade tag, og da vi kunne se, at hun ikke havde nogen bryster, der på nogen
måde kunne konkurrere med vores mors, var det lige før, vi fik fornemmelsen

gere i en symbiose. Det kunne ikke være rigtigt, mente hun, at man kunne

af, at vores far var blevet homoseksuel. Men dybest set tror jeg bare, at min far

forelske sig hundrede procent i et andet menneske, hvis ikke det menneske

var en realistisk mand, og da det var blevet klart for ham, at han ikke længere

på en eller anden måde havde fremkaldt den kærlighed ved at elske én lige så

kunne fungere i det dukkehus, de havde skabt sammen, besad han åbenbart

højt. Og eftersom hun elskede min far, var det et kæmpe chok for hende, da

den fornødne brutalitet til at slå det i stykker og bryde ud.”

han pludselig stak af med en meget yngre kvinde – oven i købet en lærling fra

“Samtidig skete der så dét, at selskabet BP, som ejede vores hus i Vedbæk,

værkstedet, som min mor selv havde skaffet ham. Med ét slag deformeredes

meddelte, at de ville rive det ned, og det blev så den konkrete anledning til, at

alt, hvad hun nogensinde havde troet på, og det knækkede simpelthen hen-

vi måtte flytte. På det tidspunkt var der ingen, der turde spørge min far, hvad

des livsnerve. Det blev ikke bare en portal til sindssygen, eller i hvert fald et

han havde tænkt sig, men jeg tror, at min mor håbede, at hvis vi blot fandt

meget sort univers, det blev også et banesår, som hun aldrig rigtig kom over

et sted, som var stort nok til, at han kunne få et værksted, så ville han følge

– heller ikke selv om hun senere fik det nogenlunde i et nyt ægteskab. Faktisk

med. Men sådan gik det ikke. Fordi min far ikke havde kørekort, var det en

er jeg overbevist om, at det var den skilsmisse, der endte med at slå hende

onkel, som fik til opgave at køre os rundt for at kigge efter et nyt sted at bo, og

ihjel alt for tidligt. Hun blev jo kun lige godt tres år, altså omtrent samme

så snart vi havde fundet huset i Kyndeløse, forsvandt min far ud af vores liv.”

alder som jeg har nu.”

– Hvordan kom din mors depression til udtryk?

– Havde du og din søster mærket, at jeres forældre var ved at glide fra hinanden?

“Det gjorde den på den måde, at i de tre-fire år, vi boede i Kyndeløse, lå

“Vi havde i hvert fald mærket det på den måde, at de ofte skændtes. Man

hun meget af tiden og græd i sengen på sit værelse oppe på førstesalen og for-

kan sige, at vi havde nogle meget ‘italienske’ forældre i den forstand, at de

holdt sig stort set ikke til omgivelserne. Hvis hun endelig gjorde noget, listede

ikke skjulte deres konflikter – hvilket var både godt og skidt. På visse måder

hun sig ud om natten og kørte ind til det kunstnermiljø i København, som
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fandtes. Hun var jo en flot og frodig kvinde, og i sit forsøg på at glemme min
far inviterede hun alle mulige irriterende typer på besøg, som så sad ved
morgenbordet og smilede deres falske smil, når jeg kom ud i køkkenet. Det
var frygtelig anstrengende, for ikke at sige desillusionerende, for det kunne
jo forekomme, at hendes elskere kom fra den nærmeste omgangskreds, hvor
man også levede i frie forhold. Og ugen efter blev vi måske inviteret til middag i deres hjem, og så sad de samme mænd og smilede uskyldigt til deres
koner og lod som ingenting, mens jeg skulle sidde som tolvårig og passe på
ikke at sige ét forkert ord.”
“På det område skærmede vores mor ikke min søster og mig fra noget.
Hun havde simpelthen ikke de fornødne ressourcer til at forstille sig og lege
voksen over for os børn – og det gjaldt ikke kun i Kyndeløse, men under hele
vores opvækst. Vi vidste altid alt, hvad der foregik, altså alt dét, som Rifbjerg
og Panduro og flere andre har skrevet om, med hele den generation af mennesker, som slog sig selv og hinanden til invalider på frihedens alter. Det var
utroskab på utroskab, og som barn undrede jeg mig over, hvordan min mor
overhovedet kunne håndtere det. Så det var mildt sagt en aparte introduktion
til voksenlivet, fordi man hele tiden kunne iagttage alle de forsikringer om
troskab, som ikke blev holdt, og alle de løgnagtige gudstjenester, hvor folk
lovede at tro på hvad som helst, men tilsyneladende glemte det hele i samme
øjeblik, de var ude af kirken. Alle de fine ord var i virkeligheden bare det rene
snot, og det gav mig på et tidligt tidspunkt en ubehagelig indsigt angående
privatfoto

borgerskabets diskrete charme, som senere forplantede sig til en angst eller

Skilsmissebørn – Jon Bang Carlsen og hans søster Hannah ved huset i Kyndeløse på
Hornsherred, 1963. “Det var simpelthen en fejltagelse, at vi endte i en by som Kyndeløse,”
siger Jon Bang Carlsen i dag. “Det var ikke noget godt sted for os at være, og især min mor
led under at komme væk fra sit miljø inde i storbyen. Det skulle aldrig være sket.”

en nervøsitet i forhold til voksenlivets svigefuldhed. Så da jeg selv skulle til
at prøve at definere min seksualitet og mit forhold til det andet køn, var det
i lang tid en glædesløs affære, fordi jeg hele tiden tænkte på denne mor, som
var faldet i samme kamp og nu bare lå på selvmordets rand. Og senere kom
det også til at betyde, at jeg blev en dårlig hippie og havde svært ved at give
slip, fordi jeg altid forventede det værste af andre.”

hun kom fra. Men for det meste lukkede hun sig inde i et mørkt mentalt rum,

– Det lyder, som om du var meget tæt på din mor – måske også for tæt?

og det betød selvfølgelig, at jeg var rædselsslagen for, at hun skulle gøre en

“Jeg elskede min mor, og hun betød vanvittig meget for mig. Selv om

ende på sit liv. Det havde hun jo allerede prøvet et par gange før, og som den

hun enten var maniodepressiv eller balancerede på kanten til en eller anden

solidariske lille mand jeg var, følte jeg, at det var min opgave at frelse hende.”

form for psykisk sygdom, var hun et dejligt og generøst menneske. Hun var

– Kunne du så det?

begavet og interesseret i mange ting, og det var hende, der introducerede

“Både-og, for det blev sådan en underlig situation, hvor hun på den ene

mig for det meste af den litteratur og kultur, som siden har betydet noget for

side læssede alt muligt af på mig, som jeg slet ikke var gammel nok til at

mig. For eksempel begyndte jeg allerede som tretten-fjortenårig at læse Aksel

håndtere, og på den anden side kunne finde på at agere, som om jeg slet ikke

Sandemose, fordi min mor læste ham, og på den måde troede jeg, at jeg må-

154

155

II: SJÆLENS GRUNDLANDSKABER

9: En døvstum amerikaner i Kyndeløse: Carmen & Babyface (1995) (I)

ske kunne afkode hendes ulykke og dermed hjælpe hende. Men selvfølgelig
har du ret. Det tætte forhold havde også en skyggeside. Jeg vil sige det på den
trediverne, var vi så tæt forbundne, at jeg hele tiden var totalt opmærksom
på hendes sindstilstand. Om jeg så befandt mig langt ude på Sydhavet, kunne
jeg fornemme, når hun kom i nærheden af en af sine depressioner, og det
kunne jeg selvfølgelig, fordi jeg som den trofaste søn i et eller andet omfang
selv havde fulgt hende ind i det mørke, som man ikke bare slipper ud af igen.”
– I den brevveksling, der ligger til grund for Livet vil leves …, fornemmer man,
hvordan din mor hele tiden er med dig i tankerne, mens du blaffer rundt i USA …
“Ja, men på det tidspunkt havde jeg faktisk delvis løsrevet mig fra hende.
Jeg blev jo far ret tidligt, og det var en helt konkret episode omkring min
første søns fødsel, som førte til, at det blev nødvendigt for mig at træffe en
beslutning om, hvilken vej jeg ville gå. Min søn var lige blevet født, da jeg
fik meddelelsen om, at min mor igen havde forsøgt at begå selvmord, og da
jeg kom over til det sted, hvor hun lå med sine overskårne håndled, sagde jeg
til hende – hvilket var meget voldsomt for mig – at nu havde jeg ikke længere
overskud til at følge hende. Hvis hun ville gå ind i mørket, var det hendes

foto: Flemming Adelson / Zentropa (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

måde, at fra teenageårene og frem til min mors død, hvor jeg var i midten af

Carmen & Babyface (1995) – søskendeparret Adrian (Rasmus Seebach) og Carmen (Sofie
Gråbøl) er modelleret over instruktøren og hans storesøster Hannah. “Hun er meget mere
frisk og lige på end mig,” siger Jon Bang Carlsen om sin søster, “og der er ingen tvivl om, at
hvis det var hende, der havde set tilbage på den tid, ville hun have haft en helt anderledes og
langt mere morsom vinkel på nogle af de samme episoder.”

valg, men jeg blev nødt til at vælge lyset. Og jeg tror, at hun forstod mig. Vi
var fortsat meget tæt på hinanden og gode venner, men fra det tidspunkt

Carmen & Babyface er indtil videre den sidste konventionelle spillefilm

følte jeg, at jeg havde revet mig fri af det mørke, som hun af en eller anden

fra Jon Bang Carlsens hånd. Bag kameraet stod Dan Laustsen, som Jon Bang

mystisk årsag havde valgt.”

Carlsen havde arbejdet sammen med en enkelt gang tidligere, nemlig på Jeg
ville først finde sandheden (1987), et iscenesat dokumentarisk portræt af den ver-

9: En døvstum amerikaner i Kyndeløse: Carmen & Babyface (1995) (I)
I forbindelse med gennemgangen af de amerikanske film, og specielt Time Out

densberømte ingeniør Sir Ove Arup. Og på rollelisten kan man finde en blanding af professionelle og amatører, en metode, der er gået igen i størsteparten af
Jon Bang Carlsens fiktionsfilm, fra En fisker i Hanstholm (1977) og frem.

(1988), har vi set, hvordan Jon Bang Carlsen ofte enten har skrevet selvbiogra-

Handlingsmæssigt udspiller filmen sig primært på to locations, som begge

fiske elementer ind i sine fortællinger eller som et minimum har følt et vist

ligger tæt på virkelighedens historie, nemlig Klampenborg nord for Køben-

slægtskab med sine hovedkarakterer, således at ethvert portræt også i nogen

havn samt en ikke navngivet midtsjællandsk landsby (der kunne være Kyn-

grad er blevet et selvportræt. Fra midten af halvfemserne blev dette træk yder-

deløse). Og har man blot et overfladisk kendskab til instruktørens biografi,

ligere udtalt, idet han nu mere direkte begyndte at hente stof fra hovedstolen. I

kan man ikke være i tvivl om, at filmens hovedkarakterer, teenageren Adrian

det tidligere omtalte filmessay, Livet vil leves … breve fra en mor (1994), dannede

(Rasmus Seebach) og hans storesøster Carmen (Sofie Gråbøl), er modelleret

uddrag fra en autentisk korrespondance afsæt for refleksioner omkring fæno-

over Jon Bang Carlsen og hans søster Hannah. Hertil kommer så de to lige-

mener som hjemstavnsfølelse, rodløshed, udlængsel samt selvfølgelig mor/

ledes ganske virkelighedstro kunstnerforældre (Ulla Henningsen og Waage

søn-relationen. Og to år efter skar Jon Bang Carlsen endnu tættere til benet, da

Sandø), hvis temperamentsfulde bohemetilværelse fører til ægteskabeligt

han i Carmen & Babyface (1995) søgte at omsætte de smertefulde erfaringer fra

skibbrud og dermed sender de to søskende og deres mor i eksil på Midtsjæl-

forældrenes skilsmisse til en fiktionsfortælling i spillefilmsformat.

land. Og det er den følelse af udsigtsløshed, tilflytterne oplever i den nye
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landsby, som – i kombination med omgivelsernes bondske intolerance – pres-

smertepunkter i mit liv, og det er ikke nogen hemmelighed, at når vi i løbet

ser filmens karakterer til at overskride deres egne grænser.

af optageperioden skulle se de daglige 35mm-prøver ude på Det Danske Film-

Det er imidlertid ikke kun i de grove træk, at Carmen & Babyface er inspi-

studie, satte jeg mig med vilje langt væk fra holdet, fordi jeg vidste, at jeg ikke

reret af instruktørens egen historie. Også i detaljen er adskillige elementer

kunne lade være med at tude. Især de scener, hvor moren flipper ud, sendte

fra virkeligheden hentet ind i fiktionens univers. Et par eksempler: Ligesom

mig direkte tilbage i situationen, og det er jo et temmelig sikkert tegn på, at

Jon Bang Carlsen og hans søster som teenagere undrede sig over, at farens

jeg var for tæt på stoffet.”

elskerinde ved en overfladisk betragtning kunne virke så lidet feminin, lurer

“Man kan så spørge, hvad jeg ellers kunne have gjort. For eksempel kunne

Adrian og Carmen i filmen med skepsis på deres fars intime favntag med

jeg have valgt at lægge historien ud i en anden type miljø for på den måde

den drengede assistent. Og ligesom den virkelige Else Bang – ifølge Jon Bang

at give mig selv større frihed, og det kunne jeg faktisk også godt tænke mig

Carlsen – var en “totalitær romantiker”, krakelerer filmens mor efter man-

at prøve, hvis ellers det var muligt. Som vi talte om i USA, har jeg det sådan

dens flugt og råber: “Hvordan kan han forlade mig, når jeg elsker ham af hele

med flere af mine film, at jeg kunne have lyst til at lave dem igen – og måske

mit hjerte!” Hvorefter hun i afmagt destruerer sine egne skulpturer.

især Carmen & Babyface, fordi jeg synes, at tidsepoken fra slutningen af halv-

Dog er der specielt én af de virkelighedsbaserede scener, som gør indtryk,

tredserne til starten af tresserne med det kollektive uskyldstab efter Anden

og det er, da Adrian erkender, at forældrenes skilsmisse er en realitet, og mær-

Verdenskrigs barbari, Den Kolde Krig og alt dét er fantastisk interessant. Og

ker den idyl, han troede ubrydelig, styrte i grus, hvorefter han i desperat

så tror jeg, at jeg ville kunne få mere ud af det stof, hvis jeg tvang mig selv til

vrede tager en glødende varm ildrager og stikker øjnene ud på det portræt af

at gå mindre selvbiografisk til værks. Men omvendt er der jo også lavet mange

Jesus, som ellers har været hans trøst:

fantastiske auteurfilm baseret på selvbiografisk materiale, så det er ikke, fordi

“Den scene er fuldstændig autentisk,” bekræfter Jon Bang Carlsen, da vi

det ikke kan lade sig gøre. Måske skulle jeg bare have ventet lidt med at for-

har vandret så mange gange rundt om gadekæret i Kyndeløse, at vi ikke læn-

tælle lige præcis den historie – men når jeg ikke gjorde det, hang det sammen

gere har tal på dem. “Som dreng havde jeg et portræt af Jesus hængende over

med, at det var en film, jeg blev kastet hovedkulds ind i, fordi et andet projekt

min seng og bad til det hver aften, og da det begyndte at gå dårligt mellem

gik i vasken.”

mine forældre, bad jeg selvfølgelig manden på billedet om at sørge for, at
familiens hellige pagt aldrig ville blive brudt. Ligesom min mor troede jeg på

Det projekt, Jon Bang Carlsen hentyder til, er en spillefilm med arbejdstitlen

den evige kærlighed, også i familiær sammenhæng, men da så paradiset viste

Skyggen, en gammel idé, der gik ud på at omdigte H.C. Andersens historie af

sig ikke at holde, og mine forældre gik fra hinanden, var min store og bru-

samme navn til moderne tid. Det konkrete oplæg havde han skrevet under et

tale offerhandling at lade ildrageren stå i kullet inde i ovnen, indtil den var

legatophold på klostret San Cataldo i Italien i 1989, og siden har filmen fulgt

rødglødende, hvorefter jeg brændte øjnene ud på Jesus. Det var selvfølgelig

ham som en slags evighedsprojekt:

frygteligt, og bagefter var jeg dybt ulykkelig.”

“Jeg var lige holdt op med at ryge og havde det dér kæmpe overskud, man

– Man kan forestille sig, at der både er fordele og ulemper forbundet med at skabe

gerne får, når man lige har kvittet tobakken, og pludselig kunne jeg se, hvordan

fiktion, som ligger så tæt op ad éns eget liv. Hvilke overvejelser gjorde du dig om det

jeg kunne nærme mig denne historie til, nemlig ved i stedet for en digter – som

undervejs?

hos Andersen – at gøre hovedkarakteren til en ornitolog, der følger storkene til

“Det er klart, at når man begynder at skrive en historie, der er så inspireret

Afrika. Det var en film, jeg vanvittig gerne ville lave, og den kom også usæd-

af sin egen virkelighed, skal man helst nå frem til et punkt, hvor man kan

vanlig godt fra start. Ved et lykketræf kom jeg og min producer Mads Egmont

løsrive sig fra, hvad der faktuelt skete, og i stedet begynde at lytte til de krav

Christensen i kontakt med en engelsk producent, som gerne ville realisere den

og den dramaturgi, der ligger i selve materialet. Og i den henseende ville det

i samarbejde med Metronome, og jeg havde fået en række internationale top-

sikkert have været en fordel, hvis jeg havde involveret en medforfatter, som

navne til at stille op. Ralph Fiennes havde sagt ja til at spille hovedpersonen,

ikke var så følelsesmæssigt involveret. Historien var jo meget tæt på nogle

og David Bowies kone, fotomodellen Iman, skulle have spillet den rolle, som
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næsten er en pantomimerolle, altså kvinden, der bor i huset overfor, poesien.

Alt var linet op, vi havde locations, og det hele var planlagt, men pludselig

Hende havde jeg mødt flere gange i London, og alt var i orden.”

var der nogen penge, som forsvandt. Det irriterede mig selvfølgelig sindssygt

– Hvornår var du kommet på færten af H.C. Andersens historie som et stof, du
kunne tænke dig at lave en film ud af?
“Det husker jeg ikke. Det eneste, jeg ved, er, at jeg skrev det første udkast
til manuskriptet i slipstrømmen efter hele forløbet omkring Time Out. På det
tidspunkt havde jeg brug for at finde nogle helt nye veje, og i den proces fik jeg

meget, blandt andet fordi jeg nu stod og blafrede med et eller andet antal
millioner fra Det Danske Filminstitut, som jeg så alligevel ikke ville kunne
bruge. Men så var det, jeg fandt på lynhurtigt at smide et oplæg til Carmen &
Babyface ind, og den fik vi så lov til at lave i stedet.”
– Det vil sige, at manuskriptet til den film faktisk også lå klar på det tidspunkt?

altså øje på ‘Skyggen’ som en fantastisk klar og vidunderligt ren fortælling,

“Nej, det var ikke et egentligt manuskript, snarere sådan en tredive-fyrre

der virkelig vidner om H.C. Andersens geni. Det er en historie om en mand,

sider lang tekst i stream of consciousness-stil om min barndom, som jeg havde

der – lidt ligesom jeg selv – er angst for den konkrete politiske virkelighed,

liggende, og som jeg oprindelig havde tænkt måske at udvide til en erin-

og som derfor flygter ind i sit eget lille univers. Det var jo også dét, jeg selv

dringsbog eller noget i den stil. Men da jeg så kørte fast med Skyggen, blev det

gjorde, da jeg voksede op. For eksempel kan jeg huske, at jeg som stor knægt

pludselig til en film i stedet for en bog. Og faktisk er der ikke den store forskel.

kunne blive rædselsslagen ved tanken om, at man på et tidspunkt skulle til at

Uanset om man skriver eller laver film, handler det vel om, at man har lyst til

forholde sig til kvinder – blandt andet skulle man jo i seng med dem! Det var

at prøve at forstå et eller andet i det liv, man tilfældigvis har levet. Og jeg ville

en voldsom ting at tænke på, ligesom det i den alder i det hele taget kan være

altså gerne prøve at forstå den periode i min egen opvækst og de mennesker,

overvældende at spekulere på alle de ting, man skal tage stilling til i løbet af

der var omkring mig.”

et helt liv. Derfor kan det være fristende bare at finde et eller andet lille hjørne

“Når det så er sagt, er der selvfølgelig en ret afgørende forskel mellem tekst

af tilværelsen, som man kan begrave sig i. Og det er dét, min hovedperson

og film i den forstand, at hvis et stof skal blive til en film, og specielt hvis

Christian gør. Han vælger at gøre storkene til sit peep-hole til verden. Han

det skal blive til sådan en relativt konventionel spillefilm, så involverer det

kaster al sin energi og lidenskab ind i at opklare, hvorfor nogle ringmærkede

en proces, som jeg aldrig har været særlig begejstret for. Normalt har jeg det

storke ikke kommer tilbage. Det er også fint nok, så længe han kan få lov til at

sådan, når jeg sætter mig ned for at skrive en tekst, at jeg forsøger at koble min

gå rundt som en lille nørd hjemme på Københavns Universitet, men i det øje-

hjerne fra og skrive rent på følelsen – for hvis man ikke gør det, kommer der

blik han kommer ned til Afrika, havner han i en politiseret virkelighed, som

alt for let til at ske dét, at hjernen kommer ind med alle sine dumme krav om

tvinger ham ind i livet. Pludselig bliver det patetisk med denne mand, som

orden og rationalitet, hvormed den sandsynligvis kommer til at trampe alle

midt i en sultkatastrofe går rundt og kæmper for et par storke, mens folk dør

mulige små spirer ihjel. Men så snart det første udkast til et filmmanuskript

som fluer omkring ham. Det bliver en helt commedia dell’arte-agtig situation,

er færdigt, og man skal til – med rationelle ord og argumenter – at begrunde

som jeg i nogen grad kan genkende fra mig selv, eftersom jeg også kan have

relevansen af hver eneste scene over for hele det sædvanlige system af kon-

tendens til at fokusere på detaljer med en grad af opmærksomhed, der står i

sulenter og dramaturger og så videre, så starter en proces, hvor alt det, der

grel kontrast til det liv, som udspiller sig omkring mig – selv om jeg til enhver

stritter eller er lidt mystisk, risikerer at blive skåret fra. Måske er det nogle

tid vil forsvare menneskets ret til at koncentrere sig om detaljen.”

ting, som man føler dybt i sit hjerte, men fordi man ikke kan forklare dem

– Hvor langt ligger din udgave fra H.C. Andersens historie?

med ord, ryger de ud.”

“Selvfølgelig er det ikke i den forstand en filmatisering af originalen. Jeg

“I Carmen & Babyface kunne jeg for eksempel godt have tænkt mig, at

har valgt at lade mig inspirere af H.C. Andersen til at lave min egen film. Men

Adrian for at overleve i sin mors bergmanske drama havde haft en lomme af

når det er sagt, så vidste jeg allerede første gang, jeg læste ‘Skyggen’, at der

fantasi, som han kunne flygte ind i. Et sted, hvor han kunne hente den ilt,

var et eller andet ved den historie, der gav genklang i mig, og som jeg derfor

som kunne sandsynliggøre, at han overhovedet var i stand til at fungere i det

følte mig kvalificeret til at beskæftige mig med. Men af en eller anden my-

kaos og ikke bare stak af ligesom søsteren. Blandt andet husker jeg en scene,

stisk grund blev det bare ikke til noget. Jeg har aldrig forstået, hvad der skete.

der involverede John F. Kennedy. Hvis min ene helt dengang var Jesus, var
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John Irving lader sin hovedperson skrive en lille historie om det dér bjørnefoto: Flemming Adelson / Zentropa (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

hotel i Wien – så er det altid endt med at ryge ud. Og hver gang har jeg for-

Carmen & Babyface (1995) – skilsmissen kaster Adrian (Rasmus Seebach) og hans mor (Ulla
Henningsen) ind i et forhold, der er lidt for tæt for sønnen i en sårbar teenagetid. “Min mor
var en meget totalitær romantiker,” siger Jon Bang Carlsen om de virkelige hændelser, der
ligger bag filmen. “Det kunne ikke være rigtigt, mente hun, at man kunne forelske sig hundrede procent i et andet menneske, hvis ikke det menneske på en eller anden måde havde
fremkaldt den kærlighed ved at elske én lige så højt.”

trudt, at jeg ikke har kæmpet mere for mine egne idéer, for når man kommer
til klippeprocessen, kan man pludselig se, at det var vigtige dele af fortællingens rodsystem, man kappede væk. Det var alt det usynlige eller poetiske,
som de narrative strukturer skulle suge næring af.”
– Hvorfor sker det?
“Det hænger selvfølgelig sammen med, at spillefilm er et dyrt format, og
fordi man gerne vil sikre sig, at der kommer så mange betalende gæster ind
som muligt, ryger alt det fandenivoldske eller måske ikke umiddelbart forståelige ud. Det var det samme med titlen – Carmen & Babyface – som selvfølgelig
ikke var min. Jeg ville selv have kaldt filmen Adrian, men så sad der nogle
mennesker i publicityafdelingen på Nordisk Film, som mente at vide alt om,
hvordan man lokker flest mulige mennesker i biografen, og det gør man altså
ved at klistre sådan en fjollet titel på, der får det til at lyde som en ungdomsfilm.2 Men filmen var jo tænkt som en voksenfilm og skulle selvfølgelig have
været lanceret som sådan – specielt når man tager i betragtning, at alle deres
krumspring viste sig ikke at have den store effekt. Filmen aldrig nåede ud til et
særlig stort publikum, selv om den faktisk fik ret fine anmeldelser.”3

den anden præsident Kennedy, og derfor skulle han naturligvis også med. Det

“Så igen må jeg sige, at jeg lod mig mase af sådan en almindeliggørelses-

er han også kommet i den forstand, at man hører hans stemme i radioen som

proces, som absolut ikke klæder mig. Jeg bliver aldrig en mainstreaminstruk-

sådan et tidsbillede, men den scene, jeg tænker på, var af en helt anden karak-

tør. Men når Carmen & Babyface ikke desto mindre trækker i den retning

ter. Det var noget med, at Adrian en morgen vågner og hører stemmer ude i

– faktisk er det nok min mest mainstream-agtige film – var det et helt bevidst

køkkenet. Normalt er det noget, han frygter, for det betyder gerne, at hans mor

valg fra min side, for netop fordi emnet var så ømtåleligt for mig, følte jeg, at

har haft en fremmed mand med hjem, og så bliver han – ligesom jeg selv gjorde

det ville være mest hensigtsmæssigt at vælge en relativt konventionel filmisk

det – nødt til at gå ud og se på deres falske smil, mens han spiser morgenmad.

fremstilling. Når det så alligevel ikke lykkedes helt, er det bestemt ikke noget,

Men denne gang er det anderledes, fordi stemmen ude i køkkenet taler ame-

jeg bebrejder andre. Det er udelukkende et spørgsmål om, at jeg ofte har været

rikansk. Så går han ud af sit værelse, og allerede på vej ind gennem stuen kan

for svag i den type situationer – og at jeg måske ligefrem i nogle tilfælde burde

han se, at der holder en kæmpelang sort bil ude i den lille landsbygade, og at

have sagt, at hvis det er den type film, vi skal lave, så ansæt en anden instruk-

der står nogle motorcykelbetjente og nogle sikkerhedsvagter omkring den. Og

tør, for det er ikke mit talent. Hvis jeg har et talent, består det i en underlig

da han kommer ud i køkkenet, er det John F. Kennedy, der sidder ved morgen-

blanding af at være meget puritansk i en rent dokumentarisk forstand og så

bordet. Moren har simpelthen haft Kennedy med hjem! Det er selvfølgelig en

måske en gang imellem at kunne flippe ud i nogle vilde metaforer på dét, jeg

drøm, men for Adrian er det den bedste af alle verdener. Men den scene endte

ser. Altså, jeg har nok en eller anden form for kåd fantasi, som indimellem

jeg med at trække ud, og det har irriteret mig ad helvede til.”

kan ramme noget interessant, og hvis man så prøver at moderere den side

“Det er noget, jeg har oplevet gang på gang i forbindelse med mine fiktionsfilm. Hver gang jeg har opereret med et lag af fantasi og fabuleren som
en del af en hovedkarakters univers – ligesom i Verden ifølge Garp [1978], hvor
162

af mit udtryk, bliver det let ligesom en trompet, man har proppet en alt for
stærk lyddæmper ind i.”
– På den måde passer du dårligt ind i spillefilmsmaskineriet?
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“Ja, og det er også derfor, at jeg nok burde have gjort som for eksempel
Lars von Trier og have sørget for at producere mine spillefilm selv. Det lyder
man fyrer af på at lave en film, er, at man gør det så godt, man overhovedet
kan – hvilket ifølge mine begreber vil sige at gøre det så ultimativt, man kan.
At gå linen ud. Hvorfor skal jeg sidde og diskutere med nogle producenter,
som ofte ikke forstår, hvad det er, jeg vil lave, og som derfor ikke kan støtte
mig i det? Så var det meget bedre, hvis jeg selv stod med ansvaret og så havde
nogle mere tekniske producere, som kunne hjælpe mig med de rent praktiske
ting – ligesom jeg har det på de såkaldt dokumentariske film. Man kan sige, at
det var dét, jeg gjorde med den film, der hedder Blinded Angels [2007], hvor jeg
så til gengæld nok gik lidt for langt i retning af det ultimativt upædagogiske.”
Parallelt med at Carmen & Babyface borer sig ned i den skilsmisseramte
Adrians skårede psyke – og i den turbulens, der hvirvler gennem hans nærmeste omgivelser – tegner filmen et lidet flatterende billede af tilværelsen i
en normaldansk landsby, som den kan tage sig ud for de tilflyttere, der af
skæbnen er blevet dumpet ned midt i stokroseidyllen. Adrian og hans søster

foto: Flemming Adelson / Zentropa (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

måske arrogant, men den eneste retfærdiggørelse for at bruge alle de penge,

Carmen & Babyface (1995) – Adrian (Rasmus Seebach) og vennen Brian (Kenneth Friis) udforsker klassens piger i badet efter gymnastiktimen. “Da jeg selv skulle til at prøve at definere
min seksualitet og mit forhold til det andet køn,” husker Jon Bang Carlsen om sin teenagetid
i Kyndeløse, “var det i lang tid en glædesløs affære, fordi jeg hele tiden tænkte på min mor,
som var faldet i samme kamp og nu bare lå på selvmordets rand.”

bliver naturligvis indskrevet på den lokale skole, og mens Carmen hurtigt
melder sig ud af fællesskabet og søger tilflugt i nærmeste kirketårn, bliver

“Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke nødvendigvis har noget imod Kyn-

Adrian hængende i den nye klasse og prøver at falde ind med de landbobørn,

deløse som sådan,” siger Jon Bang Carlsen, da vi er kommet tilbage i bilen og

der håner ham som en “københavnersnude” og en “tøsedreng” – lige indtil

har sat kurs mod Sjællands Odde, hvorfra det er planen at sejle over til Ebel-

han koger over af vrede og frustration og (stik mod sin natur) udfordrer den

toft og fortsætte videre ind i det jyske.

dominerende tyran, Brian, i en nævekamp.

“Når landsbyen i filmen er skildret på den måde, var det udelukkede for

I andre scener chikaneres de såkaldte ‘københavnere’ af de lokale mini-

at sige noget om, hvordan den blev oplevet af Adrian og hans familie i den

rockere, for eksempel da disse – med førnævnte Brian i spidsen – sent om

pågældende situation. I det virkelige liv fik jeg en del venner, mens vi boede

aftenen kører deres knallerter hen foran tilflytternes hus og lader lyset fra

i Kyndeløse, men samtidig skal jeg da heller ikke lægge skjul på, at det var en

forlygterne feje aggressivt ind gennem vinduerne. Dog møder de ved denne

typisk landsby i den forstand, at man kunne fornemme, hvordan folk sad

lejlighed uventet modstand fra Adrians ellers depressive mor, idet hun i stedet

inde bag deres vinduer og kiggede ud og generelt havde svært ved at lukke

for at gemme sig går ud på gaden og tømmer en spand vand ud over fortrop-

det fremmede ind. Hovedsagen var imidlertid, at det simpelthen var en fejlta-

perne for dét, hun ironisk kalder “den lokale intelligentsia” (eller slet og ret:

gelse, at vi endte i en by som Kyndeløse. Det var ikke noget godt sted for os at

“lallende idioter”). Og også på mere subtile måder udstilles det kultursam-

være, og især min mor led under at komme væk fra sit miljø inde i storbyen.

menstød, som vanskeliggør den nordsjællandske kunstnerfamilies møde med

Det skulle aldrig være sket.”

den midtsjællandske provins – som da Adrians lærer i den nye klasse (Kai

– Hvorfor valgte du ikke at optage filmen i Kyndeløse?

Løvring) allerede i den første time antyder, at han har større chance for at

“Det var af rent praktiske grunde. Faktisk var det min hensigt at optage på

lære noget end de lokale, idet resten af drengene i klassen sådan set bare sid-

de autentiske steder, og i forbindelse med researchen var jeg også ude og kigge

der og venter på at få fri, så de kan komme hjem og “hive køerne i patterne”.

på vores gamle hus. Men da vi så begyndte at regne på det økonomiske, viste
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det sig at være uhensigtsmæssigt. Det er jo sådan, at filmhold og udstyr typisk
kommer fra København, og det ville betyde en times ekstra køretid hver morgen og aften, hvis vi insisterede på at henlægge handlingen til Hornsherred
i stedet for at slå os til tåls med den location lidt uden for Roskilde, som vi
havde fundet, og som havde nogle af de samme træk.”
“Men uanset om filmen helt konkret udspiller sig i Kyndeløse eller et tilsvarende sted, så er pointen den samme – nemlig at det er en ganske særlig
form for natur, der findes på den egn, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Hornsherred aldrig har spillet særlig højt på min visuelle lut. Det er
selvfølgelig et spørgsmål om personlig smag, men det landskab, vi er på vej
over til nu, først Mols Bjerge og senere Vestjylland, har altid interesseret mig
meget mere, fordi jeg synes, at det fortæller en historie, som jeg kan relatere
mende – noget at gøre med den måde, landskabet uden varsel brækker ned i
det store hav på, men også den måde, husene ligger spredt ud på. Det virker
næsten, som om et kæmpestort barn havde løbet gennem landskabet med en
masse legetøjshuse i lommerne og tabt dem ned tilfældige steder, hvor de bare
havde fået lov til at blive liggende. For mig afspejler den form for råhed livets
tilfældighed og skæbnens legen med os, og det er en fornemmelse, der har

privatfoto

til. Som vi tidligere har talt om, har det – i hvert fald for Vestjyllands vedkom-

Virkeligheden bag filmen – Jon Bang Carlsen (midtfor bagest i mørk trøje) i sin nye klasse
på Kirke Hyllinge Centralskole, 1962. Nummer tre fra venstre (ved tavlen) er børnehjemsdrengen Alex, som filmens Brian er inspireret af. Umiddelbart foran Jon Bang Carlsen
sidder Jesper Hindø, senere bassist i Sønderjyllands Symfoniorkester og et af de varige venskaber fra den tid.

løbet som en rød tråd igennem mit liv. Jeg har altid undret mig over, hvorfor
jeg er født lige præcis på dét sted og ikke et andet, og hvorfor jeg er bragt ind

“Hér tænker jeg specielt på Cubakrisen i oktober 1962, som er en af mine

i lige netop dén konstellation og så videre. Og den fortælling har jeg kunnet

tidligste erindringer fra Kyndeløse. Vi var kun lige akkurat dumpet ned i dette

finde en klangbund for i landskaberne i Vestjylland – og i større målestok i

underlige og for os totalt ukendte ingenmandsland, da der begyndte at brede

Amerika – men ikke i Østjylland eller på Midtsjælland. De landskaber inspire-

sig sådan en fornemmelse af rædsel ud over hele verden. Og jeg husker tyde-

rer mig ikke rigtig, og det er måske også derfor, jeg havde det så svært med et

ligt en aften, hvor jeg ikke længere kunne udholde at sidde sammen med den

sted som Kyndeløse – hvilket netop er en af pointerne i Carmen & Babyface.”

sovende bonde og se på alle de forfærdelige reportager og derfor flygtede ud

– Havde du lige så svært som Adrian ved at finde dig til rette i landsbyens hierarki?

på den mennesketomme landsbygade. Men eftersom jeg heller ikke kunne
bære tanken om at gå hjem, hvor min mor sad og tudede over kærlighedsta-

“Både ja og nej. Jeg havde selvfølgelig mine kampe på Kirke Hyllinge Cen-

bet, blev jeg i stedet stående ude i mørket og kom til at tænke på, at deroppe

tralskole, hvor jeg kom til at gå – dog ikke helt så dramatisk som Adrian i

over gadekæret og den stråtækte bondelighed, som ikke havde forandret sig i

filmen – men faktisk var mit primære problem, at der ikke rigtig var nogen på

årtier, fløj der sådan nogle kæmpestore B-92‘ere med atombomber, som bare

min egen alder i selve Kyndeløse. Og eftersom vi heller ikke havde noget tv-

ventede på, at Kennedy skulle sige: ‘Okay, we have to be tough among the tough.’

apparat, fik jeg hurtigt en vane med at gå over på den anden side af vejen og

Og det er klart, at det var en første kim til den fornemmelse, som siden har

se fjernsyn hos en aftægtsbonde, som plejede at sidde og falde i søvn under

forfulgt mig i lange perioder, nemlig at jeg midt i den danske virkelighed følte

TV-Avisen. Det blev så til gengæld endnu en vej ind i det amerikanske, idet

mig som sådan en døvstum amerikaner.”

der netop i de år skete nogle ting, som kom til at gøre voldsomt indtryk på
mig, netop fordi jeg oplevede dem under de omstændigheder.”
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“Det handlede selvfølgelig overhovedet ikke om, at jeg ønskede at være
amerikaner, men var mere sådan en følelse af at være hensat til at leve i et
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frilandsmuseum. Selv om det køleskab, vi havde hjemme i køkkenet, eller
den danske økonomi i det hele taget, var uløseligt forbundet med den store
aggressors verdenspolitik og militære overlegenhed, så måtte jeg ikke selv ud
og slås for den. Jeg nød godt af overfloden, men jeg fik ikke selv ar af at kæmpe for den, og hverken mine forældre eller mine venner risikerede at blive
myrdet af den. Og jeg er temmelig sikker på, at det var lige dér, det gik op for
mig, at det var ovre på den anden side af Atlanten, tingene i virkeligheden blev
besluttet. Og eftersom det også var derovre, mine tanter og min onkel boede,
måtte jeg selvfølgelig selv se at komme af sted, så snart det lod sig gøre.”
“Så den nat, hvor jeg stod og ventede på, at den lille danske landsbyvirkelighed skulle eksplodere i et hav af flammer, og at der pludselig skulle blive revet
hul i det hele, var et magisk øjeblik for mig. Og sådan hænger tingene sammen
på underlige måder. Jeg er ganske overbevist om, at hvis ikke mine forældre
hele den del af min produktion aldrig eksisteret. For hvis du kigger på mange
af mine film – både de halvdokumentariske og spillefilm som Ofelia kommer
til byen og Time Out – så er de bygget op over dette mærkværdige fænomen, at
skæbnen har anbragt én i et eller andet rum, et tilfældigt rødstenshus et eller

foto: Lars Movin

var blevet skilt, og jeg derfor var endt ude i den dér underlige landsby, så havde

Et af sjælens grundlandskaber – Jon Bang Carlsen i Trehøje Plantage, Mols Bjerge, juli 2011.

andet sted, og så har man bare at forsøge at acceptere, at det er éns hjem. Man
skal ligesom sige, at hér starter min skæbne, det er hér, jeg kommer fra, og hér

grundlandskab, kalder jeg det. Jeg er kommet her stort set hver eneste sommer

skal mine rødder gro fast. Og i forhold til den opfattelse har store dele af mit

siden min barndom, fordi min familie altid har haft sommerhus ved Begtrup

liv formet sig som en fortsat kamp for retten til at finde min egen horisont.”

Vig.”

– Har du så fundet den?

Grus og ral knaser under fødderne, efterhånden som vi nærmer os det

“Det underlige er, at jo ældre jeg er blevet, og jo mere tid jeg har tilbragt alle

flade plateau på toppen af den lille høj. Den lune sommervind rusker i tøjet,

mulige mærkelige steder på denne klode, des mere kan jeg mærke navlestren-

og det sparsomme antal af træer og buske bekræfter indtrykket af, at vi virke-

gen stramme. Det er også det, jeg hentyder til i Livet vil leves …, når jeg taler

lig er ved at bevæge os op i de tyndere luftlag, op over trægrænsen. Det er vi

om, at jo længere ud vestpå jeg kommer i Amerika, des tættere føler jeg mig

naturligvis på ingen måde. Ret beset er Mols Bjerge ikke andet end en samling

forbundet med mine rødder hjemme i landsbyen. Spørgsmålet er så, om man

småbakker, lidt ujævnheder på Jyllands næsetip. Alligevel er fornemmelsen

absolut skal kappe navlestrengen. Det har jeg selvfølgelig tænkt meget over, og

af åbenhed og vildskab markant anderledes end i de nydelige midtsjælland-

måske er man, når det kommer til stykket, lidt bange for konsekvenserne. Hvad

ske landskaber omkring Kyndeløse, som vi har lagt bag os.

nu, hvis man bare ryger ud i kosmos og hvirvler væk som et støvfnug!”

Det er en formiddag i juli. Vi har været med morgenfærgen fra Sjællands
Odde til Ebeltoft med henblik på at indlede en lille odyssé på sporet af Jon

10: Udsigt fra Mols Bjerge

Bang Carlsens jyske rødder – både hans rent faktiske familierelationer i Østog Midtjylland og den mere eller mindre påtagede vestjyske identitet, som

“Det er et landskab, jeg altid har holdt enormt meget af, selv om jeg aldrig

præger et særligt spor i hans produktion. Og nu er vi altså nået op på toppen

har kunnet bruge det filmisk,” siger Jon Bang Carlsen, mens vi arbejder os

af det diminutive bjerg, hvorfra vi ikke alene har udsyn ud mod Begtrup

op mod det højeste udsigtspunkt i Trehøje Plantage, midt i Mols Bjerge. “Mit

Vig, hvor familiens sommerhus stadig ligger, men også rundt til stort set alle

168

169

II: SJÆLENS GRUNDLANDSKABER

10: Udsigt fra Mols Bjerge

de andre punkter i geografien, som har relationen til min ledsagers biografi,

Komponistkvarteret ude ved Svanemøllen. Og jeg var lige startet på Sortedam

specielt hans sene teenageår: Mod øst kan vi se ud over Ebeltoft Vig, hvor

Gymnasium – i øvrigt den eneste lykkelige periode i min skoletid – da jeg en

vi lige er kommet fra; mod sydvest er der udsigt ned mod Begtrup Vig og

eftermiddag kom hjem og kunne konstatere, at huset flød med piber og sådan

sommerhusområdet; cirka halvvejs til kysten i samme retning befinder sig

noget pimpsten til at putte i bunden af dem. Det var så landsbylægen fra Mols

Vistoft, hvor Jon Bang Carlsens mor ligger begravet; og vest for Vistoft, ud

– Søren Bøttger hed han – som var rykket ind. Og ikke lang tid efter beslut-

mod Knebel Vig, kan vi knap nok ane det hus, hvor han tilbragte sin gymna-

tede han og min mor, at de skulle bo på Mols. Jeg var lige på vippen til at være

sietid, fordi hans mor tre-fire år efter sin skilsmisse havde mødt en lokal læge

voksen nok til at flytte hjemmefra, men alligevel ikke helt, så det endte med,

og valgte at flytte til Mols.

at jeg fulgte med og kom til at gå på Aarhus Katedralskole.”

“Selv om det var en lettelse at komme væk fra Kyndeløse, var det noget

– Hvordan havde du det med Aarhus?

af et kulturchok for sådan en Vedbæk-knægt pludselig at blive omplantet til

“Jeg hadede den fra starten. Det var selvfølgelig, fordi jeg havde brug for at

Østjylland,” bemærker Jon Bang Carlsen, mens han udpeger de forskellige

hade noget, og det blev så tilfældigvis stakkels Aarhus. Men skolen havde jeg

steder i landskabet. “Men samtidig var det også lidt som at komme hjem.

det nu heller ikke for godt med. Senere er jeg blevet opmærksom på, at mange

Sommerhuset ved Begtrup Vig tilhørte min morfar, Carl Bang – til daglig rets-

koryfæer havde gået der – Nils Malmros, Christian Braad Thomsen, Ulf Pilga-

præsident i Vestre Landsret og en stor mand i Viborg – og det var gennem de

ard, Kristen Bjørnkjær – men de var alle sammen for længst over alle bjerge,

lange ture op i Mols Bjerge, som han hver sommer tog hele familien med på,

da jeg ankom, og i det hele taget har jeg aldrig følt mig så alene i verden som

at området for mig kom til at repræsentere noget, som vi ellers mangler i Dan-

i den periode. Det første år brugte jeg hver dag flere timer på at køre i bus

mark, nemlig den uberørte natur. Altså en natur med en fortælling, som ikke

frem og tilbage til Aarhus – og var hver dag vidne til buschaufførens depri-

er presset igennem landbrugets firkantede hænder. Det var derfor, jeg kom til

merende kaffepause ved Oskars Pølsebar, som vi talte om tidligere. Og da jeg

at elske Mols – det eneste aspekt ved stedet hér, som ikke helt kan hamle op

ikke kunne holde det ud længere – det var i starten af 2. g – flyttede jeg ind

med Odsherred, hvor jeg bor nu, er lyset. Det er noget østjysk lys, som er lidt

på et kælderværelse i Åbyhøj, hvor jeg blev boende, indtil jeg blev student.

mørkere end på de vestvendte kyster, men rytmen i landskabet er helt ufor-

Hvilket blot var endnu mere trist, eftersom jeg ikke kendte et øje i Aarhus.

lignelig. Det er jo en kvindekrop, man bevæger sig rundt i – hvilket var meget

Ville jeg endelig være sammen med nogen, var jeg nødt til at blaffe hele vejen

passende, for det var hér i de fugtige morænelandskaber, jeg tilbragte min

til Sjælland, over til nogle af de venner, jeg trods alt havde fået, mens jeg gik

pubertet med at ligge i det lange græs og læse Henry Miller. Ikke noget dårligt

på skolen i Kirke Hyllinge. Men for det meste gik jeg bare rundt for mig selv.

sted for Miller, vel? En kæmpemæssig, varm og smukt behåret kvindekrop.”

Jeg kalder det min Sult-periode.”

I de cirka tre år, hvor Jon Bang Carlsens amputerede familie boede i Kyndeløse, fortsatte de traditionen med at tilbringe et par måneder hver sommer
i huset ved Begtrup Vig. En sommer fik hans mor smerter i ryggen, og der blev
sendt bud efter en læge:

– Du kan ikke have været meget mere end seksten-sytten år, da du flyttede hjemmefra?
“Som du formodentlig har luret, er jeg ikke specielt god til at underkaste
mig faderfigurer, og derfor kom jeg også hurtigt op at toppes med min mors

“Jeg havde hele tiden været mistænksom over for alle de underlige mænd,

nye mand. Det var jo ikke en let konstruktion for nogen af os. Vi ved alle

som konstant sværmede om min mor, og så snart denne landsbylæge kom

sammen, at det sjældent er uproblematisk at få en teenager ind i huset – og

og kastede sine øjne på hendes kønne anatomi, kunne jeg mærke, at der var

specielt en teenager, som ikke er éns eget barn – mens det omvendt heller

noget i gære. Og ganske rigtigt, næste gang han kom for at se til hende, havde

ikke er nemt for en teenager at skulle forholde sig til en ny mor eller far. Så

han en rose med. Derfor kom det heller ikke som den helt store overraskelse,

efter omstændighederne vil jeg sige, at vi havde et rimelig godt forhold, men

da han pludselig dukkede op hjemme hos os på Sjælland, efter at sommer-

alligevel gik der ikke ret lang tid, før jeg ikke mere kunne acceptere at skulle

ferien var forbi. På det tidspunkt var vi flyttet fra Kyndeløse ind til Køben-

underkaste mig rytmen i hans hjem. Jeg er meget lidt konfliktsky – hvilket i

havn, hvor vi havde fået en af lægeforeningsboligerne i Kuhlausgade, altså i

nogle situationer kan være upraktisk – og da jeg i nogle måneder havde lyttet
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så bange for ham, at de ikke turde gå til skolelægen. Men det var nu temmelig
uretfærdigt, for i de fleste henseender var han ret flink.”
“For eksempel kunne han være meget gæstfri. Umiddelbart efter gymnasiet rykkede jeg tilbage til Sjælland og flyttede direkte ud på Christiania, som
på det tidspunkt var helt nyt. Og når jeg indimellem slæbte nogle af mine
totalt udflippede Christiania-venner med på besøg hos min mor og stedfar,
må jeg til hans ros sige, at han altid var meget gæstfri og trakterede os med
mad og hjemmelavet vin i rigelige mængder. Bagsiden af den medalje var så,
at jeg efter hans død fik bekræftet den mistanke, som jeg længe havde næret,
nemlig at han aldrig havde betragtet os som andet end en slags hofnarre. For
det eneste, han virkelig havde respekt for, var folk, som på en eller anden
måde var blevet blåstemplet af systemet, professorer og den slags. Hvilket set
med mine øjne – og nu er jeg lidt grov – mest af alt er et udtryk for underklasfoto: Lars Movin

sens respekt for overklassen. Uanset sin lægeuddannelse kom han jo fra en

Lægeboligen på Mols – i sit teenageværelse oppe på førstesalen (under den “irriterende skråvæg”) sad en ung Jon Bang Carlsen og drømte sig væk, mens han skrev det første udkast til
den historie, som godt ti år senere blev til filmen En rig mand (1979).

bogholderbaggrund, og via min mor ramlede han nu pludselig ind i nogle repræsentanter for sådan et underligt velhavermiljø, hvor man – set med hans
øjne – bare lallede rundt og ikke havde respekt for en skid. I hans verden
handlede det om at arbejde og tjene penge og så måske via sin indsats opnå
systemets respekt og anerkendelse – mens min mor og mig og vores miljø var
eksponenter for sådan nogle vanvittige og irrationelle typer, der kunne finde
på at bruge et helt liv på at skabe nogle former eller billeder, som måske betød

til lyden af hans sundhedssandaler og deres evindelige klapren op og ned ad

en hel masse, måske intet som helst, og uden at skele til, om der var nogen

trapperne, kunne jeg ikke længere styre mig og kastede mig ud i nogle heftige

penge i det. Vi gjorde det, fordi vi simpelthen ikke kunne lade være, og det

diskussioner med ham. Hvilket selvfølgelig ikke mindst var ubehageligt for

var formodentlig en indstilling, som han fandt ganske underholdende, men

min mor, for hun befandt sig lidt i midten.”

samtidig betød det, at han aldrig kunne betragte os som andet end nogle

– Hvad var Søren Bøttger for et menneske?

selskabsklovne.”

“Af udseende var han imposant og kunne nærmest minde om sådan en
Max von Sydow, som var gået lægevejen i stedet for. Og så var han en ud-

Fra udsigtspunktet i Trehøje Plantage har vi bevæget os ned til Vistoft Kirke,

præget selfmade man, helt klart godt begavet og den første akademiker i en

hvor Jon Bang Carlsens mor ligger begravet. “Else Bøttger, f. Bang, 1921-1985”

familie fra Amager, hvor faren var bogholder. Men han var også helt ander-

står der hugget ind i naturstenen på den lille sirligt ordnede kirkegård, hvor

ledes end min rigtige far, idet han var uendelig rationelt anlagt. I forhold til

der hersker en helt anderledes idyl end i de forblæste bakker nogle få kilome-

den akademiske verden var han en decideret snob, og det er typisk, at hans

ter mod nord. Kirken har adresse på Søndre Molsvej, og lidt længere nede ad

bedste ven var en præst af den type, som vurderede andre præster på, hvor

samme vej mod vest, omtrent midtvejs mellem Vistoft og Knebel Vig, ligger

meget de kunne citere Bibelen udenad, eller hvor mange lærde afhandlinger

den lægebolig, hvor Else Bang tilbragte de sidste tyve år af sit liv.

de havde læst – mens noget så basalt som troens indre troskyldighed var fuld-

“Min mor var kun fireogtres, da hun døde,” fortæller Jon Bang Carlsen

stændig elimineret. Endelig kunne han være en ganske skræmmende mand

og stikker en lille skovl ned i den bløde muld på gravstedet for at gøre klar

og gik faktisk i folkemunde under navnet Doktor Død, fordi mange børn var

til et par medbragte potteplanter. “Underligt nok døde hun, netop som jeg
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var ved at lave Ofelia kommer til byen – eller sagt på en anden måde: Hun lå

at tro, at fordi alle mennesker bruger toiletpapir, så er toiletpapir den bedste

og døde af kræft, mens jeg var i gang med at optage en film, hvor halvdelen

litteratur, der er skrevet.”

af personerne lå i kister det meste af tiden. Og selv om jeg var fireogtredive

– Hvad tror du, at din mor fandt hos landsbylægen?

og måske burde have været forberedt, blev jeg ganske enkelt bestyrtet over, at

“Som datter af retspræsidenten for Vestre Landsret kom min mor jo op-

man kunne miste sin mor, når man stadig kun opfattede sig selv som en stor

rindelig fra det bedre borgerskab, og jeg tror, at hun hos Søren Bøttger fandt

dreng. For uanset at min mor kunne være en dybt besværlig kvinde, var hun

tilbage til en vis akademisk position og borgerlig sikkerhed, som hun kendte

også en fantastisk samtalepartner og et meget levende og nysgerrigt menne-

fra sin barndom og derfor følte sig tryg ved. Pludselig oplevede hun, at pen-

ske, og i forhold til mit arbejde har hun altid været en stor inspirationskilde.

gene kom ind hver måned, og at regningerne blev betalt, hvad de aldrig blev

Hun havde et fint udviklet sanseapparat og var god til at formulere sig, især

i mit barndomshjem. Og selv om jeg ikke tror, at det dybest set var sundt for

på skrift. Og så gav hun mig i hvert fald én stor gave, nemlig en helvedes

hende at blive lullet ind i den verden, har hun måske følt, at hun havde behov

masse selvtillid. Hun var ubøjelig i sin tro på mig, og det har været afgørende

for det. I lang tid strittede jeg imod og opfordrede hende til, at de skulle bo

for, at jeg har kunnet lave alle de ting, jeg har lavet – og også for at jeg også

hver for sig og bare have et romantisk forhold, men det ville hun ikke lytte

har kunnet tåle indimellem at blive rakket ned uden helt at miste tiltroen til

til. Hvilket var en skam, for hun endte med at blive meget isoleret i den læ-

mig selv.”

gebolig.”

“Til gengæld kneb det mere med hendes egen selvtillid. Da vi flyttede

“Omvendt må jeg sige, at miljøet hos lægen også havde nogle positive kva-

over til Mols, var det meningen, at min mor skulle fungere som lægefrue og

liteter, som jeg havde savnet i mit barndomshjem. En af de ting, som havde

sekretær, samtidig med at hun arbejdede med sin kunst ved siden af. Men selv

gået mig allermest på i vores familie, var, at min far, som sådan en typisk

om min stedfar fik indrettet et nydeligt lille atelier til hende, kunne hun ikke

Klampenborg-dreng, skulle gøre alting til vittigheder. Alt skulle altid være

rigtig komme i gang med sit eget. Der ringede jo alle mulige folk og skulle

sjovt eller pilles ned med dumme bemærkninger. Hvis folk læste for mange

have piller eller tale med lægen, og når min mor havde siddet og snakket med

bøger, skulle han gøre grin med dét. Og fordi jeg faktisk godt kunne lide at

sådan en alvorligt syg dame, var det uendelig svært for hende at gå ind på

gå i skole – altså ikke det sociale, men undervisningen og bøgerne – skulle

værkstedet og tage sit lille maleri af Knebel Vig højtideligt. Så følte hun plud-

han hele tiden være på nakken af mig og beklage sig over, at han havde fået

selig, at alle hendes små ambitioner falmede fuldstændig i forhold til lægens

sådan en røvkedelig lille pedantisk søn, som fik topkarakterer i blækregning.

store ædle gerning – selv om det faktisk lykkedes hende at få skabt nogle ret

Altså, når faren i Carmen & Babyface siger til sine to børn: ‘Husk nu at pjække i

gode værker lige før sin død.”

morgen!’, så er det rent citat. Min far havde mest lyst til at tage mit hæfte med

“Men dér må jeg sige, at den form for mindreværdsfølelse lider jeg ikke

blækregning og brænde det eller tørre sig i røven med det, og hans højeste

selv af. Det kan godt være, at der ikke er belæg for det, men min mor fik

ønske var, at jeg skulle blive en sørøver eller en vild krabat, som bare hele

simpelthen installeret en selvtillid i mig, som betyder, at jeg rent faktisk tror

tiden gjorde oprør. I hans øjne var en rigtig søn sådan én, der stjal hans bil

på, at jeg har noget at fortælle. Jeg er udmærket klar over, at mange af mine

og kørte til Afrika og startede en plantage med nøgne kvinder, der plukkede

film kun er blevet set af uendelig få mennesker, men jeg har sådan en banal

dadler. At misbruge sit liv i en skole var for ham totalt åndssvagt.”

tro på, at hvis man laver tingene så godt, man overhovedet kan, ud fra én

“Så dybest set voksede jeg op i sådan en slags gøglermiljø, hvor man kun

selv og med ærlighed, så vil de også på en eller anden måde brede sig ud og

respekterede sine egne normer og havde enormt svært ved at lytte, og hér var

slå en tone an, som andre mennesker kan bruge i forhold til deres liv. Det er

lægens miljø helt anderledes. Da jeg første gang trådte ind i det yderst formel-

derfor, jeg altid er skeptisk over for al den snak om seertal og kassesucces. At

le hjem på Mols, oplevede jeg det ganske vist som at komme til en død planet,

der kommer tredive eller hundrede tusind mennesker ind og ser en film, er

men senere blev jeg opmærksom på, at der herskede en respekt for tanken,

altså ikke nogen garanti for, at den har en større betydning end en film, der

som var meget fin. Som førstegenerationsakademiker var min stedfar nysger-

er lavet med hjertet og har et mindre publikum. Det svarer fuldstændig til

rig og lyttende, og også ydmyg over for ordet og traditionen og åndslivet, og
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jo slet ikke nødvendigt. Hun kom ind i det forhold med en pæn lille formue,
og han kunne snildt have ansat en sekretær til at tage imod opkald og patienter, så hun havde været sat fri til at passe sit eget. Men det er et gådefuldt
aspekt af menneskesindet, vi hér bevæger os ind på, for dybest set er det jo
uforklarligt, hvorfor nogle af os har denne evne til at sidde og nørkle i årevis
med et eller andet, som man selv synes er enormt vigtigt, men som udefra
set måske virker komplet uforståeligt eller latterligt. Og måske besad min mor
ikke den nødvendige enfold eller egocentri til at tillade sig selv at fordybe
sig på den måde. Hun lod sig hele tiden distrahere og var formodentlig ikke
tilstrækkeligt god til at glemme livet omkring sig.”

11: Dommerens datter fra Viborg
Lidt forenklet sagt er Jon Bang Carlsens stamtræ forankret i to solide rødder
– afspejlet i hans to efternavne (og måske også i en dobbelthed eller ligefrem
privatfoto

splittelse i hans sind). På mødrene side nedstammer han fra Bang-slægten,
Vedbæk 1951 – Else Bang med børnene
Hannah og Jon (stående).

som i generationer har tilhørt det bedre akademiske borgerskab, hvor man
enten var præster eller jurister – hvis man da ikke havde tilladt sig den luksus
at lade den kunstneriske åre at slå ud i lys lue, som hos forfatterne Herman

så var han belæst og en god formidler af jazz. Det var ham, der introducerede

Bang (1857-1912) og Carl Bang (1926-98). Sidstnævnte var bror til Jon Bang

mig for meget af den jazz, som jeg stadig elsker, og det var også hos ham,

Carlsens mor, Else Bang. Og deres far, ligeledes kaldet Carl Bang (1888-1970),

jeg første gang hørte om Bertolt Brecht og diverse filosoffer og mange andre

var i mange år – ud over at være retspræsident ved Vestre Landsret i Viborg –

ting. Den credit skal han have. Men alt i alt var der et eller andet hårdt ved

familiens patriark og naturlige samlingspunkt.

det hjem – også selv om min mor i et vist omfang fik camoufleret det med sit
spraglede væsen.”
– Mange af de væsentlige hændelser eller perioder i dit liv er i en eller anden form
blevet bearbejdet på film, men ikke tiden på Mols. Hvorfor?

Over for dem stod så Jon Bang Carlsens far, billedhuggeren Finn Carlsen
(1920-96), og hele hans familie. Carlsen-slægten var et dynasti af driftige forretningsfolk med base på Nordsjælland, primært omkring Vedbæk og Klampenborg. De stammede oprindelig fra Nordjylland, men havde bevæget sig

“Det hænger nok sammen med, at min stedfar – som jeg kalder ham uden

østpå, efterhånden som de havde opbygget en stadig større formue baseret på

at mene det – først er død for nylig, og at jeg stadig ikke rigtig har fordøjet

presse- og forlagsvirksomhed. Og mens man i Bang-familien – med Jon Bang

hele det kapitel. For at sige det ligeud så var der flere ting omkring den histo-

Carlsens ord – “havde penge, men aldrig talte om dem”, tilhørte Carlsen-

rie, som irriterede mig. Min stedfar overlevede min mor med næsten et kvart

familien de typisk nyrige, som i Bang’ernes optik var “sådan nogle, der ind-

århundrede, og det første, der skete efter min mors død, var, at han cirka

købte skønlitteratur i metermål, fordi det skulle passe til reolsystemet”.

fjorten dage efter mødte en gammel studieveninde, som så rykkede ind og
overtog hendes plads.”

“Jeg har altid følt, at jeg kom fra et socialt vakuum,” siger Jon Bang Carlsen,
mens vi forbereder os på at tage afsked med Vistoft Kirke for at køre vestpå.

“Det var imidlertid ikke det værste. Det værste var den lurende fornem-

“Hvis vi tager sådan én som Erik Clausen, så har han altid haft dette med,

melse af, at min mor – fordi hun i stedet skulle gå og lege lægefrue – ikke fik

at han kunne sige, at han var arbejderklasse. Han kom fra noget, og derfor

lov til at udfolde sit talent, hvilket ifølge hende selv var en stor synd. Det var

vidste han også, hvad han var for, og hvad han var imod, hvem han støttede,
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og hvem han ikke støttede. Jørgen Leth har sine vindere, Nils Malmros sine

hovedgade, der samtidig fungerer som gennemfartsvej for trafikken mellem

aarhusianere, men jeg har aldrig følt, at jeg kom fra noget. Jeg kommer ikke

Grenåvej og Århusvej – er indtrykket ikke meget mere muntert, end dengang

fra overklassen, for min familie har aldrig haft penge, og jeg kommer heller

Oskar serverede den kaffe, som ifølge Jon Bang Carlsen var at ligne med “et

ikke fra underklassen, for det kan man ikke, når man bor i Vedbæk. Men jeg

præludium til selvmordet”.

kommer heller ikke fra den store parcelhusbevægelse, som steg op økonomisk

Vi rammer Djurslandmotorvejen og jokker på sømmet. Og da vi omtrent

og materielt i tresserne, for i en eller anden forstand har min familie altid

en time senere forlader bilen ved Viborg Domkirke, er det som at træde ud

været rige – selv om lige præcis vores gren ikke mærkede meget til det. Så jeg

i en anden verden. De smalle brostensbelagte gader med deres gamle skæve

kommer fra sådan et underligt ikke-sted i forhold til den gængse skildring

bindingsværkshuse emmer af kultur og fortid. Viborg er en af de ældste byer

af, hvem vi er som danskere. Selvfølgelig kan man sige, at jeg i forbindelse

i landet og tidligere hovedstad (eller hovedtingsted) – og også for Jon Bang

med Christiania og Solvognen kom ind i nogle sammenhænge, hvor der var

Carlsen rummer den en særlig historie. Fra Stænderpladsen midt i den gamle

defineret en eller anden ydre fjende, men det var kun i en kort periode, og i

bydel har vi til den ene side udsigt til Vestre Landsret, hvor hans morfar,

øvrigt følte jeg mig også udenfor dér. Så i virkeligheden vil jeg sige, at de rum,

Carl Bang, fungerede som retspræsident, og til den anden side ligger Viborg

som jeg har sanset stærkest og derfor ofte fortæller ud fra i mine film, har

Domkirke, hvor familien samledes til højtider og særlige begivenheder. Det

været sådan nogle sære, forladte rum, der engang rummede lyset og festen,

føles således nærmest som en tidsrejse at træde ind i kirken og skridte op gen-

men nu ligger øde hen i et morgenlys, som ikke rigtig vil slippe fri af mørket.”

nem det imposante rum til det sted, hvor Jon Bang Carlsen blev døbt for seks

Trods følelsen af rodløshed – eller måske netop på grund af den – har Jon

årtier siden. Døbefonden står der stadig, mejslet i granit, og oppe på væggen

Bang Carlsen aldrig selv holdt sig tilbage i forhold til at stifte familie og har

hænger den korsfæstede Kristus og kigger ned på os – præcis som han gør

endda gjort det i flere omgange (selv om han formelt set aldrig har været gift).

det i adskillige af Jon Bang Carlsens film, mest mindeværdigt i Ofelia kommer

Han blev født den 28. september 1950 og flyttede tidligt sammen med sin

til byen (1985), hvor han oven i købet stiger ned fra korset for at varme den

gymnasiekæreste fra Aarhus Katedralskole, den senere Bifrost-sangerinde og

vildfarne storbypige Molly med sit udtærede, blødende kød.

Christiania-frontkæmper Ida Klemann. De fik sønnen Esben Klemann i 1972,

“Hold da op, hvor har jeg siddet hér mange gang og kigget op på den

da Jon Bang Carlsen var enogtyve – men gik kort efter hver til sit. Og i før-

Kristusfigur,” siger Jon Bang Carlsen, da vi har fundet en afsides krog, hvor

ste halvdel af firserne mødte han så sin egentlige livsledsagerske, lærerinden

vi kan tale uforstyrret. “Som retspræsidentens familie havde vi vores egne

Madeleine Haywood, som allerede havde en datter, Amanda Maya Haywood,

pladser helt oppe ved altertavlen, og det var endnu en af de mange ting,

og sammen med hvem han siden har fået sønnerne Hjalmar Bang Carlsen

som kunne tænde den evige oprører i min far. Uanset hvor meget jeg kunne

(1988) og Simon Bang Carlsen (1993).

udsætte på min far, beundrede jeg ham også for hans totale mangel på auto-

Det er nogle af de relationer, vi forsøger at få hold på, men vi bevæger

ritetstro, og specielt husker jeg én episode, som udspandt sig hér i kirken.”

os nordpå ad Molsvej op til den motorvej, der skal tage os vestpå til Viborg.

“Det var en juleaften, hvor min morfar traditionen tro havde taget os med

Umiddelbart efter at være drejet til venstre ad Hovedgaden i Rønde passerer

i domkirken for at overvære gudstjenesten. Tilhørerpladserne var fyldt til sid-

vi det sted, hvor Oskars Pølsebar lå i Jon Bang Carlsens gymnasietid. I dag står

ste stol af byens bedre borgerskab, der sad i deres nydelige tøj og duftede af

der “Restaurant Bag Søjlen” på facaden, og navnet henviser formodentlig til

den grisesteg, som vi alle sammen knap nok kunne vente med at komme

den stenbesatte totempæl, som er anbragt ud til fortovet. Ved nærmere efter-

hjem og sætte tænderne i. Og oppe på prædikestolen stod biskoppen, min

syn er pælen – eller søjlen – en del af en større dekoration, der mest af alt min-

morfars gode ven og tennispartner, og talte. For de fleste var det bare et ritual,

der om en blanding af et stykke postmoderne hjemmesløjd og et monument

man skulle igennem, men min far lyttede åbenbart til, hvad der blev sagt, for

over en tabt oprindelighed, som aldrig har fandtes – i hvert fald ikke lige hér.

pludselig rejste han sig op og afbrød biskoppen for at stille et spørgsmål. Der

Og klemt inde, som bygningen er, mellem Brillehuset på den ene side og en

blev fuldstændig stille i den stopfyldte kirke, og i første omgang ignorerede

kønsløs rødstensvilla på den anden – og beliggende ud til en mennesketom

biskoppen ham og talte videre. Men min far var ikke typen, der gav op så let,
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tro, som irriterer mig mest, nemlig at man hæver menneskene op over andre
levende væsener – underforstået, at hvis bare vi mennesker er gode ved hinanden, kan vi trygt skide på resten af naturen. Det er den scene, hvor menigheden er forsamlet, og på en eller anden måde er der kommet en flok køer ind
i kirken, og nu kommer de slentrende op ad midtergangen til skræk og rædsel
for alle de gamle koner, som ikke aner, hvordan de skal reagere på at få disse
umælende kreaturer ind i Guds hus.”
– Din mor var kunstner, og hendes lillebror, Carl Bang, var forfatter og lavede
også nogle film. Og du både skriver og arbejder med billeder. Det er næsten for fristende at pege på nogle meget direkte sammenhænge dér …
“Jo, men på den anden side så er det jo nok sådan, det hænger sammen. I
hvert fald var det helt naturligt at udfolde sig i billeder i det miljø, jeg voksede
op i. Og når du nævner Carl Bang, må jeg sige, at han var en meget nærværende figur under min opvækst i den forstand, at han var utrolig omsorgsfuld
foto: Lars Movin

over for os børn, da vi var små. Når vores forældre løb rundt og jagede hinan-

Viborg Domkirke – hvor Jon Bang Carlsen blev døbt og siden overværede mange julegudstjenester. Ved én af dem rejste hans far sig op og afbrød biskoppens prædiken med et spørgsmål,
hvorefter han blev bortvist og måtte gå bodsgang hele den lange vej ned ad midtergangen i
den propfyldte kirke.

den i huset i Vedbæk, kom han og frelste mig og min søster og kørte os ind til
sit sted på Nørrebro, lige ved siden af Skt. Hans Torv. Og når vi så skulle spise,
og han ikke havde noget mad, åbnede han en hemmelig dør, der gik direkte
ind til nabolejligheden, hvor digteren Ivan Malinowski boede sammen med
sin hustru Ruth og deres lille datter, Nina, som jeg senere kom til at gå i skole
med. Så lavede Ruth mad til os alle sammen, mens der blev snakket om litteratur og poesi og den slags. Det var også Carl, der gav mig Eisensteins bøger

så han rejste sig op igen og stillede spørgsmålet en gang til. Desværre kan jeg

om film og montageteknikker,4 da jeg var tretten år, og i det hele taget intro-

ikke huske, hvad han spurgte om, men denne gang blev biskoppen tavs, og

ducerede han mig for mange ting, som senere fik stor betydning for mig.”

min morfar, den perfekte germanske embedsmand, blev mere og mere kob-

– Hvad med Herman Bang?

berrød i ansigtet, mens min søster og jeg selvfølgelig var ved at synke ned i

“Jeg ved, at vi er i familie langt ude, selv om jeg har aldrig fundet ud af,

gulvet af skam. Nu var der endelig fred og orden i tilværelsen, og så skulle vo-

præcis hvordan det hænger sammen. Men når jeg læser hans bøger, er der

res far igen ødelægge det hele. Men samtidig følte jeg mig også en lille smule

mange ting, jeg kan genkende. I Håbløse slægter [1880] har han for eksempel

stolt over, at vores far turde stille sig op imod alle de store autoriteter – hvilket

sådan nogle beskrivelser af mennesker med en meget stærk fabulerende sans,

blot i endnu højere grad fik mig til at føle mig som en lille lus, fordi jeg ikke

men også med et nervesystem, der er lige på kanten til at blive for tyndt. Det

løb efter ham og tog ham i hånden, da han blev bedt om at forlade kirken og

er lige før, de mister kontrollen. Selv mener jeg, at jeg er mere robust, men min

måtte gå bodsgang hele den lange vej fra alteret og ned til udgangen.”

mor havde absolut træk i den retning. Og Carl Bang havde det i høj grad.”

– Han blev simpelthen bortvist?

– Hvordan havde dine forældre mødt hinanden?

“Ja, han blev lukket ude af fællesskabet, og siden har jeg knap nok lavet

“Det var på billedhuggerskolen på Kunstakademiet i København, hvor de

en film, hvor der ikke har optrådt en kirke eller en reference til kristendom-

begge gik. I den forstand var min mor jo også en oprører, for det var underligt

men af en eller anden art. Mest markant er det nok i Ofelia kommer til byen,

nok ikke noget, der passede min ellers kunstelskende morfar, at hun sådan

hvor der blandt andet er en kommentar til ét af de aspekter ved den kristne

vendte ryggen til det klassiske borgerskab, som han repræsenterede, ved at
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nægte at blive passende gift og i stedet rejste til hovedstaden for at gå på
akademiet. Heldigvis var min mor dog ikke mere udskud, end at vi ofte blev
inviteret over til hans store flotte villa i Viborg, og senere har jeg været glad
for, at jeg lige akkurat nåede at opleve den side af det klassiske snobbede Danmark, du ved, sådan med tjenere og fine middage for alle byens honoratiores,
chefen for Garnisionen og lederen af Katedralskolen og så videre – og hvor vi
børn så kunne løbe rundt og kigge på de voksnes dårskaber og drikke os fra
sans og samling i sjatterne, da vi var blevet lidt ældre.”
– Du fortalte tidligere om, hvordan du som barn holdt af at gå lange ture i Mols
Bjerge sammen med din morfar. Hvad betød han for dig?
“Først og fremmest holdt jeg meget af den gamle dommer og havde stor
respekt for ham. Han var på sin vis meget liberal, og når han aldrig blev højesteretspræsident, hang det – så vidt jeg har forstået – sammen med, at han
dybest set var for socialdemokratisk. Han var vokset op som søn af en enlig
mor og havde derfor en indgroet sympati for de svage i samfundet, hvilket
ikke var velset i de lag, hvor han færdedes. Samtidig var han et menneske,
som forstod at opretholde alle de vidunderlige traditioner, som jeg gennem
fejre ting, uden at der skulle være en rationel begrundelse, og det er noget, jeg
virkelig har prøvet at tage med mig.”
“For eksempel blev vi altid inviteret til at holde jul hos ham ovre i dommerboligen, hvor højtidelighederne blev styret med kærlig, men også meget
streng hånd – hvilket blandt andet kom til udtryk i, at når juletræet skulle
pyntes, var der ikke noget, som var overladt til tilfældighederne. Det var det

privatfoto

ham lærte at holde meget af. Han havde denne utrolige evne til at kunne

Bang-familien – Carl Bang (siddende), Jon Bang Carlsens morfar og retspræsident ved Vestre
Landsret i Viborg. Siddende ved siden af ham: hustruen Sigrid Rosen. Skråt bag ham med
sjal: Else Bang (Jon Bang Carlsens mor). Øverst med let bøjet hoved: Finn Carlsen (Jon Bang
Carlsens far). Stående forrest med korte bukser: Jon Bang Carlsen. Lige bag ham: Birthe og
Kirsten Bang. Bag dem den midterste af tre med butterfly: forfatteren Carl Bang.

samme hvert år. Først skulle vi alle sammen sidde i mørke inde på min morfars herreværelse, hvor han læste højt for os, mens nogle usynlige hænder

stuen, hvorefter han satte Mozarts Don Juan på, og så skulle vi sidde og lytte

tændte lysene på træet inde i stuen ved siden af. Det føltes som timer, og

den igennem fra start til slut i total stilhed. Det lyder som en straf, men i

først når træet var helt færdigt, og alle lysene var tændt, blev dørene slået

dag har jeg en meget stor kærlighed til den musik, samtidig med at det lærte

op, og … vrouuuummm … så man fik det dér fantastiske sanseindtryk af lys

mig værdien af virkelig at insistere på noget, man tror på. Alligevel synes jeg

og overdådighed i ét sug. Det var meget stemningsfuldt og vidnede om en

desværre, at det har været svært at praktisere noget tilsvarende over for mine

eminent sans for iscenesættelse, som nærmest kunne minde om et filmisk

egne børn, for jeg er temmelig sikker på, at de ikke ville reagere helt så posi-

talent, kombineret med en basal glæde ved livet og en evne til at festligholde

tivt, som vi gjorde dengang. Men jeg har en stor respekt for den generation,

traditionerne ned i alle detaljer. Det var sindssygt flot og meget inspirerende

som kunne sige: ‘Lyt til denne musik, den er guddommelig!’ Eller: ‘Læs denne bog,

i forhold til at indgyde os alle sammen mod til at snuse endnu dybere til den

den er fantastisk vigtig for det liv, vi lever!’ Det vidner om en usædvanlig klar

verden, vi er en del af. Og så var det uden tvivl også med til at holde mig i live

selvforståelse og en beundringsværdig fornemmelse af sig selv som kultur.”

som barn i de mest mørke stunder af min mors depression.”
“Ved andre lejligheder kunne han finde på at samle alle os børnebørn i
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samlede værker, og med sin vanlige omhyggelighed havde han pakket alle

af hænder mod vådt ler rummer såvel kreative som destruktive undertoner,

bindene ind i forskelligt papir, for at det skulle være en overraskelse. Til gen-

samtidig med at de også bliver et udspring for sanselighed og erotik.

gæld kunne han være ret hård, hvis man ikke levede op til hans kvalitetskrav.

“Da min søster og jeg var børn, var det en af vores opgaver at tømme de

Jeg kan huske engang, hvor han greb mig på fersk gerning, mens jeg lå og

forme, som på forskellige måder indgik i vores forældres arbejde. Og for mig

læste i en eller anden vovet roman i de bølgede bakker ved sommerhuset ude

var det et nærmest tragikomisk element, at når man skulle tømme formene,

på Mols. Det var en amerikansk bog, noget med en mand og en kvinde ude

skulle man først tjekke, hvor våde eller ikke-våde lerobjekterne inde i dem

for enden af en eller anden bro i Hudson River, og alt var meget hårdt: Hendes

var. Pointen er – som vi tidligere har været inde på – at hvis man ville tømme

krop var beskrevet, som om han var ved at gå i seng med et eller andet fra

en form, hvor den ting, som var indeni, stadig kunne formes, ville den efter

sværindustrien – lårene var hårde som stål, og alting var kuglelejer – og bedst

al sandsynlighed gå i stykker og falde fra hinanden. Med andre ord: Man

som jeg lå og læste, kom min morfar og rev bogen ud af hænderne på mig,

kunne først tage noget ud af formen, når det var stivnet til et punkt, hvor det

lod blikket glide ned over siden og råbte så, at det var noget frygteligt slud-

ikke længere lod sig omforme. Og for mig blev det som sagt et billede på hele

der. Sådan var det overhovedet ikke i virkeligheden, sagde han, hvorefter han

familie- og generationsproblematikken: Man kommer fra en sammenhæng,

vredt smed bogen ind mellem nogle nåletræer.”

som man gerne vil forme sig væk fra, men som regel får man først den for-

“Så var der en anden side af ham, nemlig at han var et ekstremt konkurrencemenneske. Af udseende var han den typiske ariske jurist, med et koldt

nødne rygrad eller styrke til at gøre oprør, når man er blevet så tør i leret, at
man allerede er stivnet.”

og disciplineret ansigt. Han var helt skaldet – han havde haft en eller anden

– I Carmen & Babyface er det storesøsteren Carmen, der har arvet farens rebelske

sygdom som ung, der havde resulteret i, at han havde mistet alt hår på krop-

sind, mens Adrian virker mere usikker – hvilket blandt andet kommer til udtryk i

pen – og han havde heller ikke nogen tænder og havde derfor gået med gebis

den ambivalens, han tilsyneladende føler ved at færdes i farens værksted?

i hele sit voksne liv. Men samtidig var han en ret god tennisspiller og havde

“Den ambivalens følte jeg også i virkeligheden. På den ene side kunne

vundet det lokale mesterskab i Viborg i mange år i træk. En af de berømte

der for en pubertetsdreng være noget meget anmassende ved min fars kera-

historier, der går om ham, er, at en dag, hvor han skulle lige til at serve endnu

mik, som ofte var noget med mænd med store tissemænd eller kvinder med

en sejr hjem og smed bolden op i luften for at knalde til den, gjorde han det

kæmpe bryster og alt for mange af dem – lidt ligesom sådan nogle afrikanske

så ivrigt, at gebisset røg ud af munden og fulgtes med bolden op i luften. Og

frugtbarhedsfigurer. Og ikke alene virkede de figurer underligt aseksuelle på

fordi den højre hånd med ketsjeren allerede var godt i fart, kunne han ikke

mig, de gjorde mig også forlegen over for mine kammerater, for dengang var

nå at stoppe den, så ketsjeren ramte både bold og gebis perfekt, således at

det bestemt ikke alle familier i Vedbæk, som havde fjorten keramikmænd

begge dele blev skudt af sted over på den anden banehalvdel. Men hvor andre

med kæmpestore stive pikke stående ude i haven. Men samtidig var min fars

måske ville have ladet sig slå ud af sådan et uheld, tog fanden ved min mor-

værksted også et pragtfuldt sted at opholde sig, og den fornemmelse er hel-

far, og han pilede af sted efter gebisset, sprang over nettet, samlede det op og

digvis gået i arv til min ældste søn Esben, som er billedhugger og har gået på

smækkede det ind i munden, sammen med en masse rødt grus, hvorefter han

den samme afdeling på akademiet som mine forældre.”

hoppede tilbage på sin egen banehalvdel, hvor det lykkedes ham at returnere
modstanderens bold!”

“Et andet aspekt var så, at sådan et værksted også kunne være et uhyggeligt sted, fordi de figurer, som var under udformning, hele tiden skulle holdes
fugtige, så de kunne bevare deres plasticitet. Det betød, at når der ikke blev

At Jon Bang Carlsen med to kunstnerforældre selv er blevet et billedmenne-

arbejdet på dem, blev de overdækket med plastic eller klæde og snøret til med

ske, virker ikke overraskende. Men også når han taler om arv og miljø på et

reb, og så stod de som sådan nogle mumier og lignede et eller andet ubestem-

mere generelt niveau, vender han gang på gang tilbage til den samme meta-

meligt, der var frosset i et stadium mellem liv og død: Bliver de til aborter,

forik, hentet fra keramikerens metier. Det er den metaforik, som i Carmen &

eller bliver de til mennesker? Og det var en proces, som mine forældre hånd-

Babyface er omsat til fiktion i de scener fra farens værksted, hvor nærbilleder

terede meget forskelligt. Min far var altid i gang og havde sådan en fandeni-
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skulle undersøge sin egen skygge. For mit eget vedkommende var det derfor,
at en film som Blinded Angels – den tredje film i min Sydafrika-trilogi – blev
så sindssygt hård at lave. Indtil da havde jeg nok været klar over, at min
egen skygge lå ind over den verden, jeg beskrev, men der havde været en vis
balance mellem de to elementer. Nu stillede jeg pludselig skarpt på skyggen
med det resultat, at den blev så fuldfed, at jeg ikke længere kunne se verden
– hvilket netop er et tema i den film. På den måde bevæger man sig over i det
rene selvportræt, og det var også det, min mor gjorde. Ganske vist plejede
hun at hævde, at hendes skulpturer forestillede nogle andre, men det gjorde
de sjældent. Hun var altid i gang med at finde frem til det yndige og perfekte
selvportræt af et jeg, som kom livet i møde. Men hun fandt det vist aldrig.”
“Specielt husker jeg en episode, hvor hun lige var begyndt på en buste. Det
var i de år, hvor vi boede på Mols, og jeg stod afsindig tidligt op om morgenen
for at kunne nå med bussen ind til den første time på Aarhus Katedralskole.
privatfoto

Der var ingen andre vågne i huset på det tidspunkt, og hver morgen, inden

En køn mor – Else Bang i sit atelier i 1940‘erne. “I sin ungdom, når hun holdt udstillinger
inde i byen, iførte hun sig de første gange en bestemt grøn silkekjole, som hun efter sigende
så blændende godt ud i. Men det holdt hun snart op med, for hver gang hun kom hjem fra
en af de ferniseringer, var hun grædefærdig over, at folk kun havde kigget på hende og ikke
på billederne. Hun overstrålede simpelthen sin egen kunst.”

jeg tog af sted, smuttede jeg lige ind på min mors værksted for at se udviklingen i det arbejde, hun var i gang med. Og hver morgen, når jeg løftede
klædet og kiggede ind på det fugtige ler, kunne jeg se, hvordan hun arbejdede sig igennem de første og altid sindssygt flotte stadier og kom nærmede
og nærmere på det punkt, hvor figuren var færdig – lige indtil hun begik sin
sædvanlige fejl og fortsatte ud på den anden side. Det var, som om hun ikke
turde holde fast i det fuldkomne og i stedet trængte igennem den sunde hud

voldsk attitude, som gik ud på, at hvis han ikke kunne komme videre med en

og begyndte at bore sig ind i nervemassen, mens formerne bare blev mere og

figur – hvis den ikke ville, som han ville – så smadrede han den bare og startede

mere forvredne. Men i modsætning til min far havde hun ikke den fornødne

forfra. Og det foregik ofte meget voldsomt. Pludselig ville man høre et ordent-

voldsomhed eller konsekvens til bare at give op og smadre figuren og starte

ligt drøn ude fra værkstedet, og så vidste man, at han havde væltet hele lortet

forfra. Nej, hun fortsatte til den bitre ende, langt ind i mareridtet. Men så

og nu var ved at smide stumperne tilbage i den kæmpestore æltemaskine, som

kan jeg huske en dag, hvor jeg kom hjem og figuren af en eller anden grund

han havde købt nede hos bageren på Strandvejen. Hvilket kunne være endnu

var væltet forover og var blevet mast mod betongulvet. Pludselig virkede min

mere uhyggeligt, for så kunne man se alle de kasserede ansigter og hænder og

mor helt lettet og glad. Hun var sluppet væk fra sin form og kunne omsider

kropsdele, som blev tværet ud og forvredet og æltet om til intet igen. De var

føle sig fri. Og det var noget, jeg lærte meget af.”

fortrudt. Og det er klart, at når man var sådan en akavet pubertetsdreng, kunne

– Hvor anerkendte var dine forældre som kunstnere?

man let komme til at føle, at man selv på lignende vis måske kunne blive for-

“De var i hvert fald en del af scenen i København dengang, men hvor

trudt og ende nede i den store maskine, hvor man ville blive æltet tilbage til en

høj en grad af anerkendelse, de nød, er det svært for mig at vurdere. Måske

råmasse af kød, så der kunne skabes noget fornuftigt af én.”

kan jeg sige noget om det indirekte, for når jeg i dag kommer til Esbens fer-

“Min mor derimod, havde en meget mere beskeden produktion – og den

niseringer, møder jeg af og til mennesker fra en ældre generation, som har

blev endnu mere sporadisk, efter at hun var flyttet over til lægen. Og så havde

kendt mine forældre. Og når jeg så spørger dem, hvad de syntes om dem – og

hun det problem, som jeg også selv har, nemlig at hun altid endte med at

jeg mener naturligvis deres kunst – lyder svaret altid, uden undtagelse: ‘Din
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mor var en af de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har set. Og din far han var så

– Hvad med din morfar, endte han hen ad vejen med at acceptere din mors livsvalg?

morsom.’ De taler altid om personerne og sjældent om deres arbejde, hvilket

“Ikke rigtig. Han var altid utilfreds med hende, og jeg kunne se, at det sled

selvfølgelig krænker mig lidt. Men måske skulle min far have sagt lidt færre

på hende. Han virkede opbyggende på mig, men nedbrydende på hende. Op-

vittigheder for at blive taget højtideligt blandt de højtidelige.”

rindelig ville hun gerne have været operasangerinde, hvilket passede perfekt

“Så var der dét med min mors udseende, som var et stort problem for

til hendes italienske temperament. Hun elskede opera og havde også en smuk

hende. Alle sønner synes formodentlig, at deres mødre ser vanvittig godt ud,

stemme, men det havde den gamle dommer modsat sig på det kraftigste. Så

men jeg er temmelig sikker på, at jeg havde en usædvanlig køn mor. Som sagt

i stedet blev hun den kønne pige med det mørke sind – og en uforløst kunst-

var hun sådan en sorthåret, Hollywood-agtig skønhed med svungne kurver

ner, som altid baksede med spørgsmålet om, hvad kunst er eller ikke er, og

– hun kunne have været et skår i Mad Men – og når hun i sin ungdom holdt

som til sidst endte med at være for svag til at sætte sit projekt igennem.”

udstillinger inde i byen, iførte hun sig de første gange en bestemt grøn sil-

– Lige på dét punkt ligner du ikke din mor …

kekjole, som hun efter sigende så blændende godt ud i. Men det holdt hun

“Nej, som sagt er der ingen tvivl om, at jeg er væsentligt mindre skrøbe-

snart op med, for hver gang hun kom hjem fra en af de ferniseringer, var hun

lig end hende. Selvfølgelig er jeg svag på mange områder, men i det store og

grædefærdig over, at folk kun havde kigget på hende og ikke på billederne.

hele opfatter jeg mig selv som et relativt robust menneske, mens min mor

Hun overstrålede simpelthen sin egen kunst.”

var decideret det modsatte. Alligevel føler jeg mig mere beslægtet med hende

– Du har tidligere sagt, at det formodentlig var dine forældres skilsmisse, som
slog din mor ihjel, men havde hun også haft psykiske problemer inden da?

end med min far. Hendes måde at aflæse og sanse verden på har jeg arvet. Og
også dette med at vise verden frem via dens skygger frem for de steder, hvor

“Det var helt klart skilsmissen, som for alvor trak tæppet væk under hen-

lyset falder, er noget, jeg kan genkende fra hende. Jeg ved ikke, om det kom-

de, men uden at jeg helt selv kan huske det, ved jeg, at der også tidligere

mer direkte fra den bangske vemod, eller om det bare er noget, der ligger til

havde været problemer. For eksempel er jeg blevet fortalt, at hun et par gange

mange danskere, men jeg kan se en tydelig linje i denne lyst til at definere

var indlagt på Montebello i Helsingør og også på Sankt Hans i Roskilde, og

centrum via det marginaliserede. Som jeg har sagt utallige gange før, har jeg

jeg ved, at min søster i en længere periode boede ovre hos dommeren i Vi-

altid sanset livet stærkest dér, hvor det umiddelbart allerede er draget videre.

borg. Hvor jeg selv var henne i de perioder, hvor vores mor var indlagt, ved

Det er den slags steder, jeg bedst kan få øje på livet og beskrive det. Men lige

jeg ikke med sikkerhed, men for nogen tid siden fik jeg tilsendt et fotografi af

dér, hvor livet er – dér, hvor livet så at sige skygger for sig selv – bliver det

en håbløst ulykkelig lille dreng, som bliver skubbet rundt i sådan en typisk

ganske enkelt for overvældende for mig. Jeg er bedst til at skildre ting, der er

børnehjemsklapvogn. Da jeg vendte billedet om, stod der mit navn bagpå,

kommet på afstand.”

og det viste sig så, at jeg, da jeg var halvandet eller to år gammel, af en eller
anden grund havde været anbragt på et børnehjem på Sofievej i Hellerup.5 De
præcise omstændigheder har jeg ikke kunnet afdække, idet jeg først fik bille-
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det efter, at begge mine forældre var døde, men det kan meget vel have været

Hvis retspræsidenten Carl Bang var patriarken i Bang-slægten, var Hjalmar

i forbindelse med, at min mor var indlagt. Én ting er i hvert fald sikker, og

Carlsen (Jon Bang Carlsens farfar) det i Carlsen-slægten. Og det er ham og

det er, at min far ikke ville tage sig af mig, hvis min mor ikke var der. Han

hans familie, der vil være emnet de næste par timer, mens vi bevæger os

var sådan én, der skred, når det passede ham, og som tit lige tog en smuttur

videre vestpå, fra Viborg i retning af Struer. Dagens endelige destination er

til Italien eller sådan noget. Man kan så undre sig over, at man kan komme

Lemvig, hvorfra det er vores plan at udforske de landskaber og lokationer,

fra sådan en lille priviligeret plet på danmarkskortet, som Vedbæk er, og at

som danner rammen om den vestjyske del af Jon Bang Carlsens værk. Men

der alligevel ikke var nogen i familien, som havde overskud til at tage sig

lige nu er vi bare på vej. På vores højre side, få kilometer mod nord, har vi

af én. Men der har åbenbart hersket sådan en menneskelig armod midt i al

Limfjorden med alle dens forgreninger og udposninger. Mod syd strækker

velstanden.”

det flade hedeland sig ned mod Herning og Ringkøbing. Og ret forude ligger
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hvor Hjalmar Carlsen etablerede sig i Odense. Det fynske mellemspil blev
imidlertid kort, idet direktøren to år senere valgte at flytte firmaets base til
København (fra 1911 og mange årtier frem med hovedsæde på adressen Købmagergade 9).
“Min farfar var en meget interessant figur,” fortæller Jon Bang Carlsen,
“men også lidt gådefuld. På det personlige plan var han en smuk og tavs
mand, som var gift tre gange og fik ni børn. De to første hustruer var fra bourgeoisiet og havde begge et svagt helbred, og da han skulle finde nummer tre,
var han blevet så træt af de forfinede overklassedamer, at han i stedet valgte
en murerdatter. Det var min farmor, Dagmar Carlsen, en på alle måder solid
og pragtfuld kvinde, som var min inspirationskilde til spillefilmen Næste stop
– Paradis [1980].”
Hjalmar og Dagmar fik tre børn. Den ene var Jon Bang Carlsens far, Finn
Carlsen, og de to andre var de tidligere omtalte tvillinger, Aase og Birthe (det
var dem, der emigrerede til Californien). Men det var ikke kun privat, at Hjalprivatfoto

mar Carlsen var en livsduelig herre. Også på det professionelle plan havde

Carlsen-familien – Hjalmar og Dagmar Carlsen (Jon Bang Carlsens farfar og farmor) fejrer
sølvbryllup, 4. november 1944. Forreste række nummer to og tre fra venstre: Else Bang og Finn
Carlsen (Jon Bang Carlsens forældre). I Livet vil leves … breve fra en mor (1994) reflekterer instruktøren over, at hans mor som den eneste på billedet var for rastløs til at sidde stille. Forreste
række yderst t.v.: Per Hjald Carlsen, som to år forinden havde grundlagt Illustrationsforlaget
(Carlsen if). Forreste række fra højre: Hugo Carlsen, Paula Carlsen, Jonna Carlsen, Kirsten
Bang, Oluf Carlsen og Birthe Carlsen (den ene af de to tvillinger, som emigrerede til USA).

han et usædvanligt drive og var meget innovativ.6
“Min farfar var uddannet typograf,” fortæller Jon Bang Carlsen, “og så var
han vanvittig dygtig til at udvikle dét, som blev basis for Presse-IllustrationsBureauet, altså sådan nogle billedklichéer, først af zink og siden af celluloid
eller plastic. Det var en opfindelse, der gjorde det meget lettere at trykke billeder, og den fik en fantastisk stor betydning for pressen, ikke bare i Danmark,
men i hele Europa. Allerede omkring Første Verdenskrig havde hans firma
afdelinger i Sankt Petersborg, Paris, Stockholm og flere andre storbyer, og
alle min fars ældre brødre er opvokset i Berlin, for dér lå en af deres største

den evindelige sorte stribe asfalt, der altid synes at fortælle den samme gamle

afdelinger. Så min farfar var en heldig blanding af en opfinder og en god for-

historie, nemlig at vejen er vigtigere end målet.

retningsmand.”

Jon Bang Carlsen har ingen førstehåndsminder om sin farfar. Hjalmar

Hjalmar Carlsen havde ikke sit drive fra fremmede. Han fik sin første

Carlsen (1875-1951) døde året efter, at sønnesønnen kom til verden. Alligevel

tekniske og journalistiske uddannelse ved Vendsyssel Tidende, hvor hans far

var hans ånd stærkt nærværende under hele Jon Bang Carlsens opvækst –

(Jon Bang Carlsens oldefar), Vilhelm Carlsen, var redaktør. Og hvis Hjalmar

så nærværende, at han siden valgte at opkalde en af sine egne sønner efter

Carlsen var en stor forretningsmand, var Vilhelm Carlsen (1850-1914) nær-

farfaren. Det var Hjalmar Carlsen – opvokset i Hjørring som den ældste i en

mest en legende i dansk pressehistorie (efter sin død blev han mindet med

søskendeflok på tolv – der havde grundlagt familiefirmaet: Presse-Illustrati-

en statue i Hjørring). Som søn af redaktøren af Aalborg Stiftstidende, Emil

ons-Bureau (PIB). Efter en dannelsesrejse rundt til Europas hovedstæder åb-

Carlsen, var Vilhelm født ind i avisverdenen og var en brændende tilhænger

nede han i 1895 en beskeden virksomhed i Hjørring: Carlsens Clichéfabrik

af at hæve den danske almues dannelsesniveau via det trykte ord. Og som

– et navn, som Jon Bang Carlsen spøgefuldt foreslår som titel på nærværende

blot toogtyveårig fik han lejlighed til at føre sine idéer ud i livet, idet han blev

bog. Men firmaets officielle startdato er siden blevet sat til den 1. maj 1900,

hyret til at stå i spidsen for den nystiftede Venstreavis, Vendsyssel Tidende,

190

191

II: SJÆLENS GRUNDLANDSKABER

12: Fædre, forlag og familieformue

grundlagt i Hjørring af den liberale højskolemand Thomas Bjørnbak. Den

forhold, men ledet med faglig dygtighed og forståelse af de journalistiske krav,

første ordinære udgave af avisen udkom den 2. januar 1873 i tre hundrede

blev PIB startet, og de nye tyndzink-klichéer gjorde det nu muligt selv for små

eksemplarer, men i kraft af Vilhelm Carlsens ildhu nærmest eksploderede

provinsblade at bringe daglige billedreportager. Da det nogle år senere lykkedes

salgstallet i de følgende år, og ved hans død i 1914 var oplaget på henved ti

Hjalmar Carlsen at gøre sin næste betydningsfulde opfindelse inden for bran-

tusind daglige eksemplarer. Vendsyssel Tidende er blevet sammenlignet med

chen, stod PIB allerede sikkert på benene. Det nye, som Hjalmar Carlsen bragte

en folkehøjskole i avisform, og også på det teknologiske plan var dets unge

frem, var plastiske klichéer fremstillet i massefabrikation, og også på dette om-

redaktør på forkant med udviklingen, idet han var den første i Norden til at

råde kom han først; blot var materialet dengang ikke plastic, men celluloid.”

bringe et pressefoto. Det var den 20. juli 1889, hvor læserne formodentlig var

I begyndelsen af det nye århundrede fortsatte Hjalmar Carlsen med at op-

ved at få kaffen i den gale hals, da de slog op i avisen og fik øje på et fotografi

bygge sit firma og udvidede det efterhånden til et internationalt imperium med

af polarforskeren Fridtjof Nansen, som året forinden havde gennemført sin

talrige filialer ude i verden. Og parallelt hermed bidrog de nye teknikker, som

første ekspedition tværs over Grønland.

PIB’s aktiviteter hvilede på, til at indføre et helt nyt underholdningselement

“Der blev altid talt meget om min oldefar i familien,” siger Jon Bang
Carlsen. “Ikke alene var han den yngste avisredaktør i landet og havde været

i pressen, heriblandt modestof, vittighedstegninger og tegneserier – alene en
stribe som Ferd’nand optrådte fast i tre hundrede dagblade verden rundt.

med til at organisere hele bevægelsen omkring de radikale bønder på Hjør-

Hertil kom så, at en af Hjalmar Carlsens ældre sønner, Per Hjald Carlsen,

ring-egnen – nogle aktiviteter, som senere udviklede sig til Aldrig Mere Krig

i 1942 grundlagde Illustrationsforlaget – senere kaldet Carlsen if – hvor man

og alt dét. Han var også meget aktiv i afholdsbevægelsen og var i det hele

hen ad vejen kom til at tjene store penge på især børnebøger og tegneserier.7

taget ud af en generation, som havde deres ideologiske afsæt i tabet af Sønder-

Allerede under krigen var forlaget begyndt at udgive populære bøger af typen

jylland i 1864, og som kæmpede for at puste en ny identitet og stolthed ind

Aaret fortalt i Billeder. I 1951 lancerede man serien om Rasmus Klump, der

i den danske selvforståelse. Herfra kan man så tale om, at der skete et skred i

snart blev en international succes. Og tre år senere, i 1954, fik omsætningen

familien, hvor man overordnet gik fra at være enten redaktører eller typogra-

endnu en saltvandsindsprøjtning, da man på bogmessen i Frankfurt kunne

fer til at være rigtige kapitalister, direktører, ledere af en stor koncern. Men

præsentere det europæiske marked for en nærmest revolutionerende nyska-

uanset hvad man mener om den udvikling, må man sige, at de hele vejen

belse: Pixi-bogen. Idéen havde Per Carlsen hentet i USA, og i starten – hvor

igennem har været dygtige og er blevet ved med at komme op med nye idéer.”

Pixi-bøgerne blev udsendt i hardcover – var der en vis skepsis over for for-

I de første år efter, at Vilhelm Carlsen havde bragt billedet af Fridtjof Nan-

matet. Men efter at man i 1959 skiftede til den hæftede indbinding, som vi

sen i Vendsyssel Tidende, var billedstoffet i de danske aviser fortsat yderst spar-

kender i dag, begyndte salgskurven at stige. Siden er der alene i Danmark ud-

somt. Men ifølge en præsentationsbrochure, som Presse-Illustrations-Bureau-

kommet lige knap tusind Pixi-titler, og regner man det internationale marked

et udsendte omkring 1963-64, lod den initiativrige og fremsynede Hjalmar

med, skal salget opgøres i hundreder af millioner. Hertil kommer naturligvis

Carlsen sig inspirere af farens arbejde og besluttede, at hvis et moderne dag-

Tintin-hæfterne, som man opnåede rettighederne til både i Skandinavien og

blad ville følge med tiden, måtte en mere visuelt orienteret nyhedformidling

i hele det tysktalende område.

være vejen frem.
Vendsyssel Tidende blev således ikke blot det første dagblad i Skandinavien,

Det er således ikke for meget sagt, at Jon Bang Carlsen blev født ind i en

men i det meste af Europa, der – som det hedder i brochuren – “regelmæssigt

velhavende slægt – som han skriver et sted, kunne filmen En rig mand (1979)

bragte aktuelle billeder af dagens begivenheder”. Og videre: “Rig på idéer og

siges at handle “om det liv, vi kunne have levet, hvis min far ikke havde skilt

med en levende interesse for reproduktionsteknik arbejdede Hjalmar Carlsen

sig af med sine aktier i Carlsen-familiens forlagsimperium”.8 Men som citatet

med ildhu på en opfindelse, der skulle revolutionere udseende og indhold hos

antyder, var æblet i Finn Carlsens tilfælde faldet ganske langt fra stammen:

selv den mindste avis. Arbejdet lykkedes, og i 1897 stod han som den første,

“Ser vi på Vedbæk,” siger Jon Bang Carlsen, “hvor de fleste fra Carlsen-

der kunne fabrikere tynde zink-klichéer i masseproduktion. Under beskedne

slægten boede, var det allerede på det tidspunkt, hvor jeg blev født, et meget
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“Så min søster og jeg oplevede det underlige i vores opvækst, at vi kom fra
et miljø, der følte sig som overklasse og havde overklassens manerer, mens vi
selv bestemt ikke var det. Vi havde en udmærket opvækst og fik noget godt
rugbrød med margarine på, men vi var nok nogle af de fattigst klædte på
Vedbæk Skole, og vi havde hverken fjernsyn eller badekar eller køleskab eller
andre af de ting, som de fleste af vores kammerater havde. Og når vi skulle
besøge min farmor Dagmar i Ordrup, var det typisk, at dem fra den nordlige
del af Vedbæk ikke ville sidde sammen med os andre i bussen. Ikke fordi de
ikke kunne lide os, men fordi vi var så dårligt klædt, at de følte, at de ville få et
problem, hvis de mødte nogle af deres kammerater fra privatskolen. Hvordan
skulle de så forklare, at de sad sammen med nogle af de fattige?”
“Det havde alt sammen noget at gøre med min fars filosofi om, at det var
usundt at eje noget. ‘Det er ikke dig, der ejer tingene,’ plejede han at sige, ‘det er
tingene, der ejer dig.’ Hvilket så indimellem førte til nogle helt groteske situationer. For eksempel havde min mor engang dristet sig til at købe nogle nye
tallerkener, fordi vi kun havde sådan nogle gamle skårede nogen af forskelligt
design, og hun kom jo fra et pænt hjem og kunne godt lide, at der så lidt orprivatfoto

dentligt ud. Men da hun havde dækket op med de nye tallerkener, og vi børn

Vedbæk – Finn Carlsen og Else Bang (Jon Bang Carlsens forældre) med hunden Pam foran
den ombyggede hestestald, der fungerede som familiens hjem. På bagsiden af fotografiet har
Else Bang senere noteret: “Tilsyneladende idyl!”

sad og glædede os over, at vi nu ikke længere behøvede at skamme os over at
have kammerater med hjem, kom min far ind fra værkstedet, satte sig ned og
kastede et enkelt blik på dem, hvorefter han resolut samlede dem sammen i
en stabel og smed dem over skulderen, så de smadredes mod gulvet. ‘Vi har
ikke råd til nye tallerkener,’ sagde han så, ‘sæt de gamle på bordet!’”
“På den måde var min far en totalt vild og irrationel mand. Og meget fy-

velhavende område. Der var stadig nogle få fiskere tilbage, men langt de fleste

sisk. Han havde en enorm disrespekt for folk, der efter hans opfattelse havde

var rige tilflyttere. Og tager vi min fars familie, er det markant, at alle hans

for travlt med at læse bøger. Han mente, at de var nogle fjolser, som ikke

ældre brødre var direktører i firmaet og holdt til i nogle store villaer oppe i

havde tid til at deltage i livet – et synspunkt, man selvfølgelig godt kan se en

den nordlige del af byen. Vores familie derimod, boede i den sydlige del lige

vis fornuft i, selv om jeg slet ikke er enig med ham. Men når det er sagt, var

bagved det gamle badehotel i denne ombyggede hestestald, som jeg tidligere

han også en meget original og morsom mand, som jeg på mange måder ikke

har fortalt om. Det var et totalt underligt hus, som var nærmest umuligt at

kunne lade være med at beundre. For det første var han jo en flot fyr – en

indrette. For eksempel var der sådan en ejendommelig aflang stue, som i vir-

hippie før tiden, lidt à la Torben Ulrich – og når han sletrede rundt med sine

keligheden var en gang, der førte fra badehotellet ned til hestestalden, og det

bare tæer nede ved Vedbæk Havn, var der altid en hale af overklassekvinder

er typisk, at min søde mor, som så gerne ville have, at alle i familien skulle

efter ham, som fandt ham vældig interessant. Og så sagde han ofte nogle to-

være glade, desperat forsøgte at få den gang til at blive hyggelig. Men uanset

talt uventede ting og var i det hele taget ikke en mand, der bukkede nakken

hvor man placerede sofaen, kunne det sted aldrig blive et centrum for et hjem

for nogen som helst, hverken bankdirektører eller andre. Det behøvede han

– det var og blev et rum, man bare passerede igennem, når man var på vej fra

ikke, for han var jo en fri mand. Problemet var bare, at han nogle gange var

et sted til et andet.”

lidt for fri, ikke mindst i forhold til opdragelsen af os børn. En af de historier,
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der går i vores familie, er, at der på et tidspunkt var en fisker, som fandt mig
nede på bunden af Vedbæk Havn. Jeg var tre år, og af en eller anden grund
var det min far, som undtagelsesvis skulle passe på mig, og det havde han
selvfølgelig gjort på sin egen måde – hvilket ville sige, at han overhovedet
ikke havde bekymret sig om, hvor jeg løb hen.”
Efter Hjalmar Carlsens død i 1951 overtog to af de ældre sønner, Hugo og
Per Carlsen, ledelsen af koncernen. Men hvad med den yngste søn, Jon Bang
Carlsens far, Finn Carlsen – hvordan blev han skubbet ud af familieformuen?
“I Italien havde man tidligere et herligt begreb, noget i retning af l’uomo
bello – den smukke mand. Det ville sige, at man i det gamle italienske bourgeoisi havde en regel om, at én mand i familien skulle have lov til ikke at lave
noget. Han skulle bare være smuk og nyde livet, således at alle de andre små
arbejdsbier, som måtte sidde på kontorerne og deltage i alle de kedelige møder, kunne se, hvad det egentlig var, de knoklede for. Og man kan sige, at min
far uforvarende kom til at udfylde den rolle. Jeg er selv en lille arbejdsbi, tæt
og stærk, men min far var lang og elegant. Han var en køn mand. En mand,

To unge kunstnere – Finn Carlsen og Else
Bang i København, 1944.

som var god at klæde på.”
– Men i modsætning til i den italienske tradition så støttede familien ham ikke?

Og senere, da han omsider fik taget sig sammen til at sælge sine aktier, lyk-

“Jeg tror ikke, at det så meget var et spørgsmål om, at de ikke ville, men

kedes det ham på tilsvarende vis at gøre det på et tidspunkt, hvor de var helt i

snarere at han var for stolt til at lade sig støtte – selv om han selvfølgelig mod-

bund. Efterfølgende er der i familien blevet talt om, at man op til salget havde

tog penge i mange år, ligesom alle andre i familien på en eller anden måde

manipuleret aktiekursen ned, men det ved jeg ikke om er sandt. Det eneste,

blev ernæret af Carlsen-firmaet. Han kunne jo bare gå op til sin mor i palæet i

jeg ved, er, at han fik alt for lidt for dem.”

Klampenborg, så var pengene der. Og i princippet havde han også fra fødslen

“Så er der noget helt andet, som også hører med til historien om min far,

haft det samme antal aktier i firmaet som alle de andre søskende. Så på papi-

og det er, at han som ganske ung, måske allerede da han var atten-nitten år

ret burde han have været en rig mand, men fordi han var så stædig, lykkedes

eller deromkring, havde fået konstateret en alvorlig hjernesygdom, der kom

det ham på en eller anden måde at smide det hele væk – sikkert fordi han i

til at betyde, at han med tiden gennemgik tre store operationer. Hvad han

virkeligheden gerne ville være fri for det.”

præcis fejlede, er jeg ikke klar over. Der er blevet talt om, at han havde en

“For eksempel kan jeg huske, at hvert år, når vi fejrede jul hos min morfar

svulst, som blev ved med at komme igen. Men en anden mulighed er, at der

i Viborg, og vi sad rundt om bordet, mens den gamle dommer delte julepo-

var opstået en skade i forbindelse med nogle komplikationer omkring hans

sten ud, var det det samme skuespil, der gentog sig gang på gang. Først var

fødsel. Han havde et usædvanlig stort hoved og var blevet taget med tang, og

der pakkerne med de nye bøger fra Carlsen if, som altid duftede vidunderligt

i den proces var man muligvis kommet til at klemme for hårdt på hans ho-

af tryksværte, og når vi så nåede til den obligatoriske kuvert med det årlige

ved. Under alle omstændigheder led han af epileptiske anfald, hvor han faldt

aktiegratiale fra firmaet, skulle min far vise, at han ikke var afhængig af sin

om og lå og rystede med fråde om munden.”

forbandede familie og tog checken og rev den i tusind stykker og strøede dem

“Hans læge var i øvrigt frihedskæmperen Mogens Fog, den senere rek-

ud over gulvet som konfetti – hvorefter min mor måtte kravle rundt og samle

tor for Københavns Universitet. Han arbejdede på militærhospitalet, og det

stumperne op, fordi der ikke var blevet betalt husleje de sidste seks måneder.

betød, at jeg som dreng havde nogle fantasier om, at min far ikke var kunst-
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ner, men kriger. I stedet for at rumstere rundt ude på værkstedet og arbejde
med disse evigt våde lerfigurer, der om natten stod og skreg som fortrudte
mennesker under deres plastic, legede jeg med tanken om, at min far var
en mand, der drog ud i verden og kæmpede mod ondskaben. Og når han
en gang imellem blev såret, blev han så bragt ind til Mogens Fog på militærhospitalet. Men det var selvfølgelig bare for at beskytte mig selv mod
tanken om disse hjerneoperationer, som under alle omstændigheder var et
dramatisk indgreb. Det var jo sådan noget gruopvækkende med, at de skar
toppen af kraniet på ham. Hvilket den gamle Hjalmar Carlsen imidlertid fik
omskrevet til noget positivt, idet han sagde, at efter at hans søn havde fået
taget låget af kraniet, var der åbenbart sket et eller andet, som havde påvirket hans hjerne – for da låget var blevet sat på igen, var han så forandret, at
han blev kunstner. Sådan som jeg har fået det refereret, havde min farfar
spadseret en tur, og den havde sat nogle fodaftryk, som havde ødelagt hans
rationalitet.”
“Det var naturligvis en meget poetisk udlægning, som dækkede over den
mere prosaiske sandhed, at min far var ordblind i svær grad. Og fordi han

privatfotos

en idé om, at en sommerfugl var landet på min fars hjernemasse og havde

1960‘erne – t.v.: Jon Bang Carlsen i 1961, elleve år; t.h.: ved udgangen af årtiet, cirka 1968,
på vej mod studentereksamen fra Aarhus Katedralskole: “Jeg kalder det min Sult-periode.”

ikke var så bogligt stærk, havde han gået på sådan en overklasseskole i Klampenborg, hvor man anbringer børn, som man ikke regner med vil egne sig til

Man måtte tage klumper af ler og smide dem op i loftet. Man måtte kalde min

at komme ind i firmaet, og som derfor bare skal opbevares og forberedes lidt

far en idiot. Man måtte kort sagt gøre, hvad pokker man havde lyst til – hvil-

på at have det sjovt i livet. Men det blev hurtigt til et modsætningsforhold

ket betød, at det revolutionære for mig blev alt dét, de andre ville væk fra. Og

mellem min far og mig, for jeg var som sagt en ret boglig dreng og elskede or-

det var også sådan, jeg havde det ungdomsoprøret. Hvor de andre ville bryde

den. For eksempel kan jeg huske, at jeg – da vi stadig boede i Vedbæk – så me-

ned og skabe anarki og kaos, længtes jeg efter orden og gentagelse.”

get op til en gut fra skolen, hvis far var malermester, og sørgede for at komme

– Da vi tidligere talte om de år, hvor jazz for mange af dine jævnaldrende blev

på besøg i deres hjem så tit som muligt. På det tidspunkt havde jeg nemlig

erstattet af rock eller beat, sagde du, at du ikke havde det godt med at gå til beatkon-

fundet ud af, at der var noget, der hed fakturaer, og hos malermesteren stod

certer, fordi det forventedes, at man skulle stå i en stor flok og klappe i takt. Men du

de i nogle mapper, hvor de var ordnet efter årstal og dato og så videre. Sådan

har både boet på Christiania og været med i Solvognen, så i et eller andet omfang

noget havde jeg jo aldrig set hjemme hos os. Dér blev alting bare smidt i en

må du vel også have deltaget i alle de aktiviteter, der hørte til ungdomsoprøret?

stor bunke, så jeg var dybt fascineret af, at man kunne have sådan en orden i

“Jo altså, da vi kom frem til The Doors, kunne jeg være med, for så var

tingene. Lidt efter lidt fik jeg så lov til at sidde og hjælpe min kammerats far

man i virkeligheden tilbage i Rebel Without a Cause – sådan en mand med

med at lægge fakturaer og papirer ind i chartekker og sådan noget. Det var

aggression, dét kunne jeg forholde mig til. Jeg har altid troet på aggression

noget af det sjoveste, jeg nogensinde havde prøvet. Jeg følte virkelig, at jeg var

som drivkraft, og det gør jeg stadig, og det er klart, at det måtte give visse

tæt på at være i himlen – hvilket selvfølgelig bare fik min egen far til at grine

problemer i forhold til hippiebevægelsen og flower power og alt dét. Alligevel

endnu mere ad mig.”

var jeg selvfølgelig med til hundredevis af beatkoncerter, for det var jeg jo

“Omvendt syntes mine kammerater, at det var helt fantastisk at komme

mere eller mindre nødt til, hvis jeg ville være sammen med mine venner eller

på besøg hjemme hos os, hvor man måtte alt. Man måtte pisse ud ad vinduet.

kærester – men det var aldrig uden en vis følelse af klaustrofobi. Hvis vi tager
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min første kæreste, Ida, så var hun en sød og dejlig kvinde, men hun havde

en fornuftig måde, eller hvordan man opnår, at noget så trivielt som glæden

en helt anden historie end min. Hun var arkitektdatter og kom fra en pæn

ved materielle værdier ikke bliver altoverskyggende. Så nej, selv om jeg holdt

og harmonisk familie i Aarhus, og hendes behov var at komme væk fra sin

af mange ting omkring hippiebevægelsen, har jeg aldrig kunnet se mig selv

baggrund og bryde med borgerligheden. For mig var det lige omvendt. Fordi

som hippie på den dér peace, love & understanding-måde. Faktisk havde jeg

jeg havde denne rebelske far, som havde tilbragt sin ungdom på en ridehest i

meget lettere ved at identificere mig med punkerne, da de kom frem, måske

Dyrehaven, eftersom det ikke var nødvendigt for ham at lære noget, og som

fordi de både var aggressive og eksperimenterede med køn og seksualitet, så-

siden havde vendt ryggen til hele sit miljø og frasagt sig sin arv, havde jeg

dan som jeg og mine kammerater havde gjort det i de første år på Christiania,

udviklet mig til præcis den type ung mand, som mine jævnaldrende gjorde

hvor vi også kunne finde på at gå med læbestift og mascara og designe vores

oprør imod. Og når du nævner Christiania og Solvognen, får det mig til at

eget tøj og den slags.”

tænke på, at vi også tidligere har talt om, hvordan Ida i sin tid fik lokket mig

– Noget af dét, vi taler om nu, knytter an til et tema, vi tidligere har været inde

med op til Thylejren, men hvor jeg typisk var meget hurtig til at trække føle-

på, nemlig at du aldrig har været specielt god til at underkaste dig autoriteter, og at

hornene til mig, fordi jeg havde simpelthen svært ved at acceptere, at alle de

opgør med diverse former for faderfigurer har ligget som et spor igennem dit virke.

andre gutter skulle gå rundt og kigge på min nøgne kæreste. Så lige præcis på

Men jeg kan næsten regne ud, at din egen far forsvandt ud af dit liv, inden du rigtig

de punkter tror jeg, at jeg har været en relativt ærlig mand – på godt og ondt.”

kunne nå at gøre oprør imod ham?

– På godt og ondt?

“Ja, ham nåede jeg aldrig rigtig at få taget den helt store kamp med. Men det

“Ja, hvis man ser på hele bevægelsen i tresserne og halvfjerdserne, så hand-

gør jeg nu i en delvis opdigtet biografi, som jeg er ved at lægge sidste hånd på.”

lede det jo om at forsøge at blive Det Gode Menneske, Det Rigtige Menneske,

– Man kan vel sige, at hvis du for alvor skulle have gjort oprør mod din far, skulle

Det Politisk Korrekte Menneske. Men selv om man måske agerede i den bedste

du have gået ind i familiefirmaet og gjort karriere dér?

mening, endte det alligevel med at afstedkomme nogle følelsesmæssige defor-

“Præcis, og det pudsige ved det er, at det kunne jeg i teorien også godt

miteter af ganske alvorlig karakter, og mange bukkede simpelthen under. Tag

have gjort. Carlsen if var jo et relativt stort foretagende med afdelinger både

bare sådan noget med, at man ikke måtte være jaloux. Det var jo fuldstændig

i Danmark og i udlandet, og egentlig var det min onkels ældste søn, som var

latterligt. Alle kender følelsen af, at hvis man har et forhold til en kvinde, og

udset til at være ham, der skulle føre det videre. Omvendt var jeg den i fami-

en anden kommer og tager hende væk fra én, så forvolder det sorg eller smerte.

lien, der havde taget studentereksamen og så videre, samtidig med at jeg også

Det er en almenkendt følelse, en tangent på det menneskelige klaviatur, som

havde arbejdet i hovedkontoret inde i Købmagergade nogle somre og for sjov

altid vil være der, men pludselig var der nogle toneangivende personer i min

blev kaldt den unge chef. Men selvfølgelig var det udelukket. For det første

generation, som ville udradere den som værende ikke-socialistisk adfærd. Man

havde jeg vidst, siden jeg var femten, at jeg ville bruge mit liv på at fortælle

ville udslette den private ejendomsret, herunder i de intime relationer, men det

historier og lave film. Og for det andet var jeg jo rebellens søn, og derfor var

kan man naturligvis ikke. Og det værste ved det var, at hvis man kiggede ud på

det utænkeligt, at man ville kunne enes om at pege på mig.”

Christiania eller nogle af de steder, hvor tingene angiveligt skulle være bedre

– Så på den ene side blev du dømt ude af familiekoncernen, fordi du var din fars

end i resten af samfundet, så sad der sådan nogle smarte fyre, som kunne alle

søn; og på den anden side havde din far svært ved at acceptere dig, fordi du i hans

de rigtige vendinger – til det fælles bedste og den slags – og dem brugte de så til

øjne var for pæn og bogholderagtig?

tider til at manipulere de andre med på en måde, så det alligevel endte med, at
de selv kunne beholde deres ting og få endnu mere.”

“Nemlig – og sådan havde vi masser af små sammenstød. For eksempel
afskyede jeg alle de kunstnermiddage, som konstant fandt sted i vores hjem.

“Hele det aspekt ved min generations opvækst fandt jeg det rædselsfuldt at

Det var altid noget med, at de voksne drak sig fra sans og samling og råbte og

være vidne til, for det betød, at vi kom til at bruge enormt meget tid på sådan

skreg, og så skulle de helst være hinanden utro på kryds og tværs. I de situa-

nogle personlige sager i stedet for at koncentrere os om noget vigtigt – for ek-

tioner var der altid en eller anden halvfuld kvinde, som fik øje på den generte

sempel hvordan man indretter et samfund, hvor man bruger ressourcerne på

pubertetsknægt, der stod og gemte sig ovre i et hjørne, hvorefter hun ville
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kaste al sin for drengen rædselsfulde savlende kærlighed på ham. Og hvis min
far opdagede min afsky, havde han en frygtelig evne til i løbet af nul komma
fem at kunne få mig til at føle mig lille og dum og grim og fantasiløs. Den
evne bevarede han sådan set til sin død, og i de situationer hadede jeg ham
virkelig af et rent hjerte.”
“På den anden side har jeg heller ikke lyst til udelukkende at tale negativt
om min far, for i de perioder, hvor tingene fungerede mellem mine forældre,
kunne det være en fantastisk familie at leve i. Min søster og jeg vidste naturligvis, at vores hjem stod på særdeles vakkelvorne ben og kunne skvatte sammen når som helst, men samtidig var vores forældre også nogle yderst festlige
mennesker, som i de bedste øjeblikke formåede at sprede glæde omkring sig.
Og så havde min far en beundringsværdig arbejdsmoral. Uanset hvor håbløst
han havde teet sig om aftenen, stod han altid tidligt op, fejede sit værksted
og gik i gang. Så der var bestemt positive aspekter, og hvis jeg skal opsummere, må jeg sige, at både min far og min mor overvejende var nogle smukke
definerer modenhed som noget med, at den ene generation skal passe på den
anden og lære den at flyve.”
– Torben Ulrich har engang udtalt, at det eneste, man egentlig er forpligtet til her
i tilværelsen, er at opdrage sine børn til at blive ordentlige mennesker …

9

“Det er også rigtigt. Men uanset hvad jeg i øvrigt har sagt, så tror jeg sådan
set heller ikke, at min far var ligeglad med, hvordan det gik mig. For selv om

privatfoto

og søde mennesker, men at de samtidig var meget umodne – hvis man altså

Farmor i centrum – Dagmar Carlsen med familien efter Hjalmar Carlsens død i 1951. Forreste
række fra venstre: Hugo Carlsen, Finn Carlsen, Dagmar Carlsen, Per Hjald Carlsen, Kirsten
Bang. I midten fra venstre: Jon Bang Carlsen, Rolf Nørgaard, Helge Nørgaard. Bag dem: Rie
Carlsen, Merete Carlsen, Hannah Carlsen. Bageste række fra venstre: Mogens Bang, Oluf
Carlsen, Birthe Carlsen, Sven Carlsen, Aase Carlsen, Hjald Carlsen.

vi overhovedet ikke kunne tale sammen, har mine halvsøskende fra hans andet ægteskab fortalt, at han faktisk havde en vis nysgerrighed over for, hvad

så var fjorten eller femten, besluttede han og den kvinde, han var stukket af

jeg lavede. For eksempel gik han flere gange hen for at se mine film, hvis de

med – altså keramikeren Mette Høm, en søster til fotografen Jesper Høm – at

blev vist i nærheden.”

de ville tilbage til Danmark. Men de valgte at slå sig ned på Bornholm, hvor

– Nåede I frem til en eller anden grad af forsoning, før han døde?

de købte et gammelt silderøgeri i Listed, som stadig er i familiens ejendom.

“Egentlig ikke. Og det er jo den klassiske historie om barnet, der gør sorg-

Og da jeg omsider fik mulighed for at besøge ham derovre, tog han mig med

massen så hård, at man aldrig kan bryde såret op og komme ind til nerven

ud på en klippe og holdt en lille tale for mig: ‘Jon,’ sagde han, ‘du ved jo godt,

igen. Husk på, at vores forældre blev skilt, da jeg var i starten af puberteten,

at vi carlsener ikke kan relatere til andre mennesker. Vi kan have vores ambitioner,

altså præcis i den allermest sårbare periode i et barns opvækst. Det var eks-

men vi vil altid være ensomme. Du kan godt prøve at få dig en ven, men det får du

tremt svært for mig at klare, for i en vis forstand havde vi som familie været

aldrig, og det må du bare acceptere.’ Det var åbenbart hans grundtese, som han

meget tæt på hinanden, fordi begge vores forældre arbejdede hjemme, og da

syntes, at han nu skulle dele med sin søn.”

han pludselig fra den ene dag til den anden forsvandt ud af mit liv, savnede

– Hvordan var hans sidste år?

jeg ham afsindig meget. Det var jo ikke bare sådan, at vores forældre ikke

“Hvis man tager hans sygdomshistorie i betragtning, levede han jo for-

længere boede sammen, nej, han var stukket af op til Norge og var simpelt-

bløffende længe. Han døde først i 1996 og overlevede altså min mor med

hen væk i nogle år, hvor jeg stort set ikke anede, hvad han foretog sig. Da jeg

mere end ti år. Men selvfølgelig var han mærket af sin sygdom og de tre
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hjerneoperationer, han havde gennemgået. Til sidst mistede han også det ene

som senere i livet fik status af et stykke nærmest skæbnesvangert erindrings-

ben. Men man må vel nærmest sige, at han endte med at få det, som han

gods. Og man fornemmer, at skilsmissen og de begivenheder, den førte med

gerne ville. Hele sit liv havde han kæmpet for at komme væk fra sit miljø og

sig, med tiden ikke blot blev et personligt traume, men også en kreativ motor

blive fattig, og det lykkedes åbenbart for ham på Bornholm, for når jeg siden

såvel som en kilde til et væld af narrative fragmenter.

har talt med nogle af hans bornholmske venner og har sagt, at han var en

Carmen & Babyface er uomtvisteligt det værk i œuvret, der trækker mest

gammel Klampenborg-dreng, har de knap nok villet tro på det. Han blev

direkte på dette grundstof. Som vi tidligere har været inde på, er mange af

mere og mere uregerlig med alderen og kom til at se ret vild ud. For eksempel

filmens scener direkte baseret på autentiske begivenheder. I den forstand er

gik han med sådan nogle underlige hatte, der nærmest fik ham til at ligne en

afstanden til de iscenesatte dokumentarfilm minimal – den består først og

tibetansk munk. Men underligt nok faldt han samtidig også stadig mere til-

fremmest i, at karaktererne fremstilles af skuespillere. Men nok så vigtigt er

bage i en gammeldags klampenborgsk accent. Det kunne være meget smukt.”

det naturligvis også, at Carmen & Babyface – i modsætning til de iscenesatte

“Til gengæld må jeg sige, at han var en virkelig god farfar for mine sønner.

dokumentarfilm – fortællemæssigt underlægger sig den traditionelle spille-

Fordi jeg var blevet far så tidligt, faldt det sådan, at min ældste dreng, Esben,

films konventioner. Dermed sætter filmen sig i nogen grad mellem to stole.

var på alder med min fars tre børn af andet ægteskab, altså mine tre halvsø-

Den tjener to herrer, så at sige: virkelighedens erindringer og fortællingens

skende. Og ved et mærkeligt sammentræf fik min søster Hannah også et barn

egen indre logik.

præcis samme dag, som Esben blev født, så pludselig var der i alt fem børn i

På et diskret plan opleves dette i brugen af hænder som et visuelt ledemo-

familien, som kunne danne sådan en lille gruppe, når der var sammenkom-

tiv. I scenerne fra farens værksted fokuseres på hændernes berøring af leret,

ster. I de sammenhænge kunne min far være vanvittig sød og generøs, for

ligesom de figurer, faren efterlader i brændeovnen, da han forlader familien,

han var jo typen, som ville dele alt med alle, samtidig med at han satte sam-

forestiller hænder.

været med andre højere end noget andet. På den måde var han en mand med

“Min far havde en smuk hånd, en meget større og mere elegant hånd en

smukke værdier. Det ændrede bare ikke ved, at han og jeg aldrig blev gode

min,” siger Jon Bang Carlsen. “Hvor jeg har små, stærke mekanikerhænder,

til at være alene sammen. Det var fint nok, hvis der var andre til stede, men

havde han lange, fine pianisthænder. Og jeg kan huske, at jeg som barn godt

var det kun os to, ville der indfinde sig en lille pinlighed eller kejtethed, som

kunne lide, når han lagde sin hånd på mit hoved. Der var en stor ro og form-

var ubehagelig. Der var en nerve, som var blevet revet over, og som åbenbart

sikkerhed i den hånd. Og det kunne man også se i de ting, han lavede. Plus at

ikke kunne heles. Det var noget helt andet med min søster. Hun er typen, der

han var virkelig god til at tegne hænder. Så da vi skulle begrave ham, foreslog

siger: ‘Lad os drikke en flaske Champagne og danse cancan,’ og det var lige ham

vi præsten i Svaneke Kirke, at vi skulle synge ‘Jens Vejmand’, for det var en

– mens jeg i meget højere grad har brug for at ruge over tingene. Så formo-

af min fars yndlingssange, og den handler netop om dette med at sidde ‘bag

dentlig har han opfattet mig som sådan en lille nøjeregnende type, der altid

skærmen med klude om sin hånd’. Men det ville præsten ikke tillade, og i en

ville have svar på alle mulige irriterende spørgsmål.”

slags protest eller afmagt rejste jeg mig op og holdt en af mit livs få taler, og
i hvert fald den korteste – det eneste, jeg sagde, var: ‘Hans hånd!’ Og det tror
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jeg, at alle i kirken forstod, for var der noget, han havde brugt sit liv på, så var
det at stå og banke i alle mulige klumper ler eller marmor.”

I en vis forstand ligger hele den ovenstående familiekrønike indlejret i Carmen

– Hvad med den scene i filmen, hvor moren opdager et leraftryk af farens hånd

& Babyface – som en forudsætning, en undertone, en klangbund. På et mere

på et mahognimøbel, efter at hun og børnene er flyttet ind i det nye hus i landsbyen?

bogstaveligt plan omhandler filmen dog kun et kort mellemspil i Jon Bang

“Den er helt autentisk. Det var typisk sådan noget, min mor kunne stå

Carlsens formative år, nemlig den svære periode lige efter forældrenes skils-

og flæbe over, efter at vi var flyttet til Kyndeløse. Ligesom det også er sandt,

misse. Men uanset hvordan man vælger at se det, udspringer historien af det

at min far lavede sådan nogle lerskulpturer af hænder – men fordi jeg ikke

brud, som for den tolvårige Jon Bang Carlsen forekom meget voldsomt, og

havde adgang til hans egne figurer, bad jeg min søn Esben om at lave nogle
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ind i det lille hus i Kyndeløse, troede mange i landsbyen, at hun var luder.
Hun klædte sig jo i sådan nogle flotte silkekjole, som måske lige kunne gå an
foto: Flemming Adelson / Zentropa (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

i Vedbæk, for dér vidste man, at kunstnere kunne være excentriske, men på

Carmen & Babyface (1995) – drama i fars keramikværksted. Fra venstre: mor (Ulla Henningsen),
Adrian (Rasmus Seebach) og far (Waage Sandø).

Hornsherred i starten af tresserne var de bare totalt fejlplacerede og et sikkert
tegn på moralsk fordærv. Og faktisk oplevede vi flere gange, at de lokale bondemænd kom og bankede på om aftenen, og når hun åbnede, stod de med en
lille flaske snaps og hviskede: ‘Drikker du snaps, Else?’ Så grinede min mor bare
og sendte dem hjem til konen eller ensomheden.”
“Men sådan var hun. Livet skulle helst være fantastisk hele tiden, og måske burde hun snarere have været født i Bayern eller Italien eller sådan et sted.
Under alle omstændigheder var hun ikke nogen god nøjsomheds-nordgermaner, og jeg tænker nogle gange på, at hun måske kunne have været i live
i dag, hvis hun bare var kommet væk fra alle de halvmørke dage i Danmark.
De passede overhovedet ikke til et flamboyant gemyt som hendes. Og sådan opfatter jeg også lidt Ulla Henningsen. Hun har et tilsvarende dramatisk
væsen, og måske er jeg uforvarende kommet til at give hende en rolle, som
havde nogle faldgruber for hende. For det er meget nemt at give den karakter

nye til filmen. Og nu vi er ved hænder, så er det også sandt, at jeg som dreng

lidt for meget, og det var jeg formodentlig ikke helt god nok til at styre – fordi

var forelsket i min tysklærerindes kunstige hånd, der hang og dinglede foran

stoffet var så tæt på.”

hendes bryst. Dog var jeg ikke i virkeligheden så modig som Adrian, så når jeg
i filmen lader ham opsøge Charlotte Sielings karakter og oven i købet kysse
hende, er det mere end noget andet et udtryk for ønsketænkning.”

– Var morens karakter det vanskeligste i forhold til at skulle bearbejde et så privat
stof til noget, du skulle dele med resten af verden?
“Nej, det sværeste var nok at finde en form til min egen figur – Adrian

De mange scener, hvor hænder spiller en fremtrædende rolle, kan altså

i filmen. Selv om min fysik måske modsiger det, har jeg altid været relativt

stort set henregnes til metaforikkens eller ønsketænkningens domæne. Mere

genert, sådan lidt en voyeur-type, som helst skulle stå ovre i et hjørne og lure

bombastisk bliver filmens brug af virkeligheden til gengæld i selve tegningen

på pigerne. Og i den alder, som Adrian har i filmen, var jeg en lille følsom

af karaktererne og i den overordnede handling, som i grove træk følger erin-

og blid dreng, som bestemt ikke råbte op i store forsamlinger eller på anden

dringens spor.

måde påkaldte mig omgivelsernes opmærksomhed. Og det er klart, at det kan

“Det er ikke nogen hemmelighed, at det voldte mig en del kvaler at finde
en skuespiller, der kunne spille min mor. Som bekendt endte jeg med at vælge
Ulla Henningsen, som jeg synes er en fantastisk begavet skuespillerinde, men
i dag kan jeg se, at hun måske var et lidt for dokumentarisk valg forstået på

være vanskeligt at omsætte sådan en figur til film, især hvis der er tale om en
hovedkarakter.”
– Adrian spilles af Rasmus Seebach. Hvordan fandt du frem til ham. Det var jo
længe før, han blev kendt som musiker?

den måde, at hun på nogle områder faktisk kunne minde lidt for meget om

“Det var vores caster, Tine Sætter-Lassen, der fandt ham. Men vi havde

min mor. Som sagt ville min mor gerne have været operasangerinde – hun

faktisk store diskussioner om, hvem der skulle have rollen. Og sjovt nok stod

var dét, man på engelsk kalder an operatic character – og der var mange, som

valget til sidst mellem Rasmus og en anden fyr, som også senere er blevet

syntes, at hun ganske enkelt var for overvældende, fordi hun var så stor i alle

kendt, men i en helt anden sammenhæng, nemlig Kasper Tuxen, som nu er

sine følelser, både i sin lykke og i sin desperation. Hun var et overflødigheds-

en succesrig fotograf i USA. Jeg har for nylig mødt ham i Los Angeles, hvor

horn af en kvinde, stor og flot og elegant, og det er typisk, at da vi flyttede

han fortalte, at han var ved at filme Gus Van Sants nye tv-serie, der hedder
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Boss. Men valget stod altså mellem de to, og Peter Aalbæk og jeg var lidt

øjne, men den genstridighed, som ligger i rå natur, har han slet ikke i sin

uenige om, hvem af dem vi skulle vælge. Peter var mest varm på Kasper, fordi

fysiognomi. Det har Baard Owe til gengæld i rigeligt mål, plus at han oven i

han dengang var sådan en lille aktiv spirrevip, som sikkert ville kunne more

købet ligner min far – de har begge lidt tartar over sig.”

publikum, men jeg var ligesom fanget i mit eget billede og ville hellere have

“Så ja, du har fuldstændig ret, Waage Sandø var et usædvanlig dårligt valg,

én, der havde en vemodig drømmertype i sig, og det havde Rasmus. At han

og det spiller også ind på kærlighedshistorien mellem ham og Ulla Henning-

var Tommy Seebachs søn, anede jeg ikke dengang, så det havde bestemt ikke

sen, for man tror ganske enkelt ikke på, at han kan rejse de følelser i hende.

noget med det at gøre.”

Han har ikke den brutalitet i sig. Det er klart, at hvis du forelsker dig i en ulv,

– Ligger der en autentisk historie bag Adrians forhold til klassens tyran, Brian?

og du selv er en hare, så får du nogle problemer, og det var lidt dét, der skete i

“Da vi flyttede til Kyndeløse, var der en dreng i den klasse, jeg kom ind

forholdet mellem mine forældre. Min far var jo en ultimativ mand på mange

i – Alex hed han, en fin fyr – som kom nede fra det lokale børnehjem i Nørre

områder, blandt andet fordi han gik rundt med denne boblende hjerne, som

Hyllinge. Da jeg ankom, var han den stærke i klassen, og fordi jeg som sagt

truede med at slå ham ihjel, hvert øjeblik det skulle være, og den knivsæg af

var temmelig bredt bygget og muskuløs af at ælte alt det ler, lå det i luften,

desperation og styrke ville Baard Owe have været perfekt til at fremstille. Så

at jeg skulle udfordre ham. Så vi skulle slås, mens alle de andre stod i en ring

når jeg ikke tog ham, viser det bare, hvilken jubelidiot jeg er, når det kommer

omkring os, og det var en underlig situation for mig, for jeg var slet ikke en

til stykket.”

slagsbror. Men jeg blev tvunget til det af min egen fysik, for de andre kunne

– Så valgte du Sofie Gråbøl til at spille din søsters figur. Var det en bevidst be-

simpelthen se, at jeg havde potentiale til at kæmpe om positionen som den

slutning at sætte en professionel skuespiller over for Rasmus Seebach, som dengang

stærkeste i klassen. Jeg tror, at jeg har forskønnet det lidt i filmen, men så-

var et ukendt ansigt?

dan som jeg husker det, var der også i virkeligheden et element af, at vi ikke

“Både ja og nej, for også til den rolle havde vi prøvet flere forskellige, og på

rigtig klemte til, men mere bare lå og ventede på, at klokken skulle ringe

et tidspunkt havde vi faktisk fat i en amatør, en skolepige, som var enormt yn-

ind, så vi kunne blive fri for at spille de roller, som de andre tvang os ind i.

dig og rigtig fin. Men så fik jeg alligevel kolde fødder, for det er en temmelig

Vi var jo begge udskud i omgivelsernes øjne. Alex var det, fordi han kom fra

svær rolle, som kræver en del fandenivoldskhed. Og endnu vigtigere var det

børnehjemmet, og jeg fordi jeg var tilflytter og det eneste skilsmissebarn på

måske, at det skulle være en person, som kunne matche Ulla Henningsen i

skolen – og så selvfølgelig fordi der blev sladret om, at min mor var luder. I

mor/datter-forholdet. Jeg kendte jo lidt til Ulla Henningsens stærke personlig-

starten fortalte jeg, at min far sejlede på Kina, men det fandt de hurtigt ud af

hed, fordi jeg tidligere havde arbejdet sammen med hende i forbindelse med

var løgn.”

et Kirsten Thorup-stykke, Du er smuk – jeg elsker dig [1981], som vi havde lavet

– Den dreng, der spiller Brian, Kenneth Friis, er fremragende. Hvor kom han fra?

for Danmarks Radio. Det var en historie om en tyrkisk fremmedarbejder, der

“Tine fandt ham på en skole. Han havde aldrig spillet før. Jeg er også selv

var kommet op til Danmark og havde forelsket sig i en dansk kvinde, og ef-

ret glad for scenerne med Adrian og Brian. Det er efter min mening noget af

tersom der var meget få tyrkiske skuespillere herhjemme dengang, måske slet

det, der fungerer bedst i filmen, og jeg er lidt ked af, at jeg ikke udbyggede det

ingen, valgte jeg en mand, som jeg fandt på en maskinfabrik ude i Glostrup.

forhold mere.”

Idéen var egentlig god nok, men problemet var, at han simpelthen var bange

– Til gengæld kan det være sværere at tro på Waage Sandø i rollen som faren?

for Ulla Henningsen, for når hun først åbnede for ventilerne, var der virkelig

“Åh ja, det er endnu en af min karrieres talrige casting-fejl. Misforstå mig

tryk på emotionerne. Og jeg frygtede, at hun på samme måde ville kunne

ikke, jeg har set Waage Sandø være rigtig god til alle mulige andre ting, men

have blæst den skolepige ud ad vinduet. Det problem vidste jeg, at jeg slet ikke

han var simpelthen bare for blød til den rolle. I dag forstår jeg ikke, hvorfor

ville få med Sofie Gråbøl, og derfor gjorde jeg noget, som jeg ellers aldrig gør,

pokker jeg ikke valgte Baard Owe, for han er den figur. Han har det masku-

nemlig at jeg overtalte hende til at tage rollen. Hun syntes selv, at hun var for

line, han har fandenivoldskheden, og han har øjnene. Waage Sandø har ikke

gammel, men hun er jo en fantastisk skuespiller, så jeg insisterede. Og når jeg

det landskab i øjnene, som jeg søgte til den rolle. Han har søde humanistiske

senere har genset filmen, synes jeg egentlig, at hun holder.”
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ud på verden gennem et slør af melankoli. Sådan er min søster slet ikke. Hun
er meget mere frisk og lige på, og der er ingen tvivl om, at hvis det var hende,
der havde set tilbage på den tid, ville hun have haft en helt anderledes og
langt mere morsom vinkel på nogle af de samme episoder.”
“Det var også derfor, at det var meget lettere at caste hendes karakter end
min. Hun var fandenivoldsk og råbte op og tog de knubs, der fulgte med,
og ligesom Sofie Gråbøl i filmen er hun jo også nogle år ældre end mig og
en langt mere robust og handlekraftig type. Og netop fordi hun er så meget
mindre vemodigt anlagt end mig, nægtede hun pure at lade sig trække ned
i mørket af vores mor. ‘Man skal ikke græde over spildt mælk,’ var et af hendes
slagord i de år, og derfor forlod hun os ret hurtigt efter, at vi var flyttet til Kyndeløse. Hun var vel ikke meget mere end fjorten eller femten, da hun rykkede
ind til København og fik sin debut i livet – en debut, som formodentlig har
været både smuk og hård. Mens min egen start på voksenlivet altså blev, at jeg
som den lille pedantiske germanske type, jeg var – og er – blev ved min mors
privatfoto

side og så at sige påtog mig rollen som den nye mand i hendes liv. Hvilket

Virkelighedens Carmen og Adrian – storesøster Hannah og Jon Bang Carlsen (med hunden
Pam). Sovende i baggrunden: deres far, Finn Carlsen.

selvfølgelig var en ret heavy opgave for en teenageknægt, eftersom min mor
ikke på noget tidspunkt lagde skjul på, at det kun var på grund af os børn,
at hun ikke tog sig af dage. Det var jo noget af en vægt at få læsset over på
sine skuldre, men samtidig var jeg også lidt stolt af at kunne have en så stor
indvirkning på et andet menneskes liv, at jeg ligefrem kunne afholde hende

– Ved du, hvordan din søster har det med Sofie Gråbøls karakter?
“Nej, hun har aldrig kommenteret den film. Det er klart, at min søster

fra at begå selvmord.”
– Har du nogensinde bebrejdet din mor, at hun agerede, som hun gjorde?

har en helt anden fortælling om de samme begivenheder, og det er svært for

“Nej, overhovedet ikke – men selvfølgelig var det upraktisk, at hun havde

hende at forholde sig til min udgave. For eksempel har vi vidt forskellige tolk-

sådan en personlighed, der betød, at hun var ude af stand til at skjule noget.

ninger af faderfiguren. Min søster var meget glad for vores far og tæt på ham.

Man fik alt i hovedet. Og det måtte jeg så bare forsøge at håndtere, samtidig

Jeg var også glad for ham, men jeg havde en konflikt med ham og kom aldrig

med at jeg bevægede mig ind i den dér fantastisk potente alder, hvor man går

tæt på ham – i hvert fald ikke på samme måde. Men sådan er det formodent-

fra at være barn til at være et champagnebrus af sæd. I fjorten-femtenårsal-

lig i de fleste familier, og det er jo netop de forskellige tolkninger, som gør det

deren er der jo enormt meget dyrisk seksualitet, som bobler op i én, og i mit

interessant at tale sammen.”

tilfælde kunne det være vanvittig forvirrende at skulle prøve at balancere på

– Der er en scene, hvor Carmen braser ind i Adrians klasse midt i undervisningen

min egen lyst som en mand på et skateboard, der er løbet løbsk, uden samti-

og hopper ud ad vinduet. Er den et billede på den forskel i temperament og person-

dig at kæde det sammen med, at det var den samme seksualitet, som havde

lighed, der er mellem dig og din søster?

smadret min dramatiske mor, og dét i en grad så hun nu bare lå og jamrede

“Nu skal det siges, at lige præcis den scene er ren fiktion – selv om det sag-

på sit værelse oppe på loftet. Men altså, det er dét, der for mig at se er den

tens kunne være sket i virkeligheden. Jeg har som sagt en basal vemod i mig,

interessante konfrontation i den historie, som ligger til grund for Carmen &

der gør, at jeg nogle gange føler mig lidt som en biperson i Thomas Manns

Babyface. Den stærke forbundethed mellem pubertetsdrengen og hans mor –

Døden i Venedig [1912] – du ved, sådan en svækling, der sidder i tågen og ser

hun er jo den første kvinde, han elsker – sat over for den realitet, at han på
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et tidspunkt er nødt til at løsrive sig fra hende, hvis han vil realisere sin egen
identitet og seksualitet. For eksempel blev jeg klippet hjemme, og jeg kan huske, at det på et tidspunkt begyndte at irritere mig, hvis min mor stødte ind i
mig med sine brede hofter, når hun gik rundt om mig med saksen. Det er jo
et klart tegn på, at man allerede er godt i gang med puberteten.”
– Hvordan tror du, at de år påvirkede din personlighed?
“Det er selvfølgelig svært for mig selv at sige, men i en eller anden forstand
havde jeg mistet en uskyldighed, og det kunne jeg blandt andet mærke på den
måde, mine kammerater reagerede på mig på. Jeg var kendt som den store
kyniker, og det havde selvfølgelig noget at gøre med, at jeg havde skabt en
maske at gemme mig bag, fordi jeg som en lille følsom dreng havde oplevet
dét, som er et stort tema i alt, hvad jeg siden har beskæftiget mig med: kærlighedstabet.”
– Er det kernen i den films historie, hvis du skulle sige det kort?
“For mig handler Carmen & Babyface især om den helt specielle timing, der
var i min families ellers ret banale skilsmissehistorie. Altså dét, at jeg blev
slynget ud i dette voldsomme forløb sammen med min mor lige præcis på et
tidspunkt, hvor jeg selv skulle til at definere mig selv og min seksualitet i forhold til det modsatte køn. Netop som jeg skulle til at træde ind i puberteten
og forhåbentlig opleve al den glæde, der kan komme ud af seksualitet, blev
jeg isoleret i en lille landsby på Hornsherred, en for mig totalt ukendt verden,
hvor jeg nu sad sammen med denne voksne og mildt sagt ekspressive kvinde:
et kærligheds- og følelsesmenneske ud over det sædvanlige, der reagerede på
tabet af sin elskede som et anskudt dyr.”
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III:
ET VEJKRYDS I VESTJYLLAND
“Jeg holder af verden, når den bare ligger forladt hen og ikke kæfter op.”
– Jon Bang Carlsen i How to Invent Reality, 1996



På Hovedvej 513, omtrent midtvejs mellem Struer og Lemvig, ligger Paris.
Det er ikke byernes by, knap nok en by overhovedet, snarere en lille håndfuld
landejendomme fordelt omkring et vejkryds. Midt i klyngen af mere eller
mindre forfaldne bygninger drejer Muldtoftvej af mod nord, op i retning af
Limfjorden, mens Mølgårdvej går mod syd, ned gennem et sirligt patchwork
af marker og videre ud i Klosterhede Plantage. Den type detailoplysninger er
imidlertid temmelig irrelevante, for langt størstedelen af den øst/vest-gående
trafik på Hovedvej 513 fræser lige igennem Paris, med kurs mod Lemvig og
Vesterhavet forude. Og det er formodentlig de færreste, der overhovedet ænser det eksotiske navn på de blå vejskilte. Men det gør Jon Bang Carlsen. For
ham er sådan et sted nærmest magisk – noget i retning af den optimale location. Og selv om det småregner, insisterer han på at standse bilen og stige ud
i vejkanten for at indsnuse den særlige atmosfære.
“Se!” siger han og peger, “et vejkryds, et busstoppested og et par huse.
Ikke andet. For mig er det den perfekte scene – hvilket formodentlig hænger
sammen med, at jeg hverken er intellektuel eller journalist, men kommer fra
et billedkunstmiljø. I den forstand er jeg nok en skabsmaler. Men samtidig
elsker jeg også at fabulere, og de to ting kan jeg forene i filmmediet. Billedet
har dog altid den højeste prioritet, og derfor er det vigtigste for mig i første
omgang at blive inspireret rent visuelt. Det er dér, mine film starter. For at få
hul skal jeg finde en indfaldsvinkel til mit kameraarbejde. Og det gælder både
mine fiktive og mine såkaldt dokumentariske film. Hvis jeg ikke intuitivt ved,
hvor kameraet skal stå, er jeg på vildspor. Så har ploven ikke fundet sin muld.
Men hvis jeg bare kan finde et eller andet visuelt, som jeg kan gribe fat i, så
skal resten nok falde på plads. I hvert fald føler jeg, at det er film, der foregår
Et vejkryds i Vestjylland – den lille by Paris, mellem Struer og Lemvig: “Den perfekte scene
for en film.”

sådan et sted som hér, jeg er bedst til at lave.”
“Det er også derfor, jeg nogle gange har problemer med at tale med folk
på Filminstituttet eller andre steder i støttesystemerne, hvis de er meget journalistisk indstillede. Det er slet ikke mig. Jeg skal helst finde et sted, hvor jeg
har nogle helt enkle og overskuelige faktorer at operere med. Så er jeg i mit
rette element. Så kan jeg bruge al min tid på at lære den location at kende, at
trænge ind i hver eneste detalje og undersøge, hvordan skyggerne ligger på
væggen, hvordan alle de rytmer, der er i den fysiske verden, og de mennesker,
som har ritualer i den verden, væver sig sammen. Det var præcis dét, der var
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ambitionen i film som Jenny eller Før gæsterne kommer. Og faktisk også i Ad-

holdet var så heldige at få denne charmerende scene i kassen. Nej, for det

dicted to Solitude, selv om den foregår i Sydafrika og på mange måder er en

første boede Jimmy i virkeligheden slet ikke i det hus, der er hans hjem i

helt anderledes film.”

filmen (han kom fra en helt anden egn af Irland). For det andet var han og

Jon Bang Carlsen har skrevet adskillige essays og holdt talrige kurser og

Austin ikke naboer i virkeligheden – de kendte faktisk slet ikke hinanden,

foredrag om sin særlige filmiske metode: iscenesat dokumentarisme. Det er en

før optagelserne gik i gang. Og endelig havde de aldrig spillet fodbold med

metode, der helt kort går ud på at lade såkaldt almindelige mennesker spille

hinanden, før instruktøren råbte “Action!”, og kameraet blev tændt. Ifølge Jon

hovedrollen i film om deres egen verden. Han brød for alvor igennem med

Bang Carlsen har han da heller ikke optaget scenen for at dokumentere, at de

metoden i 1977 med den nu klassiske kortfilm om Jenny, en gæv landbokone

to ungkarle spillede fodbold. Snarere var målet at vise – uden at fortælle det

fra Fjaltring, ikke mange kilometer fra hvor vi befinder os nu. Men i virke-

med ord – hvor levende drengesindet stadig var i de to granvoksne mænd. Og

ligheden havde han været på sporet af de greb, der skulle blive hans kunst-

det følte han bedst, at han kunne gøre ved at kaste dem ud i en eller anden

neriske signatur, flere år før da, nærmere bestemt siden sin tid på Filmskolen

form for fysisk aktivitet, hvor de forhåbentlig ville glemme filmholdet og lade

(1974-76). Dengang lavede han en elevproduktion med titlen Fyret (1975), en

sig rive med af situationen.

poetisk og semidokumentarisk skildring af en håndfuld eksistenser på egnen

“Når jeg ser med hvilken lidenskab, ungkarlene kaster sig ind i dette me-

omkring Fjaltring og Bovbjerg Fyr. Og det var en film, der skulle vise sig at

dieskabte øjeblik,” siger Jon Bang Carlsen i sit filmessay, “føler jeg mig overbe-

komme til at fungere som et forstudium til Jenny. Det vender vi alt sammen

vist om, at de føler sig hjemme i scenen. Hvis tilfældet havde villet det, kunne

tilbage til.

det lige så godt have været et øjeblik i deres eget liv. Derfor skriver jeg med

Tyve år efter gennembruddet med Jenny fandt Jon Bang Carlsen, at tiden

god samvittighed scenen ind i min film. Jeg kan ikke lade mig tyrannisere

var inde til at forsøge at samle sine metodemæssige erfaringer og tanker i et

af, at fodboldkampen tilfældigvis først blev til virkelighed, nu hvor kameraet

filmisk essay. Det blev til How to Invent Reality, en slags filmisk poetik, optaget

er tændt.”

i Irland i forbindelse med produktionen af endnu en iscenesat dokumentarfilm, It’s Now or Never (1996).

Andre steder i How to Invent Reality giver Jon Bang Carlsen flere eksempler
på scener, der er formet i forhold til, hvordan virkeligheden ser ud, “efter at

It’s Now or Never handler om en midaldrende irsk ungkarl, Jimmy, der le-

den har været på visit inde bag mine øjne”. I modsætning til den klassiske ob-

ver alene på en øde egn i det vestlige Irland, og som nu har besluttet at prøve

serverende dokumentarismes pionerer kunne han ikke drømme om at halse

at finde en livsledsagerske via et ægteskabsbureau. Og i How to Invent Reality

efter sine karakterer med kameraet tændt i håb om, at der tilfældigvis skulle

gennemgår Jon Bang Carlsen en række af filmens scener og viser, hvordan

ske et eller andet interessant. “Jeg lader mig ikke diktere af tilfældigheder,” si-

dét, der umiddelbart tager sig ud som spontane optagelser af Jimmys autenti-

ger han. “Når jeg er færdig med min research, lukker jeg øjnene og genskaber

ske liv, i realiteten er nøje konstruerede iscenesættelser af situationer, som er

de øjeblikke, jeg husker, med alle til rådighed stående midler.” Omvendt ville

udsprunget af mødet mellem Jimmys hverdag og instruktørens oplevelse af

det ligge ham lige så fjernt at øve vold mod sine karakterer – forstået på den

samme. Snarere end en 1:1 gengivelse af virkeligheden er der altså tale om en

måde, at han aldrig kunne drømme om at placere sine personer i situationer,

subjektiv fortolkning. Og hvis man insisterer på at anvende ordet sandhed i

som de ikke følelsesmæssigt kan relatere til:

forbindelse med denne type såkaldt dokumentariske film, er der i dette tilfæl-

“Jimmy er ikke skuespiller og kan kun spille scener, som han kan genken-

de ikke nødvendigvis tale om en ‘sand’ fremstilling af Jimmys verden, som

de fra sit eget liv – eller som kunne have været fra hans eget liv, hvis tilfældet

den helt konkret former sig, men snarere om en ‘sand’ gengivelse af, hvordan

havde villet det sådan. Scener og replikker skal skræddersys til hans verden,

filmmageren har oplevet den. Og så har han tilrettelagt sin film i forhold til

så de ikke strammer og presser livet ud af ham.”

dét, han på forhånd havde besluttet sig for, at han gerne ville fortælle.

Det er sådan, Jon Bang Carlsen arbejder. Med afsæt i sine observationer af

Når man i It’s Now or Never ser Jimmy og hans nabo, Austin, tumle rundt

verden skaber han en ny virkelighed, som han så lader sine karakterer flytte

og spille fodbold som et par skoledrenge, er der således ikke tale om, at film-

ind i. Lidt efter lidt begynder den nye virkelighed – ideelt set – at føles rigtig.
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Den får sin egen logik, sit eget liv. Og forhåbentlig ender det med en historie,

knytter sig til Jon Bang Carlsens liv i tiden fra første halvdel af halvfjerdserne

som hverken helt er filmmagerens eller helt karakterernes, men noget nyt,

til midten af halvfemserne, hvor han flyttede til Irland. De godt to årtier var

der er opstået i mødet mellem de to. Et stykke filmisk liv.

ikke alene den periode, hvor han brød igennem og konsoliderede sig som en
original og stilskabende dansk filmkunstner; det var på mange måder også

14: Rapport fra yderste klitrække: Jenny (1977) (I)

hans formative år i bredere forstand – med Filmskole, Christiania, Solvognen
og så videre.

Vores ankomst til Lemvig minder mest af alt om en scene fra en science ficti-

Det skal vi alt sammen tale om i løbet af de næste par dage, mens vi be-

on-film. Der er bogstavelig talt ikke ét menneske at se i gaderne, men i samme

væger os rundt i de vejrbidte kystlandskaber. Men inden vi forlader Hotel

øjeblik vi træder ud på parkeringspladsen foran hotellet, er vi ikke desto min-

Lidenlunds trygge kuvøse af fred og hengemt tid, skal vi tage hul på den film,

dre omgivet af en anden form for liv. Katte. Det myldrer med katte alle vegne.

som for alvor startede det hele: Jenny.

De sniger sig af sted langs hegn og husmure eller sidder i klynger spredt ud
over pladsen og spejder ud i mørket med et nærmest uhyggeligt nærvær, som

Det lå ikke i kortene, at Jenny Jespersen i en alder af seksoghalvfjerds skulle

var det sjælene fra alle de fraværende mennesker, der havde taget bolig i disse

blive filmstjerne. Indtil da havde hun levet en tilbagetrukket tilværelse på

dyr. Indimellem er der udbrud af små kampe, ledsaget af hvæsen og hylen,

slægtsgården i Fjaltring, omgivet af nogle få kreaturer, og hvad der ellers hø-

men ellers er her stille. Vi tager i døren ind til hotellets foyer for komme væk

rer til af dyr på en gård, samt sin midaldrende søn Kristian, som stod for

fra det lettere urovækkende sceneri. Den er låst.

driften. De havde deres hverdagsrutiner omkring formiddagskaffe og målti-

Man ved, at man befinder sig i det såkaldte udkantsdanmark, når der er

der, de gik i kirke om søndagen og sludrede venskabeligt med naboerne, men

lukket og slukket på hotellet, fordi man først er nået frem efter mørkets frem-

ellers passede de sig selv, sådan som man nu gør det her på egnen. Kort sagt

brud. Heldigvis hænger der en seddel på døren med et telefonnummer, og ef-

levede de en ganske almindelig landbotilværelse, ikke et liv uden åndelighed

ter et opkald kommer en venlig dame og lukker os ind. Omsider er vi fremme

og tankemæssig fordybelse, men et liv præget af en vis monotoni og forud-

på Hotel Lidenlund, i hjertet af Lemvig, og i morgen skal vi ud til området

sigelighed, langt fra storbyens adspredelser og mediernes søgelys. Lige indtil

omkring Fjaltring og Bovbjerg Fyr, hvor Jon Bang Carlsen – ud over filmsko-

en dag i 1975, hvor en ung filmskoleelev fra København bankede på døren.

lefilmen Fyret (1975) – har optaget to væsentlige værker: Jenny (1975) og Ofelia
kommer til byen (1985).

“Jenny gjorde et uudsletteligt indtryk på mig,” siger Jon Bang Carlsen,
“først og fremmest fordi hun havde sådan et funktionalistisk forhold til tro-

Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med de specifikke film, at denne

en. Der er mange, som bruger troen til at lukke døre, men jeg fornemmede, at

egn har betydning for Jon Bang Carlsen. Siden han kom her første gang i

Jenny brugte den til at åbne alle mulige døre, som vi andre knap nok tør kigge

slutningen af tresserne, har den jyske vestkyst indtaget en helt særlig plads

ind ad. Og så var hun i mine øjne et vanvittig interessant og dejligt menneske

i filmmandens hjerte – faktisk en så væsentlig plads, at han i det selvbio-

at være sammen med. Når man laver denne type film, oplever man jo tit, at

grafiske filmessay Livet vil leves … breve fra en mor (1994) ikke har placeret

man bliver sådan lidt småforelsket i de mennesker, man møder og tilbringer

sine barndomserindringer på Sjælland (hvor de rent faktisk hører til), men

en masse tid sammen med, og der er ingen tvivl om, at jeg blev lidt forelsket

på egnen omkring Fjaltring. Og både i privat og professionelt øjemed er han

i Jenny, selv om hun var godt halvtreds år ældre end mig. Faktisk blev hun

vendt tilbage igen og igen – mest til det område lige syd for Limfjorden, hvor

nærmest en slags åndelig mor for mig.”

vi befinder os nu, men også til andre steder: I 1977 optog han den korte spil-

– Det må du forklare …

lefilm En fisker i Hanstholm et par timers kørsel mod nord, og i 1984 valgte

“Som sagt holdt jeg uendelig meget af min egen mor, denne lidt overklas-

han Fanø nede sydpå som location for dét, der skulle blive hans måske mest

seagtige og kulturelt set meget veludstyrede kvinde, men jeg led også under

kendte værk, den iscenesatte dokumentarfilm Før gæsterne kommer.

det mørke, hun bar i sig. På et vist plan kunne det jo virke, som om hun et

De nævnte titler er imidlertid kun en lille del af de mange aktiviteter, der
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var. For eksempel skulle vi i forbindelse med filmskolefilmen optage en scene
i den lokale kirke, hvor Jenny skulle gå til alters sammen med resten af menigheden. Vi forelagde idéen for den pæne og veluddannede præst, som først
sagde ja, men da det gik op for ham, at vi også ville filme, at Jenny modtog
nadveren, fik han kolde fødder. Af praktiske grunde skulle vi nemlig optage
om tirsdagen, ikke om søndagen, og han var bange for, at folk på egnen ville
synes, at vi tog for let på kirkens ritualer. Hvorpå Jenny gik hen til ham og

foto: Jon Bang Carlsen (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

sagde: ‘Altså, præst, tror du virkelig, at Gud er så lille, at han tager sig af, om det er
tirsdag eller søndag?’ Det kunne han selvfølgelig ikke argumentere imod, så vi
fik lavet vores scene.”1
– I filmen om Jenny mere end antyder du, at hendes livssyn og hendes sunde forhold til religion er vokset ud af selve landskaberne. Både når hun taler om religiøsitet
Jenny Krista Jespersen (1900-78) – “Jeg
har haft megen glæde af dagene her,” sagde Jenny om optagelserne til Ringkjøbing
Amts Dagblad, “og hvis filmen blot kan
glæde andre mennesker, når den er færdig,
ja, så har det hele jo ikke været forgæves.”

og i scenerne fra kirken klipper du til havet, bølgerne, den voldsomme natur?
“Det er selvfølgelig en barnlighed, men som al barnlighed har det en sandhed i sig. For når jeg taler om, at landskaber altid har betydet meget for mig,
er det ikke bare i æstetisk henseende. Jeg er jo selv præget af at komme fra et
sted, hvor landskabet nærmest er defineret ved at være fraværende, nemlig
forstaden. Det er en type sted, hvor man virkelig fornemmer, hvordan den

telse og bare ventede på at blive visket ud af livet. Og på den baggrund var

klaustrofobiske menneskehed omklamrer alting med alle de love og begræns-

det helt fantastisk at møde en kvinde som Jenny, der repræsenterede mange

ninger, som på mange måder er vor tids pest. Og sådan er det jo også i den

af de samme værdier, som min mor kunne have, når hun var glad og ovenpå,

gængse opfattelse af kristendommen, hvor man har sat mennesket i centrum

men som samtidig var anderledes robust skruet sammen. Ligesom min mor

på bekostning af alle de andre dyr. Altså, det med, at det kun er mennesket,

havde Jenny et totalt usnobbet og sødt og ligefremt væsen, men så havde hun

som er Guds udvalgte, synes jeg er rent sludder. Selvfølgelig er mennesket en

én meget væsentlig egenskab, som min mor ikke havde, og det var evnen til

del af en større proces, et større totalvæsen, som er alt levende – som jeg har

at tro på noget.”

sagt tidligere, var det blandt andet derfor, at jeg i Ofelia kommer til byen lod

“Jeg har altid haft stor respekt for folk, der magtede troen. Og hér taler

køerne komme ind i kirken.”

jeg ikke i snæver betydning om den kristne tro eller noget i den retning. Jeg

“Det var alt sammen nogle ting, jeg tænkte meget over, mens jeg voksede

taler om evnen til at tro på sin egen sansning, at tro på en eller anden lyd,

op, og på et tidspunkt begyndte jeg at bemærke, at når jeg var ulykkelig eller

man hører, et eller andet, man ikke kan forstå eller begrunde eller argumen-

bare snotforvirret, så hjalp det at gå ud et sted, hvor naturen havde fået lov til

tere for – og så virkelig at turde prioritere den sansning over sit intellekt. For

at være alene i sin egen form og ikke var blevet præget af den menneskelige

mig at se er intellektet bare ét af de mange små redskaber, der hænger inde i

trang til at dyrke og kultivere alting. Det var noget med, at det befriede mig

redskabsskuret, men af en eller anden grund er det i vores æra blevet hævet

for selv at være centrum, og det er noget meget velgørende for os moderne,

op på et niveau, så det nærmest overstråler alt andet. Men pludselig stod jeg

urbane mennesker – hvad enten det så sker via det zenbuddhistiske træ i

over for en kvinde, som havde fundet en mild og venlig tro – tilfældigvis en

Østen eller ved Yggdrasil i vores kultur eller noget helt tredje. Og det er klart,

grundtvigiansk tro – der tillod hende at være til stede i verden som en op-

at gensynet med hele den hér egn minder mig om, hvilken fantastisk åben-

dagelsesrejsende med både sind og sanser vidtåbne. Og dét fandt jeg enormt

baring det var for mig at komme herud første gang og opleve et sted, hvor der

smukt – samtidig med at jeg var imponeret over, hvor stærk og ligefrem hun

fandtes en selvfølgelighed og en harmoni, som jeg aldrig havde truffet i mit
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eget miljø. Det var et sted, hvor jeg umiddelbart kunne føle mig hjemme, ikke

ber er jo nærmest som at opleve selve skabelsesprocessen i aktion. Jeg var jo

mindst i den jordnære måde, de brugte troen på og ligesom kunne placere

vokset op med, at skabelsen var sådan noget med en far, der sad ude i værk-

hverdagens små hændelser i et større hele – uden at det partout skulle handle

stedet og formede sine lerklumper, men nu blev jeg pludselig konfronteret

om en eller anden stor og straffende Gud. Det var som at komme hjem.”

med en langt større og vigtigere skabelse, nemlig den, der finder sted, når

– Hvordan fandt du Jenny?

naturkræfterne modellerer om på landskabets formationer for øjnene af én.”

“Da vi optog den første film med Jenny, altså filmskolefilmen Fyret, havde

– Vi har tidligere talt om din fascination af de vestjyske landskaber, men det

jeg allerede mødt hende nogle år forinden. Præcis hvornår det var, husker jeg

er ikke bare landskaberne, der fascinerer dig, det er også de mennesker, der bor i

ikke, men én ting ved jeg, og det er, at jeg i en vis forstand kan takke min

udkantsområder?

generthed for, at jeg overhovedet kom herover og stiftede bekendtskab med

“Ja, det er jo i virkeligheden svært at forklare, hvad sådan noget bunder

egnen hér. Historien er, at i det ene år af min skoletid, hvor vi boede i Kø-

i. Helt basalt har det vel noget at gøre med, at jeg simpelthen altid bare godt

benhavn, og jeg gik på Sortedam Gymnasium – altså efter at vi var flyttet fra

har kunnet lide at være ude på landet. Jeg bryder mig bestemt ikke om land-

Kyndeløse – havde jeg mødt en af de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har

bruget, som det former sig i dag, men jeg har et svagt punkt for det gamle

set. Derfor blev jeg selvfølgelig knust, da min mor besluttede sig for at gifte

danske bondesamfund, sådan før 1960‘erne, hvor man levede på genbrug

sig med lægen fra Mols, for det betød, at jeg var nødt til at flytte med derover.

og dyrkede jorden fornuftigt og så videre. Og så har det som sagt noget at

Men ved et mærkeligt sammentræf blev den pige kort efter sendt på kostskole

gøre med, at jeg føler mig tiltrukket af steder, hvor den guddommelige ko-

i Jylland – Th. Langs Seminarium i Silkeborg – og da jeg hørte det, pjækkede

medie ikke er alt for godt camoufleret, og hvor tilværelsens rå vilkårlighed

jeg fra skolen i Aarhus og blaffede vestpå for at opsøge hende. Men fordi jeg

træder mere tydeligt frem. Jeg har jo altid haft det svært med den danske

var så genert, stod jeg bare foran hendes dør og turde ikke banke på, og da

hyggementalitet og ‘Om lidt er kaffen klar’ og alt dét, ligesom jeg – som vi

jeg havde stået lidt og var blevet mere og mere sur på mig selv, besluttede jeg

tidligere har talt om – fuldstændig kunne identificere mig med min ameri-

at tomle videre ud til det åbne land mod vest for at få noget vind i hovedet.”

kanske ven James Jarretts evige angst for de hvide striber på amtsvejen og

“Ved et tilfælde havnede jeg på egnen omkring Fjaltring, og fra det tids-

fornemmelsen af, at man kan bruge fra nu af til evigheden på at løbe sig

punkt begyndte jeg at tage herover med jævne mellemrum. Og det var på en

til blods for at prøve at komme ud til enden af den vej, der fører væk fra

af de ture, at jeg en dag kom gående ned ad en grusvej langs havet og fik øje

landsbyen, men uden nogensinde at komme derud. Alle de ting følte jeg

på to ældre kvinder, som kom cyklende i modsat retning. De stoppede op,

umiddelbart var enormt godt og klart iscenesat i de hér landskaber. Men for

fordi kæden på den ene cykel var faldet af, og høflig som jeg er, tilbød jeg

at vende tilbage til dit spørgsmål så har det samtidig været min erfaring, at

at hjælpe. Det var sådan, jeg mødte Jenny. Og den episode blev den direkte

de store profeter ofte er dem, der går rundt og lever et meningsfyldt liv ude

inspirationskilde til åbningsscenen i filmen.”

i sådan nogle områder, hvor der tilsyneladende ikke sker noget. Det var vel

“Det var et helt nyt univers, der åbnede sig. For det første var Jenny som
sagt en modig og charmerende dame, som jeg straks forelskede mig i. For det
andet oplevede jeg det som enormt inspirerende at stifte bekendtskab med en
brugbar version af den kristne tro, og af tro i det hele taget, som ikke hand-

også derfor, at mange af mine hippievenner forlod storbyen og slog sig ned
ovre i Vestjylland og sådan nogle steder.”
– Når vi tidligere har talt om dit forhold til hippietiden, har det mest handlet om
det ideologiske. Hvad med stofferne?

lede om at begrænse verden, men om at blive endnu mere åben i forhold til

“I en periode boede jeg sammen med en god ven, Jesper Hindø, som jeg

at udforske den. Og endelig var det nærmest en åbenbaring for mig at opdage

havde gået i klasse med helt tilbage på skolen i Kirke Hyllinge. I dag er han

denne egn af Danmark, der er præget af en karskhed og en præcision, som

klassisk bassist i Sønderjyllands Symfoniorkester, men dengang spillede han

jeg ikke siden har kunnet blive færdig med. Indtil da havde Vedbæk og Mols

beatmusik, og på et tidspunkt flyttede han sammen med musikerne fra Bur-

været mine landskaber, men da jeg første gang kom til Vestjylland, udviklede

nin Red Ivanhoe i et kollektiv ude i Hellerup. Og jeg kan huske, at når de var

det sig hurtigt til en voldsom fascination – at befinde sig i den type landska-

højt oppe på drugs og sad og snakkede, så var det hele tiden noget med, at nu
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skal vi til Indien, og vi skal op på bjerget og se ind gennem fjorten spektrale

og insistere på mine håbløse små pointer, mens alle de andre havde taget syre

glas, og så vil livet åbne sig i al dets fantastiske fylde. Mens jeg, der aldrig

og var langt ude i de kosmiske galakser.”

har taget stoffer, sad som en lille idiot og prøvede at argumentere for, at den,

– Så man kan sige, at hvor dine jævnaldrende søgte ind i kollektive sammenhæn-

der havde den største orientering i himmelhvælvet, altid ville være den, som

ge, eller til Østen, eller ind i stoffernes kosmiske verden, fandt du noget, du kunne

levede det mest gentagende liv. Altså, Herman Bangs stationsforstander, som

bruge, hos en ældre kvinde, der boede ude på den yderste klitrække i Vestjylland?

vidste præcis, at når han rejste sig fra sin kontorstol, havde han fem trin hen

“Det er fuldstændig rigtigt. Mit Nepal var missionshotellerne op og ned

til det sted, hvor han skulle løfte en stang på slaget ti, når toget fra Ringsted

langs kysten omkring Thyborøn. Altså sådan nogle steder, hvor man kunne

kørte forbi. Fordi intet i hans umiddelbare nærhed var nyt, kunne han se

komme ind og bestille en kop kaffe, og den eneste anden gæst var en ældre

uendelig langt. Han behøvede ikke hele tiden at gå og kigge ned på sine egne

herre, som sad på sin stamplads nede i den anden ende af lokalet og læste

fødder, fordi han var så fortrolig med sit eget lille univers.”

dagens avis. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elskede den stemning og fandt den

“Hvis jeg skulle efterrationalisere, kunne det måske have noget at gøre
med, at verden er så kaotisk og overvældende, at hvis ikke man sørger for at

meget tryg. Ligesom hér på Hotel Lidenlund, i øvrigt. Måske er det noget med,
at den slags steder virker beroligende på min ellers noget flyvske fantasi.”

have nogle små og forståelige ritualer omkring sit eget liv, kommer man let

“Til gengæld bryder jeg mig heller ikke om helt tomme huse, for ligesom

til at bruge sin energi på en intern forvirring. Jeg tror, at man som moderne

store menneskemængder kan de også virke angstprovokerende på mig. For

menneske i storbyens kaos på visse områder kan være handicappet i forhold

eksempel kan jeg huske, at jeg engang havde lånt en gård af en ven oppe ved

til den mand, som hver dag kommer og sidder ved det samme bord og læser

Limfjorden. Det var et pragtfuldt sted, lige ned til vandet, og jeg elskede at

den samme avis og sender det samme smil til den samme dame, som serverer

være der om dagen. Det var dér, jeg kom i gang med at skrive manuskriptet til

hans kaffe. Fordi der er sådan en orden i hans nærhed, kan han – måske, hvis

min første ‘rigtige’ spillefilm, Næste stop – Paradis [1980]. Men så om aftenen

han har lyst – sanse meget langt.”

begyndte jeg at høre alle mulige lyde, og en nat blev jeg så grebet af panik, at

“Omvendt skal det heller ikke lyde sådan, at jeg var en total enegænger

jeg tæskede ud på gårdspladsen og smed mig op på min motorcykel og kørte

og slet ikke var en del af min tid. Jeg boede trods alt på Christiania og holdt

så hurtigt, som jeg overhovedet kunne, gennem den sovende Thy-nat ind til

vanvittig meget af de mennesker, som jeg færdedes sammen med dér og i

trygheden på missionshotellet i Hurup. Og siden, når jeg var deroppe, indret-

Solvognen og i andre sammenhænge. Men det er klart, at jeg havde en be-

tede jeg mig altid sådan, at jeg sad og skrev ude på gården om dagen, og så

grænsning i forhold til stofferne, ligesom jeg må indrømme, de folk, der tog

kørte jeg ind og sov på hotellet om natten. Men det fortalte jeg aldrig til mine

stærkere stoffer, simpelthen bare irriterede mig. Det var jo ligesom accepteret

venner, for jeg var lidt flov over det. Siden fandt jeg ud af, at der boede en stor

i tiden, men hele den attitude, som fulgte med junkiekulturen, kunne jeg

tudse under sengen ude på den gård, og det var dens lyde, der skræmte mig.”

slet ikke holde ud. Alligevel prøvede jeg selvfølgelig at ryge hash – det var jo
alle vegne omkring mig – men jeg havde svært ved at bruge det til noget. I

Uden at Jon Bang Carlsen selv bruger de ord, kunne hans møde med Jenny

den periode malede jeg lidt, og jeg oplevede, at når jeg havde røget, blev det

minde om en faustisk pagt: Den unge mand mistede sin vidunderligt smukke

pludselig fuldstændig ligegyldigt, om penslen fortsatte ud over lærredet og

kæreste, men fandt til gengæld en godt halvfjerdsårig kvinde, som gjorde

gik ind i mit ene øre og ud af det andet og så videre. Det var den totale attitu-

ham til historiefortæller og filmkunstner.

derelativisme. Jeg kunne argumentere for alting, der var ingen love, og intet

Uanset hvordan det nu forholder sig, så emmer filmen om Jenny af kærlig-

var bedre end noget andet. Så enten blev det sådan en formløshed, som var

hed. På det tidspunkt, hvor optagelserne fandt sted, var hovedpersonen fyldt

farlig for mig at blive hængende i for længe ad gangen, eller også gik det helt

seksoghalvfjerds, hendes mand var død fem år forinden, og hun havde lagt

amok, og mit hoved eksploderede derudad i nogle rædselsfulde oplevelser.

fem af sine i alt elleve børn i graven. Alligevel lyder der ikke ét beklagende

Derfor holdt jeg mig som regel lidt tilbage, og det var typisk for mig at sidde i

ord i de dagbogsnotater, som filmmageren har bedt hende om at læse højt på

sådan en situation med Jesper Hindø og de mennesker, der var omkring ham,

lydsiden. “Jeg synes selv, at jeg har haft et dejligt liv,” siger hun blot få minut-
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ballast alle mine dage.” Og som nævnt er det da heller ikke, fordi hun ikke
kender til tilværelsens skyggesider – et sted citerer hun med stor overbevisning Ambrosius Stub: “Man véd kun to havne, / bekendte af navne, / den ene vor
vugge, den anden vor grav!”2 Ej heller fremstår hun som naiv omkring, hvad
der sker ude i den store verden. Eksempelvis reflekterer hun over en medie-

foto: Jon Bang Carlsen (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

historie, som handler om, at der på en amerikansk atombase altid skal være

Mor og søn – Jenny Jespersen måtte lægge fem børn i graven, men Kristian fik hun lov at
beholde. Han blev boende hjemme og stod for driften af gården. Han døde i 2003, tooghalvfjerds år gammel.

to personer på vagt i tilfælde af, at den ene bliver sindssyg og vil trykke på
knappen – og tilføjer så, at det kender hun godt, for sådan er det også på en
kemikaliefabrik på hendes egn. “Vi er blevet så kloge, at vi næsten tror, vi er
klogere end Gud” – bemærker hun med et tonefald, så man ikke kan være i
tvivl om, hvad hun mener om den sag. Men på trods af alverdens dårskab
insisterer hun på at fokusere på det positive i tilværelsen og opsummerer sit
religiøse livssyn med at sige, at Gud er kærlighed – dog underforstået, at det
enkelte menneske selv må påtage sig ansvaret for sit eget liv for at kunne få
del i den kærlighed.
Så vidt hovedpersonens egne ord. Også i skildringen af Jenny og hendes
univers er filmen præget af en umiskendelig ømhed. Hvad enten hun færdes
ude i de vinterdisede januarlandskaber, holder tale ved en fest i det lokale
forsamlingshus eller klarer sit morgentoilette ved køkkenvasken, er man ikke
i tvivl om, at filmmageren mener det, når han siger, at han var forelsket i sin

ter inde. “Selvfølgelig har der været onde tider, men hvad – vi skal jo også

hovedkarakter. Hvis begrebet værdighed kunne antage en menneskelig form,

tænke på, at vi altid har haft glæden før sorgen.” Og sådan taler den stovte

ville det ligne denne seksoghalvfjerdsårige vestjyske kvinde, der foretrækker

kvinde med en bemærkelsesværdig afklarethed og et ikke ubetydeligt lune

livet på landet frem for i storbyen, for – som hun siger om københavnerne –

om stort og småt, nært og fjernt. “I dag er det den 5. januar 1977,” konstaterer

“vi lever i et af de rigeste lande i verden, men jeg tror, de mangler kærlighed”.

hun længere henne. “Det er mandag, og sneen er faldet. Vi har slagtet en gris

“Jenny var selvfølgelig en gave som hovedkarakter,” medgiver Jon Bang

i dag, den er lidt for fed i kødet, men ellers er den god nok …” Pause. “Jeg har

Carlsen. “Fordi hun besad en så stor charme og naturlighed i sin måde at

levet et dejligt liv, men jeg ville ikke leve det om igen. Jeg har med egne øjne

være til stede i livet på, udstrålede hun en robusthed, der gjorde hende til den

set en mand træde fra en stige ned på Månen, og det var jo meget mere, end

ideelle performer. Som det fremgår af filmen, var det jo ikke sådan, at hun

jeg havde forventet. Og jeg har stået hér i min stue i Fjaltring og snakket med

ikke havde oplevet smerte i sin tilværelse, men hun bar det hele med en fan-

min søn i Afrika, og det var, som stod han lige ved siden af også. Det kan man

tastisk styrke – som faktisk også kom til udtryk i en reel fysisk styrke: Hvis du

da kalde fremskridt. Og verden skal jo ikke stå stille. Og tænk, hvad elektri-

husker den scene, hvor hun skal besøge sine børns gravsted på kirkegården,

citet har betydet for os herude på landet. Det er bare at gå hen til væggen og

så var lågen selvfølgelig rustet fast på grund af alt det salt, der kommer ind fra

trykke på en knap, så stråler lyset.”

havet. Vi andre kunne knap nok vriste den fri, men hun løftede den bare op

Hvorefter der klippes til en indstilling, hvor Jenny står alene ude i vinterlandskabet og stråler som en lille sol, mens hun synger “Dejlig er Jorden”.
Om sit forhold til religion siger Jenny direkte, at hun aldrig havde kunnet klaret det, hvis ikke hun havde haft sin kristne tro. “Den har været min
226

uden videre og gik ind.”
– Hvordan reagerede Jenny og hendes søn på pludselig at have spotlyset på sig. De
var jo netop nogle mennesker, som var vant til at leve uden for mediernes søgelys?
“Det var helt klart Kristian, som var den mest generte af dem. Han havde
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de kan identificere sig med og genkende fra deres eget liv. Og i forbindelse
med Jenny krævede det, at alle scener på en eller anden måde var hentet ud
af hendes univers og syet direkte til hendes sind. Hvis jeg havde bedt hende
om at kysse postbudet, ville hun formodentlig have bedt mig om at rende og
hoppe.”3
– Vi skal tale meget mere om proces og metode, når vi kommer ud til Fjaltring.
Lige nu kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad den film kom til at betyde
for dig?
“Den kom til at betyde rigtig meget. I forhold til min egen udvikling var
den et vigtigt skridt fremad, og den har jo også klaret sig rigtig godt. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at den har en karismatisk hovedperson.
Jenny stråler jo foran et kamera. Hun er en stjerne. Men hvis jeg selv må sige
foto: Lars Movin

det, skyldes det også, at filmen byder på nogle stilistisk interessante greb, som

Bovbjerg, juli 2012 – “Det virker næsten,” siger Jon Bang Carlsen om egnen omkring Bovbjerg,
“som om et kæmpestort barn havde løbet gennem landskabet med en masse legetøjshuse i
lommerne og tabt dem ned tilfældige steder, hvor de bare havde fået lov til at blive liggende.”

var nye på det tidspunkt. Og så må man ikke glemme, at den også er fremragende fotograferet, hvilket selvfølgelig er Alexander Gruszynskis fortjeneste.
Da Lars Skree for nylig fik en Bodil som bedste fotograf i alle kategorier for sit
arbejde på Janus Metz’ Armadillo [2010] – ganske fortjent, i øvrigt – blev det
sagt, at det var første gang, at den pris gik til en dokumentarisk film. Det er
ikke sandt, for Jenny modtog to Bodil-statuetter, hvoraf den ene var for bedste fotografering, og det vil jeg gerne fremhæve, fordi mit samarbejde med

sådan en charmerende lilledreng-generthed, som han formodentlig har beva-

Alexander dengang var så vigtigt. Han havde den kæmpestore kvalitet, at

ret livet igennem. Men når det aldrig blev et problem, hænger det formodent-

han ikke var dansker. Han var polak og havde et befriende anderledes blik på

lig sammen med den måde, jeg arbejder på. Jeg kommer jo ikke og lurer på

Danmark, og derfor var hans bidrag omkring det visuelle af stor betydning.”

folks liv. Tværtimod involverer jeg dem aktivt i processen med at lave filmen,
og det betyder, at det kan blive en leg for alle de involverede, både filmholdet
og de medvirkende. I forbindelse med Jenny lavede vi for eksempel nogle ret

15: På Hitlers motorveje: Christiania og Jerzy Grotowski

krævende optagelser, altså sådan nogle gennemarbejdede kameragange med

I kapitel 3 blev det beskrevet, hvordan Jon Bang Carlsen i årene umiddelbart

tracking-shots og det hele, som vi måtte prøve mange gange for at få dem til at

efter sin studentereksamen i 1969 nærmest var konstant rejsende. Alene eller

sidde rigtigt. Én af dem var den scene, hvor hun går i søvne om natten og går

sammen med sin daværende kæreste, Ida Klemann, flakkede han rundt på

forbi kagedåserne og ind i den fine stue, som kun bliver varmet op, når der er

tommelfingeren i Europa, besøgte Thylejren og var på et eksotisk eventyr ned

gæster, og så sætter hun sig ned ved bordet og begynder at malke frynserne

gennem Afrika.

på dugen. Der er en masse tekniske og logistiske problemer forbundet med

Imens nogle af disse rejser stod på, havde en gruppe aktivister lavet et hul i

sådan en koreografi – sådan noget med at få karakterernes bevægelser afstemt

hegnet ind til den nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne og dermed lagt grun-

med kameraets – og hvor nogen måske tror, at folk vil være irriterede over

den til den københavnske fristad, som snart skulle blive kendt under navnet

at blive trukket igennem alt det besvær, har jeg gang på gang oplevet, at de

Christiania. Det var i september 1971, og i foråret 1972 sluttede Jon Bang

tværtimod synes, at det er enormt sjovt og går op i det med liv og sjæl. Men

Carlsen og hans kæreste sig til det nye samfund, som var begyndt at etablere

selvfølgelig forudsætter det – og det er jo altid min pointe – at det er noget,

sig på Christianhavns voldanlæg.
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“Vi boede ude på Dyssen,” fortæller han over morgenkaffen efter en god

ud af teatret og taget os alle sammen tilbage til det essentielle. Jeg havde set

nats søvn på Hotel Lidenlund. “Vi havde besat en hel gård – Autogena hedder

hans berømte stykke The Constant Prince [1967] i København, mens jeg gik i

den – og den ligger stadig derude på Christianias forvold. Det var et vanvit-

gymnasiet, og vi kendte selvfølgelig hans bog, Towards a Poor Theatre [1968].

tig smukt sted, direkte ned til vandet, men der var hverken strøm eller vand

Så da Erich og jeg fandt ud af, at Grotowski havde et teaterlaboratorium nede

i huset, og på det tidspunkt var Ida blevet gravid, så efterhånden som hun

i Wroclaw, besluttede vi i vores ungdoms overmod at tomle derned for at af-

kunne mærke barnet begynde at vokse inde i maven, fik hun kolde fødder

lægge mesteren en visit. Vi havde jo tomlet Europa tyndt, allerede mens vi gik

og insisterede på, at vi i stedet skulle flytte ind i det nye Sofiegården på Chri-

i gymnasiet, men ingen af os havde været i Polen, så det var et nyt eventyr.”

4

stianshavn, hvor min første søn Esben blev født. Sofiegården var et sted, der

“Selvfølgelig var det midt om vinteren og hamrende koldt, men det lod vi

havde været besat af slumstormerne, som det hed dengang, men som så var

os ikke slå ud af, så vi kastede os ud i det, og efter at have gennemgået en hel-

blevet ryddet af politiet og revet ned, hvorefter det var blevet bygget op igen

vedes masse trængsler, blandt andet fordi der stort set ikke var nogen biler på

som sådan noget rigtig betonlort. Jeg havde ondt i hovedet fra første dag, vi

de socialistiske veje, nåede vi da også derned. Vi fandt hen til adressen og ban-

flyttede derind, og da vi havde boet der et halvt år, brød forholdet sammen,

kede på, hvorefter en elegant, lidt stramtandet og tydeligvis meget kunstnerisk

hvorefter jeg flyttede tilbage til Autogena. Senere kom Ida også tilbage til

dame åbnede døren og kiggede ud på os med et fornærmet udtryk. Vi forsøgte

Christiania og rykkede ind i noget, der hed Fabrikken. Og heldigvis lykkedes

os på engelsk, men hun ville kun tale fransk, og på det bedste skolefranske, vi

det os at bevare et godt venskab gennem alle årene – helt op til i dag.”

havde lært, begyndte vi at forklare hende, at vi var store beundrere af Grotow-

“Med til historien hører det så, at jeg på Aarhus Katedralskole havde haft

ski, og at vi var kommet hele vejen fra Danmark og meget gerne ville møde

en kammerat, Erich Brandt Eriksen, også kendt som Erich Popsanger, som

ham eller se ham arbejde. Så blev vi informeret om, at den berømte mand

var en vigtig figur i forhold til, hvad der kom til at ske i de år. Han var ganske

selvfølgelig var i New York for at give en workshop for alle de store kanoner, og

vist dengang en lidt vildere krabat end mig og blev smidt ud af skolen, mens

hun var den eneste, som var blevet tilbage. Så spurgte vi, ydmyge som vi var,

jeg gennemførte, men vi forblev venner hele vejen igennem, og da Ida og jeg

om vi så ikke i det mindste kunne få lov til at se det rum, Grotowski arbejdede

besluttede at flytte til København, fulgte han også med.”

i. Hvorpå hun kiggede alvorligt på os og kom med en ordentlig svada om, hvad

“Erich og jeg begyndte at arbejde lidt med teater i gymnasietiden i Aar-

i alverden vi tænkte på, og at det var helt udelukket, for det ville jo ødelægge

hus. Vi lavede sådan nogle mere eller mindre improviserede ting ude i byens

hans koncentration, fordi han var så sensitiv. Selv om vi nærmest listede ind

gader og stræder – sådan noget med at smide små absurde handlinger ud i

på kattepoter, ville han straks kunne føle, at der havde været fremmed kød

virkeligheden for at se, hvordan den ville reagere. For eksempel kunne vi

derinde, og alle hans forfinede kompassystemer ville blive slået ud af balance

finde på at gå rundt i byen med en kæmpestor kasse, som vi så ville bære ind

og kollapse og lave sære udslag i hans kunstneriske triumfmarch i månedsvis

i en eller anden butik og sætte den på gulvet, hvorefter vi ville sige: Okay,

fremover. Hun råbte mere og mere og endte med at smide os ud og smække

hvis I ikke giver os en flaske Champagne eller en ost, eller hvad de nu engang

døren hårdt i efter os, fordi vi havde formastet os til at foreslå at besudle denne

solgte, flytter vi ikke kassen igen. Det var den slags små underlige aktioner,

følsomme verdenskunstners prøvesal med vores urene kroppe.”

som pegede frem mod den metode, vi benyttede i Solvognen, og som på en

“Så gik vi lidt rundt i det pissekolde Wroclaw og funderede over, hvad vi

måde også var starten på en tankegang, der senere indgik i min iscenesatte

nu skulle stille op. På et tidspunkt fik vi øje på nogle menneskeskikkelser inde

dokumentarisme.”

bag nogle snedækkede og tilfrosne vinduer, og eftersom der lød bægerklang

– Hvor havde I den slags tanker fra?

og stemmer derindefra, regnede vi ud, at det måtte være en bar. Vi gik derind,

“Jeg var meget interesseret i alt det nye, der foregik i teaterverdenen i sid-

og ganske rigtigt, der var fyldt med frosne polakker, som hældte øl og sprit i

ste halvdel af tresserne. Og så delte Erich og jeg en fascination af den polske

sig. Vi satte os ned og gjorde det samme, og da vi havde fået varmen lidt, fik

instruktør Jerzy Grotowski. Han var jo den store åbenbaring i teatret i de år,

vi øje på en fyr, som sad nede i den anden ende af lokalet. Det var sådan en

fordi han ligesom havde fået hevet alle de dårlige manerer og det døde kød

nogenlunde køn ung mand, et eller andet sted mellem Mick Jagger og Kristus
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– halvt sexappeal, halvt lidelseshistorie – og han var tydeligvis godt beruset.

kunne en lille smule russisk dengang, så jeg spurgte ham på russisk, hvor-

Vi faldt i snak med ham, han kunne lidt engelsk, og der var et eller andet ved

for der ikke var noget trafik på den vej – hvilket blot fik ham til at grine, så

ham, som virkede bekendt. Det viste sig så, at han havde spillet hovedrollen

hans kæmpekranium var ved at banke mod det billede af Stalin, som hang

i det stykke, jeg havde set i København, The Constant Prince, og vi spurgte

på den skidengule væg. Da han havde grinet af, forklarede han, at det var

ham selvfølgelig, hvorfor han ikke var med i New York. Hvortil han svarede,

en af Hitlers motorveje, som han aldrig fik bygget færdig, så hvis vi fortsatte

at desværre, der var sket det frygtelige, at de havde været på turné et eller

længere frem, ville den på et tidspunkt bare løbe ud i ingenting midt på en

andet sted ude i verden, og efter den enormt hårde, fire timer lange forestil-

eller anden mark. Nu var det imidlertid blevet for sent om aftenen til at gå

ling skulle de slappe lidt af og var gået på værtshus. Grotowski var også med,

ud igen, så vi fik lov til at sove inde i den socialistiske kantine, men kun på

og de var blevet lidt svimle af spiritus og mangel på søvn, og stemningen var

visse betingelser. Vi måtte ikke ligge på gulvet, og vi måtte heller ikke lægge

vidunderlig, og så var han kommet til at fortælle en vittighed – i karakter,

os op på bordene. Vi måtte kun sidde på hver sin stol og blunde, overvåget

som The Constant Prince. Han havde fortalt vittigheden med prinsens toneleje

af Stalin, som hang oppe på væggen og stirrede ned på os. Vi var selvfølgelig

og mimik, og Grotowski havde grinet, så tårerne løb ned ad kinderne. Men

pissetrætte, så instinktivt forsøgte vi hele tiden at møve os lidt op på bordet

da han havde grinet færdig, havde han kigget på skuespilleren og sagt: ‘This

for at hvile lidt bedre, men hver gang kom vores vært og tog fat i kraven på os

was funny, my friend. This was tremendously funny. But you are fired. You’ll never

og hev os tilbage på stolen. Så sådan forløb mit første møde med en af avant-

be able to go back into your part because you have made fun of it. You’ve lost your

gardeteatrets verdensstjerner – og med socialisme i praksis.”

virginity to the part, right? So, I’m sorry, but get the fuck out of here!’ Og siden var
den mand gået totalt i hundene.”5
“Den historie gjorde os bare endnu mere deprimerede, og eftersom vi ikke
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havde flere penge tilbage, besluttede vi, at det var tiden at bryde op og be-

Der gik ikke lang tid, efter at Jon Bang Carlsen havde etableret sig i hoved-

gynde at bevæge os tilbage mod Aarhus. På vej ud af byen skete der så det helt

staden, før han kom i gang med optagelserne til dét, der skulle blive hans

fantastiske, at det lykkedes os at få et lift. Men da vi kom ind i bilen, viste det

første film – Åndssvage Sara (1973), et portræt af en fire år gammel pige, som

sig at være et depressivt polsk par, som så temmelig skræmmende ud, især

både var åndssvag og spastiker. Trods de svære handicap havde Saras forældre

manden. Han havde en helvedes masse tatoveringer og var smurt ind i blod

valgt ikke at anbringe hende på en institution, og på et vist plan handler

over hele kroppen, som om han havde skåret i sig selv med et barberblad.

filmen om konsekvenserne af den beslutning. Filmmageren følger familiens

Heldigvis skulle de ikke så langt, så vi slap hurtigt ud af bilen igen, og så

hverdag i en periode og lader i passager stoffet tale for sig selv – deler så at

begyndte vi ellers at vandre ud ad sådan en polsk motorvej i et vidunderlig

sige sin nysgerrighed omkring Sara med publikum. Men hertil kommer en

smukt snefog. Vi vandrede og vandrede og var helt opstemte over udsigten til

række elementer, der bryder med den observerende dokumentarismes dog-

snart at slippe væk fra den urimelige kulde, men jo længere vi gik, des mere

mer, først og fremmest et interview med de to forældre, hvor de fortæller om

sank humøret igen, for af en eller anden grund kom der nu ikke længere en

deres erfaringer og refleksioner omkring dette at have et handicappet barn.

eneste bil. Til sidst følte vi os nærmest som hovedpersonerne i et absurd tea-

I nogle sekvenser ser man dem tale i billedet, i andre er deres beretning lagt

terstykke – sådan et stykke naked theatre: to forfrosne karakterer, der vandrer

ind under en montage af diverse motiver.

af sted i snestorm på en tom motorvej.”

Mest af alt fremstår Åndssvage Sara imidlertid som en visuel undersøgelse

“I starten kunne vi grine ad det, men det var mindst tyve graders kulde,

af hovedpersonens univers. Nænsomt og diskret kredser filmen – der er opta-

og efterhånden begyndte vi at blive nervøse for at få frostskader. Pludselig fik

get i sort/hvid – sig ind på det åndssvage barns uudgrundelige verden. Film-

vi så øje på noget lys inde mellem nogle nåletræer, og da vi kom nærmere,

mageren iagttager pigens ansigt og reaktioner og studerer hendes sprogløse

viste det sig at være en lille fabriksagtig bygning. Vi bankede på, og døren

kommunikation med de omgivelser, som konstant må improvisere sig frem,

blev åbnet af et socialistisk pragteksemplar af en mand, en ren kæmpe. Jeg

fordi ingen dybest set ved, hvordan man bedst forholder sig til et levende
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var der kun to ting, som betød noget. Jeg vidste, at jeg ville rejse, og jeg vidste, at jeg på en eller anden måde ville beskæftige mig med film. De to ting
prøvede jeg så at kombinere ved at tage over til England, hvor jeg søgte ind
på en filmskole, men så var det, at jeg modtog et opkald, som fortalte, at Ida
var gravid. Og så havnede jeg altså i Danmark, hvor jeg stort set er blevet
hængende siden, selv om jeg mere eller mindre har brugt de sidste fyrre år på
at komme væk igen.”
– Hvornår havde du første gang et filmkamera i hænderne?
“Min far gav mig forskellige ting, som hen ad vejen fik sporet mig ind
på, hvad jeg skulle stille op med mit liv. Først gav han mig en trompet, men
den fik bagerdatteren fra Vedbæk lynhurtigt smadret, fordi hun ville bruge
den til at slå en flue ihjel med – så dér stoppede min karriere som jazztrompetist. Så gav han mig et fint gammeldags stillkamera, som jeg var meget
optaget af. Blandt andet tog jeg nogle billeder ind i et spejl på værkstedet i
privatfoto

Vedbæk, hvor jeg eksperimenterede med dobbelteksponering. På et af dem

Storbyen – Jon Bang Carlsen, nybagt student (1969) og netop flyttet ind på sin første adresse
i København: Lægeforeningens boliger på Østerbro (i dag kaldet Brumleby).

ser man min far og mig, og på et andet er jeg sammen med min onkel Carl
Bangs smukke svenske hustru, Inga-Lill. Jeg var vel ni eller ti år på det tidspunkt, og siden har jeg taget milliarder af billeder, men specielt de første
dér er jeg meget glad for. Da jeg så var fjorten eller femten, fik jeg mit første
filmkamera. Jeg tror, at formatet på det tidspunkt hed dobbelt-8, men jeg er

væsen, der på visse måder kunne forekomme at befinde sig et eller andet sted

jo et rastløst menneske, så de optagelser, jeg lavede dengang, lider generelt

mellem menneske og dyr.

under, at jeg forsøgte at kigge fyrre steder hen på samme tid, og derfor kan

Om baggrunden for filmen fortæller Jon Bang Carlsen:
“Lige omkring det tidspunkt, hvor Ida og jeg var flyttet fra Aarhus til Kø-

man ikke se noget som helst.”
– Forsøgte du at lave egentlige små film, eller legede du bare med kameraet?

benhavn, var min storesøster flyttet op til Helsingør med sin mand. De boede

“Hen ad vejen lavede jeg nogle små ting, blandt andet en film, der hed

i Sct. Anna Gade, hvor vi af og til besøgte dem, og lidt længere nede ad gaden

Kinesisk landbrug, hvor Ida medvirkede. Det var i vores gymnasietid, og Ida

boede et jødisk ægtepar, Claus og Lotte Levy, som havde fået en multihandi-

har altid været lang og tynd, så jeg castede hende i rollen som en kinesisk

cappet datter, Sara. Alle havde sagt til dem, at det ville være umuligt for dem

landmand på Mols. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad filmen handlede om, men

selv at passe barnet, men Lotte arbejdede inden for handicapforsorgen, og de

den rummede i hvert fald én flot optagelse, som jeg stadig har.”

havde besluttet, at Sara ikke skulle sendes på institution. Og fordi de var mennesker, som kunne lide at deltage i den offentlige debat, ville de gerne have,

Da Jon Bang Carlsen fik at vide, at han skulle være far – det var i efteråret

at der blev lavet en eller anden form for registrering af Saras hverdag og den

1971 – var han allerede i gang med at optage filmen om Sara. Og i samme

situation, de befandt sig i. Så da de hørte, at jeg var i farvandet og gik rundt

periode var han begyndt at tage nogle basiskurser på Den Danske Filmskole,

med en lille forfængelig drøm om at blive filminstruktør, tænkte de, at det

som skulle føre frem til, at han blev optaget på skolen i 1974. På et af kurserne

måske var noget for mig at lave en dokumentarfilm.”

blev han undervist af Grete Møldrup, som siden skulle blive hans trofaste

– Vidste du det tidspunkt, at det var film, du ville bruge dit liv på?

klipper på en lang række produktioner, først og fremmest flere af de iscene-

“Lad mig sige det sådan, at fra det øjeblik, hvor jeg kom ud af gymnasiet,

satte dokumentarfilm, men også spillefilm som Baby Doll (1988) og Carmen &
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Første fotografier, cirka 1959 – dobbelteksponering med Finn Carlsen i forgrunden.

Første fotografier, cirka 1959 – opstilling med onklen Carl Bangs svenske hustru, Inga-Lill.

Babyface (1995). Grete Møldrup indvilgede i at hjælpe med at klippe Åndssvage

fyrre år senere. “Jeg havde aldrig haft et 16mm-kamera i hænderne, og selv

Sara, og fordi hun havde adgang til Filmskolen, blev det fikset, at de ‘lånte’

om jeg havde taget en masse stillbilleder og optaget noget smalfilm, anede jeg

et klippebord om aftenen, hvor de færdiggjorde filmen, mens instruktørens

så godt som intet om det tekniske. Men så hørte jeg om noget helt nyt, der

nyfødte søn Esben lå og sov i en moseskurv nede under bordet.

hed Workshoppen, en forløber for Filmværkstedet, og besluttede, at jeg må-

6

Anstrengelserne bar frugt. Åndssvage Sara kom i distribution fra Statens

ske kunne prøve dér. Jeg var kun lige kommet til København og kendte stort

Filmcentral i 1973, og da den i løbet af samme år blev vist først i biogra-

set ikke nogen i byen, i hvert fald ikke i filmbranchen, og jeg kan huske, at

fen (april) og siden i fjernsynet (oktober), fik den en stribe fine anmeldelser.

jeg i starten nærmest opfattede dem, der sad i Workshoppens arbejdsudvalg

I forbindelse med biografpremieren i Kino Valde (Dagmar) mente Kristeligt

– det var blandt andre fotografen Vibeke ‘Busser’ Winding – som sådan nogle

Dagblad, at der var tale om “en både gennemført og meget kærlig film, der for

guder, fordi de virkede så betydningsfulde. Men på en eller anden måde fik

en gangs skyld lægger hovedvægten på de positive sider ved at få et åndssvagt

jeg taget mod til mig og sendt en ansøgning ind, og til min store overraskelse

barn”. Og efter tv-visningen senere på året kaldte Anders Bodelsen i Politiken

resulterede det i, at jeg fik en af deres første bevillinger. Og efter at en eller

filmen “gribende” og skrev, at man som seer fik “lov at opleve Sara i nogle

anden havde forklaret mig, hvordan man puttede film i kameraet, og hvor-

glimt, der fik os til at forstå forældrenes forældreglæde”, og at det var en film,

dan man tændte og slukkede for det, fik jeg udleveret en stak filmruller og en

“der tværs igennem en mere speciel problematik rummede en opfordring til

båndoptager og blev sendt af sted.”

7

det svære, dette at tage naturen som den kommer og glæde sig over den i alle

“I Helsingør flyttede jeg ind hos Saras forældre, og hendes far påtog sig op-

dens uforståelige former”. Endelig mente Nils Ufer i Information, at det slet og

gaven som tonemester. Jeg lagde ud med at lave nogle billeder af byen, og det

ret var en “meget smuk film”.9

gik meget godt. Det var dengang, Helsingør Værft stadig fandtes, så jeg lavede

8

“Den film var et rent kamikazeprojekt,” siger Jon Bang Carlsen i dag –
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værftet efter arbejdstid. Men så skulle jeg nærme mig Sara, og det var straks
sværere, for jeg må indrømme, at jeg i starten faktisk var bange for hende. Det
var en helt ny verden for mig, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle reagere på
et så svært handicappet barn. Det slog mig lidt ud, men lidt efter lidt gik det
op for mig, at det egentlig var et meget godt udgangspunkt, for på den måde
delte jeg jo forudsætninger og reaktioner med de fleste af de mennesker, som
skulle se filmen.”
– Du valgte selv at stå bag kameraet, noget du ellers ikke har gjort før i dine sene
produktioner, fra Sydafrika-filmene og frem?
“Ja, for det var ligesom det eneste, jeg kunne forestille mig på det tidspunkt. Jeg anede jo ikke noget om, hvordan man gjorde, så jeg filmede bare
løs i alle mulige hverdagssituationer og håbede, at noget af det kunne bruges.
Og når jeg ser tilbage på det, tror jeg, at det var den eneste rigtige fremgangsSara, men fordi jeg kunne gemme mig lidt bag kameraet, kom jeg ret hurtigt
til at forelske mig i hendes måde at sanse livet på, sådan som jeg kunne iagttage det gennem linsen. Og et eller andet må jeg da også have gjort rigtigt,
for da vi havde brugt alle rullerne, sendte vi dem ud til Ankerstjerne, og da vi
mødte op derude for at se materialet igennem, var der ikke alene noget på alle
strimlerne, meget af det så sgu’ også ret godt ud. Faktisk var det en temmelig

foto: Claus Levy

måde i den situation, for som sagt var jeg i starten temmelig usikker over for

Åndssvage Sara (1973) – debut som filminstruktør. Med hat: Jon Bang Carlsen. Til højre med
sønnen Esben på skødet: kæresten Ida Klemann. Nederst i forgrunden: Lotte Levy med datteren Sara. Med bamse: Trunte Levy (Saras lillesøster). Over hende: veninden Bettina.

magisk oplevelse, som virkelig bekræftede mig i, at det var film, jeg skulle
lave. Og endnu bedre blev det, da filmen efterfølgende blev solgt til både

for. Kan du selv få øje på noget i den film, som pegede frem mod den iscenesatte

Danmarks Radio og Statens Filmcentral. Dét var et kick.”

dokumentarisme?

– Hvordan oplevede du mødet med din første professionelle samarbejdspartner:
Grete Møldrup?

“Som du ved, har jeg aldrig opfattet mig selv som én, der bare observerer,
og det gjorde jeg heller ikke i starten. Det har altid været min ambition at få

“Dengang var det sådan, at når man producerede på Workshoppen, fik

det enkelte billede til at fortælle noget ud over det helt umiddelbare indhold,

man bevilget lidt penge til at involvere nogle professionelle filmfolk, og efter-

og det mener jeg også lykkedes i nogle enkelte sekvenser i den film. Specielt

som jeg havde haft Grete som underviser på et kursus på Filmskolen og godt

husker jeg et fantastisk smukt billede af Sara, hvor vi havde taget hende med

kunne lide hende, tilbød jeg hende, at hun kunne få de penge. Dengang var

ud i en skov nord for Helsingør og placeret hende i sådan et natursceneri ned

filmbranchen mere dekadent end i dag, alle røg cigaretter og drak rødvin, og

til vandet. Hun kunne godt lide at lytte til beatmusik på grund af den tyde-

jeg kan huske, at det gjorde et stort indtryk på mig, at Grete altid bare kom

lige rytme, og især elskede hun The Rolling Stones, så vi havde taget noget

ind i klipperummet med en appelsin og satte sig stille og roligt ned og gik i

af deres musik med, som vi spillede, mens vi filmede reaktionerne i hendes

gang. På den måde supplerede vi hinanden godt, for jeg er jo typen, der kan

ansigt i en lang indstilling. Og det kan man vel godt kalde en slags iscenesat

få hundrede nye idéer i minuttet, og hun var meget skrap til at fornemme

dokumentarisme, eftersom det ikke var noget, hun normalt ville gøre. Det

bullshit og kunne lynhurtigt sortere alt det overflødige fra. Hun havde kort

var noget, der udelukkende fandt sted, fordi vi havde arrangeret det. Men

sagt en renfærdighed, som var en god modvægt til min sprælskhed. ”

der var ikke på nogen som helst måde tale om en konsekvent metode på det

– Åndssvage Sara er mere straight observerende end den stil, du senere blev kendt
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– Hvis vi så vender tilbage til dét med, at du helst skal kunne finde et nøglehul
mellem dig selv og de personer, du laver film om, så kan man sige, at det formodentlig har været svært at finde den form for identifikation i forhold til en lille åndssvag
pige. Eller sagt på en anden måde: Jeg fornemmer, at du senere i din karriere ikke
ville have valgt et emne som Sara?
“Det tror jeg, at du har fuldstændig ret i. Den film blev udelukkende til,
fordi hendes kloge forældre insisterede på, at det var vigtigt at dokumentere
Saras liv. Og det var i kraft af deres insisteren, at jeg endte med at komme frem
til et punkt, hvor jeg kunne forelske mig i hendes anderledes måde at sanse
vores fælles verden på. Men det var ikke sket, hvis ikke jeg var blevet presset
derind. Og det var også derfor, at jeg aldrig helt kom til at betragte det som
min egen film. Det betyder ikke, at jeg ikke var glad for den, for det var jeg
– ikke bare fordi det var meget lærerigt at lave den, men også fordi den blev
filmbranchen som en gut, der udviste et eller andet potentiale i forhold til at
kunne nærme sig verden på en lidt anderledes måde – måske fordi den viste
mig som en filmmager, der troede mere på det enkelte billedes fortællende
energi end på det pædagogisk begrundede billede, som de fleste benyttede
sig af. Men det er klart, at den del af mine filmkunstneriske ambitioner, som
går ud på i markant grad at opbygge nogle universer af lyd og billeder, kun i
meget rå form var til stede i Åndssvage Sara.”

17: En pind i myretuen: Solvognen

foto: Nils Vest

relativt godt modtaget. Faktisk blev jeg allerede i kraft af den film bemærket i

Far – tilfældigt møde foran Indkøbscentralen på Langgaden i Christiania, 1974. Fra venstre: John Ravn, Jon Bang Carlsen (med Esben), Herbert Gärtner og Peter Thiel. Netop det
år var Jon Bang Carlsen kommet ind på Den Danske Filmskole, og hen ad vejen brugte han
Peter Thiel i flere roller, først i afgangsfilmen Sand over roser (1976) og siden i tv-filmen Årets
længste dag (1984).

var temmelig romantisk anlagt og havde et svagt punkt for socialismens idé
om at tvinge himlen ned på jorden.”

Omkring det tidspunkt, hvor Jon Bang Carlsen flyttede til København sam-

“Så en dag kom Erich og sagde, at jeg skulle møde en fantastisk kvinde ude

men med kæresten Ida Klemann og vennen Erich Brandt Eriksen – altså lige

på Christianshavn. Det var første gang, jeg var derude, og da vi fandt frem

omkring 1970 – var en ny generations bud på musicalgenren ved at gøre sin

til hendes adresse, viste det sig, at hun boede i Dronningsgade 6 – altså i dét,

entré på de danske scener. Hair havde haft international premiere i 1967 og

man kaldte 6‘eren, hvor Gasolin’ også holdt til. Og hvem var det så, Erich ville

fik sin første danske opsætning i Cirkusbygningen i marts ‘71. Og året efter

have, at jeg skulle møde? Jo, det var en smuk ung kvinde ved navn Britta Lil-

kom også det helt nye stykke Jesus Christ Superstar til landet.

lesøe – en af Sofiegårdens stiftere.10 I dag er Britta kendt som undergrundens

“Det var Erichs hede drøm at blive en stor mand i den musicalverden,” for-

Sarah Bernhardt, en fabelagtigt foretagsom kvinde og stadig den mest aktive

tæller Jon Bang Carlsen. “Selv var jeg mere socialistisk orienteret. Jeg har al-

aktivist, jeg kender. Men allerede dengang var hun mere end almindeligt

drig været medlem af et politisk parti, men siden min tidligste ungdom havde

energisk og begyndte straks at udbrede sig om, hvor vidunderligt gruppetea-

jeg abonneret på Fakta om Sovjetunionen. Det var et rent propagandatidsskrift

ter var. Vi blev inviteret indenfor i sådan et lille hippierum, hvor der stod en

fra den sovjetiske ambassade, og jeg kan huske, at postbudet i Kyndeløse så

seng med otte hundrede velourpuder med på – sådan noget havde vi ikke i

lidt underlig ud i ansigtet, når han kom og afleverede det. Det var nu ikke,

Jylland – og denne Britta bare talte og talte, mens vi sad og lyttede med åben

fordi det stak så dybt. Mere end noget andet handlede det vist bare om, at jeg

mund og polypper. Vi havde aldrig hørt om den form for teater, som hun
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talte om, men hele situationen gjorde et så uudsletteligt indtryk, at vi var

en helt ny stil. Ikke noget med perlekæder og batik. De var i læderbukser eller

solgt på stedet. Og bagefter blev Erich og jeg enige om, at det måske ville være

kedeldragter og store militære fedtlæderstøvler, og drak mere øl end de røg

sjovt at gå ind i sådan noget gruppeteater.”

tjald. Et helt nyt kuld af aktivistiske frontløbere med en proletarisk æstetik.”11
Var Autogena fra starten en drengeklub, blev kønsfordelingen hen ad vejen

Den gruppe, Britta Lillesøe talte så entusiastisk om, var naturligvis Solvognen

mere blandet. Og i 1974 fik den besatte vinkelgård endnu en kvindelig beboer,

– eller måske optakten til Solvognen – et broget og løst struktureret kollektiv,

ligeledes fra Solvognens grundgruppe: Nina Rasmussen – senere kendt som

som snart skulle blive berømt over det ganske land for deres spektakulære og

globetrotter og forfatter, alene eller sammen med ægtefællen Hjalte Tin. Også

mildt sagt uortodokse version af fænomenet gadeteater.

hun har skrevet erindringer om Solvognen, en hel bog endda, og hun antyder

“Grundtanken i Solvognens arbejde,” forklarer Jon Bang Carlsen, “var sådan noget med at smide en eller anden gimmick ud i virkeligheden for at

ligefrem, at det var de to Aarhus-kammerater, Jon Bang Carlsen og Erich Brandt
Eriksen, der havde ført an i den nye stil, som Skousen bemærkede:

se, hvordan omverdenen ville reagere. Ligesom når man stikker en pind i en

“Den dag Jon og Erich sammen trådte ind i atelieret skete der en lille re-

myretue og står og iagttager, hvordan myrerne håndterer den nye situation,

volution,” skriver hun – og hentyder dermed til sit første møde med Jon Bang

man har skabt. Og det var noget, der tiltalte mig, for det mindede jo om nogle

Carlsen i foråret 1973, et møde, der fandt sted i den ejendom på Vesterbrogade

af de aktiviteter, Erich og jeg havde haft gang i, da vi boede i Aarhus.”

139, hvor Solvognen havde base, og hvor forfatteren også selv boede, indtil hun

Solvognen udsprang af mødet mellem i hvert fald to forskellige gruppe-

flyttede ud til Autogena. “Selv om de begge to havde hår helt ned til skuldrene,

ringer. På den ene side var der Britta Lillesøe og hendes venner, som havde

anlagde de en ny stil i Solvognen. Hashrygerne blev simpelthen ignoreret. Fra

deres udgangspunkt i teatergruppen Secret Service og hele miljøet omkring

nu af blev der ikke længere ventet på, at [nogen] hentede hash, rullede en joint

Farvergade 10. Og på den anden side var der et mere teknisk orienteret fore-

eller tændte en chillum. Fra den dag gik vi bare i gang med teaterarbejdet.”12

tagende kaldet Lys- og Lydgruppen Solvognen, som var stiftet i 1969 af Nina
Rasmussen, Olaf Petri og Fritz Verner Hansen med henblik på at skabe krea-

Den første Solvognen-produktion, Jon Bang Carlsen deltog i, var Wounded

tive lys- og lydløsninger til rockkoncerter og lignende (et højdepunkt var et

Knee, som blev afviklet den 7. april 1973. Overordnet set var stykket tænkt

lysshow i forbindelse med en Deep Purple-koncert i K.B. Hallen i 1970). De

som en kritisk kommentar, dels til NATO-alliancen, dels til Danmarks ven-

to grupperinger begyndte at smelte sammen i forbindelse med en gadetea-

skabelige forhold til det imperialistiske USA (personificeret af den nyligt gen-

teraktion omkring EF-afstemningen i 1972. Og ved den lejlighed – hvor der

valgte præsident, Richard Nixon, som blev holdt ansvarlig for, at krigen i

også indgik folk fra andre teatergrupper og sammenhænge – blev grundlagt

Vietnam stadig ikke var blevet bragt til ophør). Mens selve titlen naturligvis

en struktur med en grundgruppe af drivende kræfter og en periferi af et stort

refererede til et af de store traumer i amerikansk historie, nemlig Wounded

antal mennesker, som var involveret på en løsere basis.

Knee-massakren i South Dakota i 1890 – og mere aktuelt: en gruppe Oglala

Jon Bang Carlsen kom ind i Solvognen i foråret 1973, og herefter blev

Lakota-indianeres fatale protestaktion samme sted i de første måneder af

det hurtigt sådan, at hovedparten af de fem-ti personer, som udgjorde den

1973 (den aktion var stadig i gang, da Solvognen gik på gaden i København).

såkaldte grundgruppe, flyttede ind i det kollektiv, som han selv havde været

“Idéen var at illustrere begivenhederne nu i 1973 og dengang i 1890 på

med til at grundlægge ude på Christianias forvold – Autogena. Det var et sted,

samme tid,” noterer Nina Rasmussen i sin bog – og fortæller videre om pro-

hvor mange mennesker kom og gik, og hvor privatliv, arbejde og kunstneri-

cessen: “Der blev ikke skrevet noget samlet manuskript. Hver gruppe eller

ske aktiviteter smeltede sammen. En af de personer, som færdedes i miljøet

hver person skrev selv ned hvad der skulle siges i netop deres scene.”13 Og

i den periode, var skuespilleren og musikeren Niels Skousen. Og i sin erin-

snart var man klar til at gå i aktion. Helt konkret udfoldede stykket – der

dringsbog, Herfra hvor jeg står (2011), beskriver han Autogena-miljøet som en

havde mere end hundrede medvirkende – sig som en serie af tableauer fordelt

ren drengeklub, “hvor de gik og svejsede og hamrede og rodede med gamle

ud i byens rum til ære for de ganske intetanende københavnere: En gruppe

Nimbus’er og BSA’er og Norton’er og alt sådan noget drengelegetøj. Det var

indianere plantede et symbolsk træ ved Nørreport Station, efterfulgt af ri-

242

243

III: ET VEJKRYDS I VESTJYLLAND 

17: En pind i myretuen: Solvognen
mennesker, men jeg kan slå dem ihjel” eller “Jeg er også københavner!” blev han på
realistisk vis kørt bort i en sort limousine pyntet med amerikanske flag.
Dog var det specielt den afsluttende nedslagtning af indianerne, der gjorde indtryk på den kødrand af tilskuere, som efterhånden havde samlet sig
om det bizarre optrin på Rådhuspladsen. Og Niels Skousen, der medvirkede
i stykket som en dansk nazi-betjent med skrårem og støvler, ‘afslører’ i sine
erindringer, hvorfor scenen var så virkningsfuld:
“Solvognen havde været ude i Kødbyen og fået fat i en masse blodigt kød
og poser med blod,” skriver han. “Det havde ‘indianerne’ med sig og væltede ud over sig selv under ‘massakren’, så de til slut lå i en blodig masse
på asfalten nede foran den høje talerstol og det lille skur med manden som

foto: Freddy Tornberg

solgte duefoder til turisterne. Det var meget imponerende med alt det blod,

Wounded Knee – Solvognens gadeteaterstykke, 7. april 1973. Under den store kulmination på
Rådhuspladsen i København nedslagter kavaleriet de tilfangetagne indianere, mens præsident Nixon holder en rablende tale for de måbende københavnere. Jon Bang Carlsen medvirkede i en rolle som kavaleriofficer og stod samtidig for at dokumentere aktionen i filmen
Hvid mands sæd (1975).

de havde fået organiseret, og folk stimlede nysgerrigt sammen og slog kreds
om sceneriet, og både tv og presse kom til stede.”14
Afslutningsvis gjorde Dødens Engel sin entré sammen med en lille håndfuld hjælpere og begyndte at samle de blodige indianerlig op og lægge dem på
en trækvogn, mens Pigegarden trampede rundt i røgskyerne på Rådhuspladsen, muntert spillende “Stars and Stripes Forever”.
Nogle måneder før Wounded Knee løb af stabelen, havde Jon Bang Carlsen
færdiggjort sin første film, Åndssvage Sara. Og da Solvognen således kunne

tuel stammedans; under grotesk USA-leflende festivitas blev præsident Nixon

tælle en ‘rigtig’ filmmager blandt deres medlemmer, var det oplagt, at han

modtaget på Rådhuspladsen; en deling soldater, heraf fire på hest, som havde

– ud over at medvirke i stykket som soldat – blev ansvarlig for at skabe en

holdt sig skjult på Israels plads, stormede indianerne ved Nørreport Station

filmisk dokumentation af begivenhederne. Resultatet blev Hvid mands sæd

og tog dem til fange; og til slut, som en grande finale, udspillede der sig en

(1975), en ganske ligefrem dokumentarisk registrering af Solvognens værk

blodig massakre på Rådhuspladsen, hvor indianerne blev banket til plukfisk,

– og dermed en film, som på en vis måde var nærmest den diamentrale mod-

mens amerikanske kerneværdier som frihed og forbrugerisme blev hyldet.

sætning til debutværket. Hvor Åndssvage Sara levede i kraft af fordybelsen i

Et højdepunkt var Nixons vanvidsrablende tale til danskerne. Som en blan-

et enkelt motiv, og af den intime kontakt mellem filmmager og objekt, var

ding af et forvokset barn og en sindssyg diktator svingede præsidenten fra

Hvid mands sæd optaget på en sværm af 16mm-kameraer, betjent af mere eller

uskyldige udbrud og remser til ætsende tirader om, hvordan det amerikanske

mindre tilfældigt indkaldte fotografer, som halsede efter virkeligheden i håb

rumfartsprogram nu havde gjort det muligt at skabe et rent og harmonisk sam-

om at registrere højdepunkterne.

fund, idet man blot kunne sende containere med affald, forbrydere, narkoma-

“Det er klart,” bekræfter Jon Bang Carlsen, “at med en film som Hvid

ner, handicappede, homoseksuelle og andre uønskede elementer ud i rummet

mands sæd havde vi kun én dag til at skyde. Og eftersom der ikke var mu-

og dumpe dem på Månens bagside. Inden Nixon gik på talerstolen, var han af

lighed for at tage noget om, var der ikke andet at gøre end at sætte en masse

en dansende Coca-Cola-flaske i mandsstørrelse (Erich Brandt Eriksen) blevet

kamerahold på og så håbe, at de fik noget godt i kassen.”

introduceret som en Nobelpris-kandidat for sin indsats i Sydøstasien. Og efter
at have beriget tilhørerskaren med minderige one-liners som “Jeg kan ikke føde
244
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“Det er rigtigt, men det var ikke noget, jeg havde deltaget i, og i det hele
taget er det kendetegnende for min orientering – specielt dengang – at jeg
overhovedet ikke anede, hvad der foregik i Danmark på den front. Til gengæld vidste jeg en masse om, hvad der foregik i amerikansk undergrund og
havde set stribevis af Andy Warhols film, som jeg fandt meget spændende.
Den eneste danske film, jeg husker fra den periode, var én af Franz Ernst – Livet er en drøm [1972] hed den vist – om sindssyge og psykiatri og sådan noget.
Men ABCinema hørte jeg først om meget senere. Hvilket formodentlig hang
sammen med, at vi i Solvognen ikke i den forstand var specielt interesserede
i kunst og avantgarde. Vi var interesserede i samfundsbevægelser og i at lege
med identiteter og roller, mens vi opfattede alt dét, man normalt forbinder
med kultur, som noget, der var blevet civiliseret til døde og sat ind i nogle
Derfor følte vi, at et værk altid måtte definere sine egne præmisser. Hvis det
bare var skabt til at passe ind i nogle på forhånd definerede rammer, havde
det ligesom cuttet sædstrengen allerede fra starten.”
I juni 1973, blot to måneder efter Wounded Knee, fulgte et nyt Solvognenprojekt: NATO-hæren (med Erich Brandt Eriksen og Jon Bang Carlsen som de to
primus motorer i idéprocessen). Igen var der tale om et kæmpe udstyrsstykke,

foto: Polfoto / Nils Vest

rammer, hvor man var helt sikker på, at det ikke kom til at betyde en skid.

NATO-hæren (juni 1973) – Jon Bang Carlsen i front for en deling soldater, angiveligt fra
NATO’s semi-hemmelige hær, The Allied Command Europe Mobile Force – Land. Igen var
det Solvognen, der stod bag, denne gang med Jon Bang Carlsen og Aarhus-vennen Erich
Brandt Eriksen som centrale aktører både bag og på virkelighedens scene.

denne gang med masser af jeeps, lastvogne, uniformer, våbenattrapper og alt,
hvad der ellers hører til for at skabe illusionen om en professionel hær. Målet
med aktionen var at pege på det problematiske i, at NATO i 1960 i al ubemær-

Og så håbede vi ellers på, at hvis vi overspillede vores roller tilstrækkeligt,

kethed havde oprettet dét, der hed The Allied Command Europe Mobile Force –

ville det udløse en debat om hele det fænomen i offentligheden.”

Land. Også kaldet ACE Mobile Force – Land. Eller slet og ret AMF(L)). Det var en

– Hvordan fik I rent praktisk sammensat en troværdig hær?

lille, mobil og hurtigtopererende militær enhed, der havde base i Heidelberg i

“I Solvognens grundgruppe havde vi et stort netværk på Christiania, så

Tyskland, og tanken var, at denne usædvanlige task force, som befolkningerne

de fleste af dem, vi havde indkaldt, var christianitter. Dem fik vi så karseklip-

ikke rigtig vidste noget om, kunne sættes ind forskellige steder i NATOs med-

pet, samtidig med at vi indskærpede dem, at de ikke måtte tage dope. Det var

lemslande, for eksempel mod interne grupper, der blev vurderet som antide-

ligesom i den rigtige hær – hvis de tog dope, var det ud af vagten.15 Vi fik også

mokratiske (men som i realiteten ofte bare var i opposition mod magthaverne).

en rigtig officer ind for at lære dem at marchere og alt dét. Selv var jeg leder

“Vi havde hørt,” siger Jon Bang Carlsen, “at der havde været planer om

af en maskingeværrede, der var stillet op inde på Kongens Nytorv foran Hotel

at sætte denne mystiske NATO-enhed ind mod optøjerne i Paris i 1968, og

d’Angleterre, hvor mange af de folk, som deltog i ministerrådsmødet, boede.

vores pointe var selvfølgelig, at NATO på den måde brugte militæret som et

Vores maskingeværer var fremstillet i smedjen ude på Christiania, og det hele

rent klasseredskab. Det mente vi var en pissefarlig udvikling, så i forbindelse

så meget autentisk ud. På et tidspunkt kom en amerikansk familie ud fra

med et ministerrådsmøde i København fik vi mobiliseret en hær på omkring

d’Angleterre og styrede hen mod os – faren lignede sådan en militærmand –

tres-halvfjerds-firs soldater, og så var det vores hensigt at udgive os for at være

og da de var henne ved vores stilling, kravlede han op til mig og sagde: ‘I’ve

en deling af disse Allied Mobile Forces, som nu var blevet sendt til Danmark.

seen you from my window, and I just have to tell you – my sons fought like you in the
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war, and you are the kind of young men I really believe in.’ Han havde overhovedet

tede mig af i En rig mand, hvor jeg lagde noget teatralsk ind over et stykke vir-

ikke opdaget, at det var fake!”

kelighed, i et eller andet omfang var inspireret af dét, vi lavede i Solvognen.”

– Hvad kom det til at betyde for dig at have været med i Solvognen?
“Det var en totalt mind-blowing oplevelse – af flere grunde. For det første

– Du siger, at Solvognen ikke var en politisk gruppe, men udefra blev I vel dengang betragtet som anarkistiske eller samfundskritiske?

var det enormt vigtigt for mig at overskride mine egne grænser i forhold til

“Ja, og det var vi selvfølgelig også i den forstand, at vi med vores poetiske

dét at være en del af et kollektiv. Og for det andet hjalp det mig til at bryde ud

teater gerne ville rokke ved det gammeldags hierarkiske og patriarkalske sam-

af min egen sociale ghetto. Selv om vi havde boet forskellige steder efter mine

fund, som vi levede i, og bekæmpe den vold, far brugte til at kue sine børn. Det

forældres skilsmisse, kunne jeg jo ikke løbe fra, at jeg kom fra et bestemt nord-

var også derfor, at det virkede totalt underligt, at en borgerlig kulturminister

sjællandsk miljø, og det lyder måske underligt, men indtil jeg kom ud af gym-

halvtreds år senere bestemte, at vi som den eneste gruppe fra hele den periode

nasiet og i en kort periode kom i lære som svejser på B&W, havde aldrig mødt

skulle med i den store kulturkanon. Men altså, hvis vi var politiske, var vi det

en arbejder. Og dér var Solvognen et genialt sted, fordi det var sådan en smuk

ikke i parti- eller parolepolitisk forstand, men snarere i kraft af vores praksis

organisme, som var sammensat af folk med alle mulige typer baggrunde. Der

– forstået således, at alt var kollektivt, og at vi alle sammen derfor optrådte

var Britta Lillesøe og hendes venner, som var dybt inde i alt det nye, der skete

anonymt.16 På den måde blev det understreget, at ingen af os var med, fordi vi

i teaterverdenen i de år, med Christianshavnergruppen og så videre. Der var

havde ambitioner om at gøre teaterkarriere i traditionel forstand. Derfor var det

Olaf Petri, en skøn dreng og en vild krabat, som desværre skvattede ned fra et

også en klar beslutning, at vi ikke ville nøjes med at blive omtalt på avisernes

bjerg i en kæmpe brandert og slog sig selv ihjel. Og der var sådan én som mig,

kultursider. Vi ville være en begivenhed! Vi ville på forsiden!”

der kom ind med en fornemmelse af, at jeg via min opvækst havde udviklet

“Hovedsagen var imidlertid, at vi aldrig først og fremmest ville komme med

en overstimuleret fantasi og var lidt for god til at digte mig væk fra virkelighe-

et politisk statement. Hvis man sammenligner os med andre grupper fra den

den – for meget ånd og for lidt hånd – men som pludselig oplevede et forum,

tid, synes jeg, at vi opererede på en mindre endimensional måde. Selv om jeg

hvor andre kunne finde anvendelse for mine udsyrede idéer og kanalisere

måske kommer til at støde en del af mine venner, bliver jeg nødt til at sige, at

dem ind i noget konstruktivt. Og sådan var det for alle. Uanset om man

jeg allerede dengang fandt meget af tidens gruppeteater uærligt, fordi man al-

havde en baggrund som suicidal eller kriminel eller noget helt tredje, var det

tid vidste, hvad slutresultatet blev, ligegyldigt hvad historien var. De røde faner

et univers, hvor man kunne komme ind og bruge sine handicap eller sociale

skulle selvfølgelig hejses til sidst. Det var så fucking irriterende at se på – også

ar til i et fælles ritual at belyse et eller andet forvirrende samfundsrum, som

selv om jeg som privatperson har båret rundt på mange røde flag, indtil jeg

vi befandt os i. På dét punkt var Solvognen en uovertruffen konstruktion og

pludselig opdagede, at det var blevet grønt. Men kunsten skal holde sig fri af

et meget kærligt og poetisk sted, og det var derfor, gruppen havde så stor en

de politiske paroler, kunsten skal turde tvivle, ellers visner den. Og i Solvognen

gennemslagskraft. Den var aldrig fordømmende.”

havde vi den styrke, synes jeg, at vi altid opførte poetiske eventyr derude i

“Så var der nogle, der opfattede det som en socialistisk gruppe, men det

byens gader og arbejdede med et menneskeligt materiale, som ikke var de sæd-

gjorde jeg slet ikke. Jeg så det mere som en antipatriarkalsk gruppe, hvor man

vanlige tyve mand fra Virum eller lignende middelklassekvarterer ved Odense

gjorde op med den fiksering i roller og stereotyper, som præger vort samfund.

eller Aarhus. Vi var et skrabsammen af folk fra hele Danmark og med alle mu-

Og så er vi tilbage ved lerfigurerne fra min barndom. Jeg har jo altid søgt hen

lige forskellige former for ar, og det gav nogle helt andre rigdomme – som et

imod positioner eller sammenhænge, hvor man kunne opfatte sit liv som

facetteret stykke slebet glas, der reflekterede mange historier på samme tid.”

noget, der stadig var modellerbart, og hvis man på nogen måde kan kalde

– Hvorfor endte du med at gå ud af Solvognen?

vores arbejde i Solvognen politisk, så var det på dét punkt. Vi legede med alle

“Rent faktisk ved jeg ikke, om man kan sige, at jeg nogensinde forlod Sol-

mulige ting i Solvognen, og det gjorde, at folk pludselig kunne se det relative i

vognen. Måske begynder vi igen at skabe kaos, når vi mødes på alderdoms-

hvad som helst. Og det er helt klart noget, jeg har taget med over i mine film.

hjemmet. Men jo, det er da sandt, at det kunne se ud, som om mit engage-

For eksempel er der ingen tvivl om, at det greb, som jeg nogle år efter benyt-

ment begyndte at glide ud omkring det tidspunkt, hvor Solvognen satte disse
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“Men for at vende tilbage til dit spørgsmål så var der ikke én bestemt årsag
til, at jeg sivede ud af Solvognen. Det skete faktisk allerede før Rebild-aktionen
[1976], blandt andet fordi jeg på det tidspunkt var kommet ind på Filmskolen
og havde mindre tid. Og så handlede det også om, at jeg var begyndt at blive
træt af, at vi altid valgte nogle aktioner, der ville bringe os på forsiden. Det
var noget, der lå i vores teatralske gener, for kun i samarbejde med pressen
havde vores aktioner mulighed for at fortælle så bredt, som vi gerne ville. Og
da vi kom til Rebild-aktionen, var jeg simpelthen træt af den simplicitet, vi var
nødt til at operere med i udtrykket – selv om jeg også må sige, at aktionen i
Rebild skabte nogle helt fantastiske billeder, der nåede verden rundt via de
internationale nyhedskanaler. Men hvis jeg skal være ærlig, var den væsentligste grund til, at jeg trak mig, at jeg til sidst kørte træt i den kollektive form,

foto: Manuel Sellner

som jeg aldrig havde prøvet før. At indgå i et kollektiv gav mig utrolig meget

Christianit mellem fællesskab og individualisme – “At indgå i et kollektiv gav mig utrolig meget,” siger Jon Bang Carlsen om sin tid i Solvognen og beskriver det som en af de allerbedste
skoler, han nogensinde har gået i. “Men lige så begejstret jeg havde været for at være med,
lige så pragtfuldt var det at begynde at koncentrere sig hundrede procent om at lave film,
hvor man bare kunne være sit eget usikre selv og træffe sine egne valg hele vejen igennem.”

– Solvognen er en af de allerbedste skoler, jeg nogensinde har gået i – men
lige så begejstret jeg havde været for at være med, lige så pragtfuldt var det at
begynde at koncentrere sig hundrede procent om at lave film, hvor man bare
kunne være sit eget usikre selv og træffe sine egne valg hele vejen igennem.”

18: Julemænd, bønder og bøsser: Filmskole-årene (1974-76)
I foråret 1974 var Jon Bang Carlsen treogtyve år. Han havde færdiggjort to
film, Åndssvage Sara og Hvid mands sæd, hvoraf den første havde haft officiel

meget flotte og enormt populære totalteaterforestillinger op ude i Den Grå

premiere og havde fået en pæn modtagelse. Samtidig havde han taget nogle

Hal på Christiania – Elverhøj [1975] og Det hvide slot [1980] og alle dem. Det

kurser på Den Danske Filmskole og været tæt på at søge ind på engelsk film-

var jo sådan mere i retning af Hair og Jesus Christ Superstar, bare bedre og mere

skole, men havde droppet det i sidste øjeblik, fordi hans kæreste var blevet

venstredrejet. Men jeg tror også, at man kan sige, at der omkring det tids-

gravid. Nu var spørgsmålet så, om han skulle fortsætte som selvlært filmma-

punkt var begyndt at sætte en afmatning ind hos de oprindelige medlemmer

ger og lave flere ulønnede produktioner i Workshop-regi; eller om han skulle

af grundgruppen, måske af den naturlige årsag at mange af os havde brug for

tage springet og søge ind på Filmskolen i København (dengang en toårig ud-

at udvikle os i andre sammenhænge. Og så var der sket det for os glædelige – i

dannelse). Han valgte det sidste.

takt med at forestillingerne blev mere og mere populære – at det strømmede

“Jeg gik selvfølgelig rundt med de samme drømme som alle andre,” siger

ind med nye unge mennesker, som gerne ville være med, også fordi det var

han. “Dengang var det ikke så svært at få adgang til et 16mm-kamera, men

blevet en hip sammenhæng at være i. For eksempel hørte vi på et tidspunkt,

vi tørstede jo efter at få lov til at lave et rigtigt filmbillede – på 35mm. Det var

at der gik falske medlemmer af Solvognen rundt ude på værtshusene, fordi

ligesom den store drøm, og noget af det, jeg husker mest tydeligt fra Filmsko-

det var en smart måde at score piger på – var man medlem af Solvognen,

len, er den fornemmelse, man fik, når man havde været ude på en optagelse

havde man nærmest status som en rockstjerne. Det blev vi ‘gamle’ medlem-

og gik og ventede på at få filmen tilbage fra laboratoriet. Så blev den sat i

mer noget overraskede over at høre, selv om nogle af os måske også selv har

projektoren og kom op på lærredet, hvor den stod og vibrerede med sådan

levet højt på det uden at være bevidst om det.”

et pulserende lys. Det var magisk! Mit første 35mm-billede optog jeg ude på
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Forbrændingen, hvor der var sådan nogle store jernkonstruktioner. Det så

dengang et problem i forhold til dét med skuespillere. Fordi jeg grundlæggende

simpelthen bare pissehamrende flot ud, når det kom op i det store format. Og

er et meget genert gemyt, har jeg altid syntes, at dét at skulle stå og instruere

senere lavede vi også nogle optagelser på en zinkfabrik ude på Amager, hvor

skuespillerne, mens et helt filmhold kiggede på, var enormt intimiderende.

der var nogle arbejdsvilkår, som i dag ville have sendt ejerne direkte i isolati-

Sådan tror jeg faktisk, at mange af os har det, og det var et område, som Film-

onsfængsel. Men filmisk var det sindssygt flot, og det er et element, jeg godt

skolen dengang ikke i tilstrækkelig grad forberedte én på. Det var da også den

kan savne lidt i dag, hvor man altid er nødt til at arbejde på små budgetter. Jeg

direkte årsag til, at jeg blev kasseret første gang, jeg søgte ind.”

kan godt blive træt af den type film, hvor der bliver sagt alle de rigtige ting –

– Første gang?

det dufter bare ikke rigtigt. Og så er vi tilbage ved den sammenhæng mellem

“Ja, jeg havde søgt ind én gang før. Det var et år eller to tidligere, for-

min fascination af film og den basale glæde ved blikket, som blev grundlagt

modentlig lige efter, at jeg havde lavet Åndssvage Sara. Det var en mærkelig

allerede i min barndom i Vedbæk Bio.”

oplevelse, for jeg var blandt de fire sidste ansøgere, og eftersom der blev op-

– Hvilken betydning fik Filmskolen for dig?

taget fire instruktører på hver årgang, følte jeg mig sikker på at være kommet

“For mig var Filmskolen et fantastisk vigtigt sted. Selvfølgelig vil der altid

ind. Men da vi så kom til den sidste prøve i optagelsesproceduren, fik jeg

været en vis klikedannelse og noget smart-ass-agtigt over sådan nogle kunst-

problemer. Det handlede om personinstruktion, og det viste sig, at jeg skulle

uddannelser, men i det store og hele oplevede jeg det som et enormt privile-

instruere Ghita Nørby og Ole Ernst – det var den episode, jeg hentydede til,

gium at få adgang til et miljø, hvor man blev forkælet med stribevis af kurser

da vi talte om Time Out. Det var første gang, jeg så en skuespiller tæt på, så

med udenlandske instruktører og klippere og tonemestre og så videre. Og

jeg var sindssygt nervøs, og når jeg er det, har jeg en tendens til at forsøge

– hvad der var lige så vigtigt – hvor man kunne møde en masse inspirerende

at dække over det ved at snakke non-stop. Og den tendens var endnu mere

mennesker og få mulighed for at arbejde sammen med dem. Jeg følte virkelig,

udtalt dengang, så jeg kastede mig ud i en monolog, hvor jeg forsøgte at for-

at vi var et godt hold på vores årgang – netop fordi vi var så vidt forskellige.17

klare fire ting på samme tid, og jeg talte så helvedes hurtigt, at det lød, som

Men selvfølgelig var det især vigtigt for mig at møde Alexander Gruszynski,

om det bare var ét langt ord, der kom ud af munden på mig. Bagefter syntes

som blev min fotograf i mange år frem.”

jeg selv, at det var gået meget godt, for de havde jo været ganske medgørlige

– Havde du nogen særligt minderige oplevelser i forbindelse med undervisningen?

og gjort nogenlunde, hvad jeg havde bedt dem om. Så da Knud Leif Thomsen

“Hvis jeg skulle nævne én gæstelærer, som gjorde et særlig stort indtryk,

– som sad i bedømmelsesudvalget – efterfølgende inviterede mig på middag

må det være Jean-Claude Carrière. Jeg har altid været vild med Buñuel, så det

på Guldanden, var jeg sikker på, at den var hjemme. Han var jo en meget

var en kæmpe oplevelse at skulle møde hans manuskriptforfatter. Og det blev

betydningsfuld instruktør dengang og havde lavet Herman Bangs Tine [1964]

bare endnu en bekræftelse på, at de gutter, som laver de mest fantastiske ting,

og alle mulige andre store film.”18

ofte er dem, der er mest nede på jorden, fordi de ikke har behov for at føre

“Da jeg mødte op på Guldanden, tænkte jeg, at han måske ville fortælle

sig frem med alt muligt tingeltangel. Hvad ellers? Nå jo, så fik jeg en masse

mig, at jeg var så dygtig, at jeg helt kunne springe Filmskolen over. Hvilket

ud af at spille bordtennis med John Struck, som var Filmskolens operatør.

bare viser, hvor lidt jeg vidste om den verden, for dét, han ville fortælle mig,

Det brugte vi uendelig meget tid på, og det førte til min første konflikt med

var, at de to stakkels skuespillere ikke havde forstået et ord af, hvad jeg sagde.

Henning Camre, for han havde kontor lige nedenunder, og jeg havde sådan

Og det var formodentlig sandt, for da jeg begyndte at lave radio, var det før-

nogle tunge militærstøvler på, som man dengang altid gik med ude på Chri-

ste, jeg fik at vide også, at jeg måtte lære at tale meget langsommere, hvis jeg

stiania!”

ville gøre mig forhåbninger om at blive forstået. Så Knud Leif Thomsen anbe-

– Drømte du om at lave spillefilm?

falede, at jeg ventede med at søge ind og brugte den mellemliggende tid på at

“Det ville jeg selvfølgelig gerne. Jeg har altid gerne villet lave en film over

gå til talepædagog. Det var jeg naturligvis frygtelig skuffet over, og selv om det

Truman Capotes tidlige roman Nye stemmer, nye steder [1948], og jeg havde også

sikkert var helt retfærdigt, betød det, at jeg fik en rigtig uheldig introduktion til

forskellige andre halve manuskripter i skuffen. Men samtidig havde jeg allerede

den skuespillerverden, som jeg aldrig siden har fået det helt godt med.”
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Julemandshæren – den 17. december 1974 ankom julemændenes sendebud til en mark uden
for Holbæk og indvarslede dermed Solvognens vel nok mest berømte aktion. Hele det ugelange forløb blev siden skildret i Jon Bang Carlsens film Dejlig er den himmel blå (1975).
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Julemandshæren – Jon Bang Carlsen som engel.

stadig mere anfægtende og konfrontatorisk karakter. Det begyndte med den
rene poesi og julefryd: En flok på omkring hundrede julemænd ankom uden

Sideløbende med at Jon Bang Carlsen gik på Filmskolen, var han fortsat en-

nogen form for varsel med Norgesbåden til Toldbodgade og gjorde deres en-

gageret i Solvognen. I starten af efteråret 1974 havde han skrevet Månestykket

tré i det københavnske bybillede, hvorefter de som en eventyrlig brigade be-

– en absurd forestilling, inspireret af den forgyldte figur øverst på Vor

gyndte at bevæge sig gennem byen, mens de spredte smil og glæde omkring

Frelsers Kirkes snoede tårn. Det blev opført i Den Grå Hal i forbindelse med

sig. Den forreste snes stykker var iført rulleskøjter, og i optoget indgik des-

Christianias treårs fødselsdagsfest den 28. september 1974. Og da gruppen i

uden musikere og syngende engle. I denne første fase handlede det mest om

oktober begyndte at planlægge deres største og formodentlig også mest kend-

at sætte spørgsmålstegn ved kommercialiseringen af julen og genetablere den

te værk, Julemandshæren, lå det i kortene, at han igen skulle stå for en filmpro-

rette barnetro hos både børn og voksne. Man skabte spektakulære billeder i

duktion baseret på de happening-lignende aktiviteter, som to måneder senere

byen, for eksempel ved at bevæge sig i samlet flok over Knippelsbro og ind til

blev gennemført med militærisk overblik og præcision over hele seks døgn

indre by, trækkende på en otte meter høj “trojansk gås” med hjul under. Eller

ude i Københavns decembertravle gader.

man aflagde en spontan visit på Nørre Hospital i De Gamles By og underholdt

Om tankerne bag Julemandshæren skriver Nina Rasmussen i sin bog, at ju-

plejepatienterne med sang og hygge.

lemændenes “besøg i København skal være en demonstration af gavmildhed

Men i løbet af de følgende dage begyndte hændelserne at få en hårdere

og glæde og en aktion imod arbejdsløsheden”. Og, forklarer hun, “for at være

politisk kant. Efter at have vundet mange københavneres hjerter ved deres

en god og rar julemand må han i ugens løb også blive til en god socialist. Men

på én gang groteske og højstemte tilstedeværelse i gadebilledet begyndte

humoren er der stadigvæk, det er humoren som bærer det hele.”

julemændene nu at dukke uindbudt op på forskellige skoler for at fortælle

19

Og sådan blev det. Julemandshæren involverede omkring to hundrede

børnene om arbejdsløsheden. Og et af de næste skridt blev at trænge ind på

mennesker og løb af stabelen den sidste uge før jul som en serie tableauer af

Børsen og afbryde aktiviteterne med en megafonforstærket tale om, hvordan
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børsspekulanterne var skyld i arbejdsløsheden ved at reducere økonomien til
gambling og mennesker til varer. Senere lykkedes det også at mase sig helt ind
i baglokalerne på Handelsbankens filial på Nytorv, hvor julemændene bad
om et lån på halvtreds millioner kroner til at opføre nye huse til de boligløse.
Ligesom de undervejs i forløbet inviterede sig selv på besøg i en lokal lukningstruet General Motors-fabrik for at erklære deres sympati med de fyrede
arbejdere. Et højdepunkt i denne fase var en aktion foran Arbejdsretten på
Sankt Annæ Plads, hvor man fysisk gik til angreb på bygningens facade med
trykluftbor, samtidig med at en julemand (Niels Skousen) blev hejst op i en
lift, hvorfra han holdt en dundertale om, at Arbejdsretten ikke burde være en
“Julemandshæren var organiseret anarki,” har Skousen senere opsummeret sin oplevelse af episoden i Herfra hvor jeg står. “Et fuldstændig surrealistisk
indslag i gadebilledet.”20 Og også da Julemandshæren havde bevæget sig ind
på Politigården for at afvikle en lille højtidelighed, var det Skousens opgave
at give stemme til de rød- og hvidklædte aktivister: “Vi stod opmarcheret i
en lang række i den søjleomkransede gård. Jeg holdt en tale. Talte om at såvel
julemanden som politiet altid fandt en vej ind i ethvert hjem. Dernæst overrakte jeg en fra politiets ledelse en juleplatte. En hilsen ‘fra korps til korps’.”21
Indtil det punkt havde der været tale om relativt uskyldige løjer. Okay, ind-

foto: Polfoto / Ole Henning Hansen

klassedomstol, men skulle vise respekt for det arbejdende folk.

Julemandshæren (december 1974) – den store finale i Magasin, hvor julemændene som moderne Robin Hood-skikkelser delte ud af kapitalismens overflod til masserne. Kort efter blev
løjerne alvor. “Børnene græd, da de så betjentene slæbe af med de kære julemænd,” husker
Niels Skousen i sin erindringsbog Herfra hvor jeg står (2011).

trængen på privat ejendom og forstyrrelse af den offentlige orden balancerede
på grænsen til ulovligheder, og politiet havde da også set sig nødsaget til at
gribe ind et par gange undervejs, men det var for intet at regne i forhold til dét,

For det første er tilføjet en intro, som det publikum, der oplevede begi-

der skulle komme. Kulminationen på den seks dage lange happening fandt

venhederne i København, ikke havde set: I denne daler Jon Bang Carlsen og

sted i Magasin på Kongens Nytorv, hvor julemændene blandede sig i trængslen,

Erich Brandt Eriksen, forklædt som henholdsvis hvid engel og julemand, ned

ønskede de handlende glædelig jul – og begyndte at dele ud af stormagasinets

fra himlen i en helikopter og lander på en mark uden for Holbæk, hvor de,

varer. Hér gik grænsen. Der opstod forvirring og tumult blandt kunderne, og

akkompagneret af et levende hornorkester, overbringer julemændenes glade

personalet anede ikke deres levende råd. Politiet blev tilkaldt, og denne gang

budskab til den lokale borgmester. For det andet forholder filmen sig relativt

gik arrestationerne mere voldsomt for sig. “Børnene græd, da de så betjentene

frit til kronologien og benytter sig af krydsklip og tidsforkortende greb, lige-

slæbe af med de kære julemænd,” skriver Skousen. “I førergreb. Pressen var

som der i start- og slutsekvenserne er tilføjet billeder og lyde, der ikke stam-

selvfølgelig også kommet til stede, og de fik nogle gode billeder.”

mer fra det dokumentariske materiale – krigsoptagelser og urovækkende støj,

22

Det samme gjorde Jon Bang Carlsens filmhold – bestående af fem fotografer
og syv tonemestre. Resultatet blev Dejlig er den himmel blå (1975), en film, som

som bidrager til at flytte filmen fra en loyal virkelighedsgengivelse over i et
mere allegorisk univers.

i højere grad end forgængeren, Hvid mands sæd (1975), var tænkt og tilrettelagt

Endelig er der tilføjet en speakertekst, som på én gang konstruerer en for-

som et selvstændigt værk. Hvor den første Solvognen-film i det store og hele

tælling omkring julemændene og leverer samfundskritiske kommentarer i

fremstod som en loyal dokumentation af teatergruppens aktiviteter, lægges i

tidstypisk retorik. For eksempel hedder det et sted, at den “eneste måde vi kan

filmen om Julemandshæren et ekstra lag oven i det stykke, der dokumenteres.

bringe glæden tilbage i julen på er ved at tage, og det er jo noget nyt for os jule-
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mænd. Men de rige har jo taget alt, og derfor må vi gå ind i bankerne og tage fra

Størst var forargelsen i Fyens Stiftstidende, der ganske vist officielt kappede

de rige og give til de fattige.” Videre hedder det: “Vi sagde til bankmændene, at

forbindelsen til Det Konservative Folkeparti netop i 1975, men som aldrig helt

vi ville dele deres penge ud, og at vi ville gøre det som regnen, som altid lægger

har sluppet sit borgerligt-liberale grundlag. Hér fæstnede Aksel Brahe sig især

lige mange perler på blomsternes blade.” Og skulle budskabet ikke være sivet

ved, at “den venstreorienterede gruppe” havde modtaget støtte fra Statens

ind undervejs, slutter filmen med et skilt med følgende erklæring:

Kunstfond til deres “barnagtigheder”. Og holdningen smittede af på vurde-

“Hvorfor I mennesker tillader de grådiges diktatur, forstår vi ikke. Men vi ju-

ringen af filmen, om hvilken det hed, at “den ikke på noget tidspunkt bevæ-

lemænd vil kæmpe. Jo færre kapitalister på Jorden, des flere stjerner på himlen.”

ger sig op over amatørplanet. Farverne er ualmindeligt hæslige, klipningen

“Det hele var jo iscenesat som et eventyr,” siger Jon Bang Carlsen i dag.

primitiv og den ledsagende kommentar til de nisseklædte demonstranters

“Det var vigtigt, at det ikke kom til at fremstå, som om vi rakte tunge ad

udfoldelser himmelråbende naiv.”23 Tonen var en smule mildere i Berlingske

nogen. Fortællingen var, at julemændene kom med alt det gode, og det var

Tidende, hvor Jørgen Stegelmann kaldte filmen et “kraftigt, men usikkert for-

også derfor, det lykkedes at få lokket Holbæks borgmester til at være en del af

met angreb” og vurderede, at den var “klippet sammen efter det forhånden-

vores show. Det var en leg, som vi brugte til at fortælle legenden om, hvordan

værende indfalds princip”. Hvorefter der fulgte nogle moralske kvababbelser

julemanden oprindelig var en smuk figur, men nu blev misbrugt af nogle bad

omkring Solvognens metoder: “I en enkelt, meget gribende scene græder et

guys til at sælge en masse ragelse. Men selvfølgelig endte vi i kraft af aktionen

barn, da politiet slæber bort med en julemand, og det er svært at sige, hvem

i Magasin med at gøre os selv til outcasts, og en del af Solvognens medlemmer

der bærer det største ansvar for den sorg.”24

kom da også i fængsel – men ikke mig, for jeg var jo så heldig, at jeg skulle lave
film om det hele, og derfor var jeg lidt i baggrunden.”

Den slags forbehold havde Ekstra Bladets garvede teateranmelder Knud
Schønberg slet ikke. “Hvordan kan en provokation være så kærlig?” spurgte

– I arbejdede anonymt i Solvognen. Alligevel er filmene endt med at stå i dit navn?

han – og fortsatte: “Det er Solvognens bedste hemmelighed, at de ved det.

“Jo, men som du sikkert har fornemmet, er jeg en detaljerytter, som helst

Julemandsaktionen er den bedste happening, det bedste gadeteater, der er

skal være nede i alle aspekter af produktionen, når jeg laver film. Selvfølgelig

set i Danmark.” Og lige så begejstret var han for filmen: “For den er hverken

er jeg glad for gode råd, men jeg kan bedst lide at køre tingene efter mit eget

venstresnoet eller manipuleret. Den er, som en dokumentarfilm skal være, og

hoved, og det kolliderer helt uundgåeligt med en kollektiv tankegang som

det er imponerende, når man tænker på arbejdsforholdene.”25 Begejstringen

den, der herskede i Solvognen. Derfor blev jeg nødt til at sige til de andre i

blev delt af Herbert Steinthal i Politiken, der udråbte Dejlig er den himmel blå

gruppen, at alt, hvad der var teater, kunne være kollektivt, men når det hand-

til “julemånedens festligste danske film” og skrev: “Tænk at man kan lave en

lede om film, var det mig, der bestemte. Film kræver, at der er én despot, som

slagkraftig propagandafilm med sådan et lune.”26 Og også i Information var

står med det kunstneriske ansvar, og det blev accepteret, fordi man vidste, at

der lutter lovord. Anmelderen kaldte ligefrem filmen “visuelt helt forbløf-

ellers var de film aldrig blevet lavet. Vi optog også Rebild-aktionen, og det er

fende markant, fint fotograferet og aldeles fremragende klippet”. Men samti-

typisk, at den film aldrig blev færdig, fordi der ikke var én person, som havde

dig følte han sig foranlediget til at berolige skatteyderne med, “at ingen kan

den nødvendige autoritet. Når det er sagt, kunne det ikke undgås, at både

komme og påstå at det er noget ukontrolleret makværk, staten har sat penge i

Hvid mands sæd og Dejlig er den himmel blå blev nogle relativt grove film i for-

(…). Det var der vel ellers nok nogen, der gerne ville kunne komme og påstå,

hold til min øvrige produktion, fordi vilkårene var helt anderledes. Men de

for i sin holdning og mening er den jo så rød som en nissehue.”27

fik også en vis succes, måske fordi de indfangede noget af den energi, der var
i Solvognens måde at agere på. Og Dejlig er den himmel blå fik endda en Bodil

Allerede inden premieren på Dejlig er den himmel blå var Jon Bang Carlsen i

og gik i ret lang tid i biografen.”

gang med en ny film, som skulle vise sig at blive et skelsættende værk i hans

Dejlig er den himmel blå fik premiere i december 1975. Hovedparten af anmel-

udvikling som filmskaber. Det var hans første egentlige filmskoleproduktion

derne var begejstrede, men ikke alle. Og læser man hele bunken af anmeldelser

– svarende til dét, man i dag kalder en midtvejsfilm – og det var et projekt,

igennem, synes de i påfaldende grad at fordele sig efter avisernes partifarve.

der udsprang direkte af hans møde med landskaberne ved den jyske vestkyst
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og med befolkningen omkring Fjaltring. Titlen var Fyret (1975) – en henvis-

lige over kornet, akkurat kan ane fyrtårnet stå og blinke, uden at man rigtig

ning til Bovbjerg Fyr – og der var tale om en dokumentarisk film, som i en

ved, om der er et hav eller ej. Og alle de billeder er formodentlig nogen, som

række stort set dialogløse sekvenser tegnede et poetisk portræt af en samling

Alexander og jeg har gået rundt og lavet, efter at de andre var taget hjem.”

vejrbidte eksistenser på denne forblæste og sparsomt befolkede plet af det
nådesløse hedeland.

Det er nok ikke helt ved siden af at sige, at det i virkeligheden er landskabet, som er hovedkarakteren i Fyret. Men selvfølgelig er der også mennesker

“Det var første gang,” fortæller Jon Bang Carlsen, “jeg sådan for alvor fik

med i filmen. Og i modsætning til senere værker som Jenny (1977) og Før

mulighed for at gå ud med en dygtig fotograf ved min side og selv definere,

gæsterne kommer (1984) er der tale om et gruppeportræt, hvor ingen af de

hvad jeg ville optage, og hvordan billederne skulle se ud. Og jeg kan godt

medvirkende træder i forgrunden i forhold til de andre, men hvor det snarere

fortælle dig, at det nærmest var en erotisk oplevelse omsider at komme hjem

er deres indbyrdes relationer og deres fælles livsvilkår, som er i centrum. Der

og se sine helt egne billeder oppe på det store lærred i en mørk biograf. Det

er fyrmesteren på Bovbjerg Fyr, som i den karakteristiske startscene kom-

var som at blive kysset.”

mer ind i stuen i fyrmesterboligen og stiller på det tikkende stueur. Der er

– Det var også første gang, du prøvede dette med at skulle overtale nogle frem-

et landmandspar, som mødes til formiddagskaffe, men ellers passer hver sin

mede mennesker til at medvirke som redskaber i din film. Hvordan oplevede du det?

dont, han på markerne, hun med rengøring i kirken. Og så er der selvfølgelig

“Nu havde jeg som sagt mødt Jenny før, så hende kendte jeg lidt, men

Jenny, som hér ses i en række situationer – morgentoilette ved køkkenvasken,

generelt må jeg sige, at folk var enormt søde og tog imod os med åbne arme.

kirkebesøg, cykeltur – der mere eller mindre direkte blev gentaget i den selv-

Vi var jo en hel lille gruppe, der pludselig kom anstigende – det var man nødt

stændige film, som Jon Bang Carlsen lavede med hende et par år efter.

til dengang. Der var fotografen Alexander Gruszynski, og der var belyseren

Også andre elementer i Fyret peger frem mod senere værker. En oplyst grill-

Kristoffer Nyholm, som siden er blevet instruktør, og tonemesteren Vibeke

bar i mørket kunne ligne en forsmag på de americana-motiver, som instruk-

Mader. Så mener jeg også, at Morten Arnfred, vores lærer på Filmskolen, var

tøren få år efter skulle dyrke i film efter film. Bovbjerg Fyr blev i midten af

med heroppe noget af tiden som konsulent. Og endelig var der Ann Bierlich,

firserne en vigtig location i Ofelia kommer til byen, og i den film genbruges også

som var min assistent og var vanvittig vigtig for filmen, fordi hun var fra

idéen med at lade en aftørring af tangenterne på orglet i kirken afføde en uhyg-

landet og kom rigtig godt ud af det med Jenny. Selv har jeg nok virket som en

gelig og nærmest avantgardistisk musik. Der kunne peges på flere andre detal-

lidt speciel gut ovre fra Christiania – for eksempel undrede de lokale sig en

jer, som på lignende vis foregriber nøglescener i œuvret. Men den overordnede

del over, at jeg aldrig havde to ens strømper på – men ikke desto mindre gik

pointe er, at det var i Fyret, Jon Bang Carlsen introducerede ansatserne til det

vi rigtig godt i spænd. At lave sådan en film er jo en slags fælles leg, og det var

filmsprog og den metode, som han senere døbte iscenesat dokumentarisme. Kort

i forbindelse med Fyret, at jeg virkelig oplevede, at folk faktisk gerne vil være

sagt: de grundlæggende greb var tæt på at være på plads i 1975.

med i den leg, også selv om de til daglig laver noget helt andet. Og det bidrager med en kvalitet til filmen, som man slet ikke ville kunne købe sig til.”

“Du har fuldstændig ret i, at nogle af de træk, der senere er kommet til at
kendetegne min produktion, allerede er til stede i den film. Men det handler

– Hvor lang tid tilbragte I heroppe?

ikke kun om brugen af iscenesættelse. For mig er der også tale om en nødven-

“Hvis jeg kender mig selv ret, vil jeg tro, at vi skød i to-tre uger eller der-

dighed af en malerisk dimension i hele måden, billedet er tilrettelagt på. Jeg

omkring. Det var jo god gammeldags filmproduktion, som var vidunderligt,

har aldrig accepteret det hierarki, der traditionelt set hersker mellem forgrund

fordi man var nødt til at sætte lys, simpelthen for at gøre kameraet i stand til

og baggrund i film. Efter min opfattelse er der en dyb sammenhæng mellem

at registrere noget, og det betød, at man var tvunget til at træffe mange flere

mennesker og deres omgivelser, og derfor virker det helt grotesk på mig, når

bevidste valg end i dag, hvor de små kameraer bare kan filme hvor som helst

man inden for den konventionelle spillefilm dengang flyttede rundt med sine

og når som helst. Og så elskede jeg allerede dengang at gå rundt og lave land-

karakterer, som om det var ligegyldigt, om de arbejdede i en kiosk i storbyen

skabsbilleder, som man kan putte ind forskellige steder i filmen – altså sådan

eller stod ude på den vestjyske hede. Et filmbillede må aldrig bare være et hul

nogle flotte skud langs med det flade landskab, hvor man meget langt væk,

til en performer. I modsætning til hvad man kan høre dårlige filmskolelærere
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sige, kan baggrunden være lige så vigtig som forgrunden, ligesom omgivel-

“Jeg må indrømme, at den film er så langt væk, at jeg nærmest havde

serne kan være en lige så vigtig del af udtrykket som den skuespiller, der står

glemt den,” siger Jon Bang Carlsen. “Jeg har ikke set den siden min afgang fra

helt fremme i billedet. Som mennesker vokser vi sammen med væggene i

Filmskolen, og lige efter visningen kom Alexander og jeg op at slås for sjov,

vores huse, bliver til kødtapeter, og derfor prøver jeg altid at finde ind til et

fulde som alliker af sprut og nerver, og jeg bankede hovedet ind i et trappe-

landskab i mine personer, der korresponderer med deres ydre rammer. Og

trin og fik noget, der mindede om hukommelsestab. Men jeg tror, at historien

den tankegang og æstetik mener jeg allerede findes i kimform i Fyret.”

udsprang af noget, der blev talt meget om dengang, nemlig at man som ung

– Hvad sagde dine kammerater på skolen til filmen?

mand i en vis overgangsperiode kan have tendens til at være frosset fast til

“Det ved jeg ikke, men jeg kan huske, at den legendariske manuskriptlæ-

sit eget spejlbillede som sådan en Narcissus. Man kan ligesom være fanget i

rer, Mogens Rukov, bagefter kom hen til mig og sagde: ‘Jon, jeg er sikker på, at

sin egen kønhed, og det kan der så komme alle mulige forviklinger ud af, fordi

du har en stor karriere foran dig med at lave katolske propagandafilm.’ Hvad han

man samtidig bobler over af liv og hormoner. Er det ikke sådan, at de fleste

lige præcis mente med dét, skal jeg ikke kunne sige, men det er klart, at der

unge mennesker synes, at det er sjovt at gå på Madam Arthur og kigge på alle

er stor afstand mellem den tætte form for historiefortælling, som han repræ-

dem, der klæder sig ud som det køn, de ikke er? For mit eget vedkommende

senterer, hvor mennesket fylder det hele, og min måde at se verden på, hvor

kom det imidlertid til at betyde, at jeg nogle gange kom i klemme, fordi jeg

alle de forskellige kreaturer med pumpende hjerter har et vist ligeværd. Det er

havde en del homoseksuelle venner, og det kunne selvfølgelig ske, at en eller

jo ikke noget tilfælde, at Steen Steensen Blicher er en af mine litterære helte.”

anden fyr blev forelsket i mig.”
“Det var jo en tid, hvor man i det hele taget gjorde op med de traditionelle

Efter i løbet af sin tid på Filmskolen at have skabt to værker, der nærmest var

kønsroller, og alle os fra grundgruppen i Solvognen havde ydermere for vane

så forskellige som dag og nat – Dejlig er den himmel blå og Fyret – rundede Jon

at klæde os ud i hver vores personlige stil. Selv gik jeg rundt i læderjakke,

Bang Carlsen sit uddannelsesforløb af med en afgangsfilm, der stak i en helt

men for ligesom at bløde den hårde kant op havde jeg samtidig tillagt mig

tredje retning: Sand over roser (1976). Det var hans første livtag med egentlig

en englestil og havde dekoreret jakken med sådan nogle blå og gule kanarie-

fiktion, og selv om han i nogen grad trak på sit miljø – blandt andet medvirker

fugle. Og så husker jeg en fest i Studenterforeningen, hvor jeg ydermere havde

medlemmer fra Solvognen, og flere scener er optaget på Christiania – udspiller

taget læbestift på. Min daværende kæreste Ida syntes bestemt ikke, at det var

filmen sig i et univers, der ligger milevidt fra hans foregående produktioner.

morsomt, og selvfølgelig var der også straks en fyr, som lagde an på mig, fordi

I centrum af den korte fortælling står Finn Sørensen – spillet af Peter

han troede, at jeg var gay. Men for mig var det bare en farve, en udsmyk-

Thiel, som senere fik et mindre gennembrud i Erik Clausens Manden i Månen

ning. Så der var en almindelig forvirring i luften, og for mit vedkommende

(1986). Finn arbejder i en udpræget maskulin verden, en DSB-remise, men er

blev den ikke mindre af, at jeg på visse punkter havde sådan en dobbelthed

splittet omkring sin seksualitet. Han har et barn med kæresten Inger (Judy

i min karakter, som kom til udtryk i, at jeg på den ene side godt kunne lide

Gringer), men han har ikke set dem i halvandet år, og i mellemtiden har han

at strikke og altid omgav mig med farveprøver og samlede på knapper og på

indledt en affære med en mandlig kollega, Arne Nielsen (Peter Steen). Dette

den anden side … jeg vil ikke sige, at jeg var en slagsbror, men jeg var lidt

fører til problemer på alle planer. På arbejdspladsen truer man med at fyre

af en hård hund og kunne godt lide at slås, og i en periode var jeg faktisk så

Finn, hvis ikke han og Arne vil gå lidt mere stille med deres intime relation.

småt på vej ind i en karriere som bokser. Der var dog ingen af delene, som gik

Men heller i kærlighedslivet er Finn lykkelig, for når han er sammen med

særlig godt. Når jeg strikkede, blev mine masker hårde som beton, fordi jeg

Arne, savner han Inger – og omvendt. Situationen fører frem mod et psykisk

var så muskuløs og rev alt for hårdt i stængerne. Og min boksekarriere blev

sammenbrud, hvor fortællingens realisme opløses i en filmisk fremstilling af

også meget kort.”

Finns indre mareridt. Og så havde det ikke været en Jon Bang Carlsen-film,

– Hvordan gik det til, at du begyndte at bokse?

hvis ikke ambitionen havde været i lige så høj grad at fortælle historien via

“Som sagt havde det allerede tidligt i min barndom været min opgave at

locations og ansigter som via action og dialog.
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det, og det er et vanvittig hårdt arbejde og meget udviklende for muskulaturen i overkroppen. Og eftersom vi hverken havde vand eller elektricitet ude
på Autogena, blev alt båret frem og tilbage, og derfor havde jeg beholdt den
gode fysiske form op i mine tyvere – på trods af at jeg aldrig havde dyrket
egentlig sport. Så var det sådan, at der over for Christianias daværende hovedindgang på hjørnet af Bådsmandsstræde lå en meget berømt bokseklub,
CIK,28 og en sommerdag, hvor jeg kom gående hen ad gaden i bar overkrop,
kom der en gut ud inde fra klubben og spurgte, om det ikke var noget for
mig at prøve at bokse. Jeg havde jo fysikken til det. Og selv om jeg af sind var
en blid og halvintellektuel ung mand, tænkte jeg, at det kunne måske være
meget sjovt.”
“I samme periode, eller måske lidt senere, var der en gruppe på Christiania, som fik den idé at afholde et såkaldt Regnbuetræf [1976], hvor man ville
invitere en række danske motorcykelklubber til fredeligt samvær i Fristaden.
Det var en fuldstændig vild idé – og meget typisk for ånden på Christiania
dengang. Det var sådan noget med: Vi er ikke bange for nogen i verden, så
hvorfor inviterer vi ikke bare alle landets motorcykelklubber på besøg? Der
blev så arrangeret alle mulige former for underholdning. Kim Larsen skulle
spille i Den Grå Hal, og ved siden af scenen blev der opstillet en boksering,
hvor en fyr, der hed Jørgen, og jeg skulle udkæmpe en symbolsk boksekamp
mellem det gode og det onde. Jeg havde som sagt et trip med at være engel,
så det var oplagt, at jeg skulle være den hvide engel, mens Jørgen skulle være
den sorte.”
“Men det kom selvfølgelig til at gå helt anderledes. For ud over alle de venlige motorcyklister, som arrangørerne havde håbet på at tiltrække, vrimlede
det med rockere fra forskellige grupper, som først gik løs på hinanden og derefter begyndte at splitte Christiania ad. De lavede store bål og hev skurvogne
og alt muligt andet hen og brændte det af. Der var et par kvinder, som vistnok
var tæt på at blive eller blev voldtaget. Og på et tidspunkt blev det besluttet at
evakuere alle børn fra området. Det var helt ude af kontrol – og samtidig en
lidt interessant situation, for det var jo et klassisk western-set-up: hippierne
versus de hårde gutter, som bare drømte om at overtage magten i byen. Og
politiet holdt sig selvfølgelig langt væk og overlod det til de lokale pushere
at klare ærterne. De var de eneste på Christiania, som kunne hamle op med
rockerne, fordi de også kendte alle de beskidte tricks. Det hele var fuldstændig
kaotisk, og Kim Larsen og de andre musikere havde selvfølgelig heller ikke
264
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med de romantiske drømme om, at alle folk var hinandens bedste venner,

Ung mand med mange identiteter – christianit, Solvognen-aktivist, filminstruktør, bokser,
engel, far. På vej over Dyssebroen i Christiania med sønnen Esben.
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lyst til at spille under de forhold. Men i samme øjeblik de gjorde miner til at
pakke sammen og gå hjem, blev de truet med tæsk, så de stod med ryggen til
publikum og spillede i timevis.”

18: Julemænd, bønder og bøsser: Filmskole-årene (1974-76)
– Så det var nogle af de ting, du forsøgte at skrive ind i manuskriptet til Sand
over roser?
“Helt så bevidst var det givetvis ikke. Sådan som jeg husker det, blev ma-

– Hvad med jeres boksekamp?

nuskriptet lynhurtigt smidt sammen af nogle digte og fragmenter, jeg havde

“Tøsedrenge som vi var, besluttede vi at aflyse den. Vi var fuldstændig

liggende i skuffen, og så blev der senere tilføjet forskellige idéer, som opstod

sikre på, at i samme øjeblik vi gik op i den ring, ville det myldre op med rock-

undervejs. Men formodentlig har du ret i, at filmen var en afspejling af alt

ere, som ville banke os til plukfisk. Hvilket jeg så blev alligevel, men af andre

dét i tiden, vi har talt om – hele denne ungdommelige trang til at lege med

årsager. På et tidspunkt fik jeg øje på en rocker, som bankede løs på en pige,

kønnet – hvilket formodentlig også er årsagen til, at det ikke er nogen sær-

og eftersom det var en meget lille rocker, tænkte jeg, at jeg lige skulle spille

lig helstøbt film. Det er mere en samling sansninger, som jeg har forsøgt at

helt og redde pigen. Men så snart jeg begyndte at blande mig, kom der to an-

skrive ind i en fortælling.”

dre rockere bagfra og holdt mig fast, hvorefter den lille rocker meget elegant
sprang op og flækkede mit ene øjenbryn.”
– Var det slutningen på din boksekarriere?

– Du taler lidt henkastet om din afgangsfilm, men samtidig er det mit indtryk,
at du var ret ambitiøs allerede på det tidspunkt?
“Jeg var hamrende ambitiøs! Som alle andre stræbsomme unge mænd og

“Nej, det var lidt senere. I starten var det jo som at træde ind i en drøm-

kvinder havde jeg det dér med, at hvis ikke jeg havde opnået samtlige hæ-

meverden at komme ind i CIK’s træningslokaler. Det var sådan et romantisk

dersbevisninger, man kan opnå i denne verden, inden jeg fyldte tredive, så

univers, som man kendte fra talløse Hollywood-film og alle éns gamle helte,

var jeg en total fiasko. Det lyder måske vanvittigt, men jeg tror, at det er en

Muhammad Ali og så videre. Så efter at have skyggebokset lidt og være blevet

nødvendighed at tænke sådan, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at begå

smigret over den utilslørede interesse, omverdenen viste for mine overarms-

sig i den verden. Det er noget, jeg har talt med mange andre instruktører om,

muskler, besluttede jeg at give det en chance og begyndte at træne mere seri-

nemlig at man helst skal være totalt urealistisk, når man sidder og arbejder på

øst. Jeg boksede også lidt træningskampe og sådan. Men så skete det værste,

en ny film. For hvis ikke man er i stand til at gejle sig selv op til at tro, at lige

der kunne ske. Der skulle være et internationalt stævne, og i sidste øjeblik

præcis den film, man nu vil sende ud i verden, er mere levende og poetisk og

blev den bokser, der skulle repræsentere klubben i min vægtklasse, syg. Og

fantastisk end alt andet, hvordan skulle man så kunne overbevise andre om

så tænkte ham gutten, der havde hevet mig derind, at nu skulle den unge

at gå med på legen? Lige i dén situation er der ikke noget mere destruktivt

christianit med de veludviklede overarme have sit livs chance. Så pludselig

end at være realist.”

blev jeg kastet ud i en rigtig kamp mod en jugoslav, en serber. Og allerede da

“Til gengæld synes jeg ikke, at mine ambitioner havde så meget med Film-

jeg kravlede ind i ringen, kunne jeg se på det udtryk, han havde i ansigtet, at

skolen at gøre. De lå mere i alle de ting, jeg var involveret i uden for skolen

nu var det alvor. Og i løbet af nul komma fem blev jeg totalt gennemsmadret.

– Solvognen og alt dét. Faktisk var det sådan, at Dejlig er den himmel blå blev

Men det mest interessante var, at efter at han lige i starten af matchen havde

vist på Cannes-festivalen, som fandt sted samtidig med, at vi var i gang med

ramt mig klokkerent i hovedet, oplevede jeg noget, som jeg hverken har op-

at optage Sand over roser. Og det siger lidt om mit forhold til Filmskolen, at jeg

levet før eller siden – undtagen i film: Pludselig var verden i slowmotion. Til-

valgte at stikke af til Cannes, mens resten af holdet måtte bakse med at få de

skuerne, min modstander og alt andet i lokalet bevægede sig ultralangsomt,

sidste scener i kassen, herunder en af de allermest krævende.”

og jeg kunne mærke, hvordan hjernen ligesom vippede frem og tilbage som

– Hvad var det for en scene?

en flaskepost i et enormt, dovent hav. Det lyder måske behageligt, men det

“Det var en scene, som endte med slet ikke at blive brugt. Peter Thiels ka-

var ekstremt angstfremkaldende, for jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt

rakter var jo en følsom og neurotisk ung mand, og oprindelig var det planen,

ville hjernemassen ramme kraniekassen, og så ville det sende en ekstrem

at perceptionens døre hen imod slutningen af filmen skulle begynde at slaske

smerte af splintret nerveglas ud i hele kroppen. Hvilket var lige præcis, hvad

så kraftigt på hængslerne, at han ikke længere kunne finde ud af, hvad der

der skete. Og siden boksede jeg aldrig.”

var drøm eller virkelighed. Det skulle så illustreres med et sammenbrud, som
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skulle finde sted inde på Nørreport Station. Tanken var, at han skulle kigge

var blevet en ældre herre – og noget af det første, denne gjorde, var at stikke

på dette urbane og hurtigt omskiftelige sceneri, og i sin paranoia skulle han

ham en videokassette med Jon Bang Carlsens film og opfordre ham til at se

pludselig få øje på en kæmpestor sort fugl, som stod ude blandt passagererne

den. Jo, Jenny var blevet et stykke kulturelt fællesgods på egnen. En del af den

midt på perronen – en dråbe natur midt i det kværnende, maskinelle, men-

kollektive erindring.

neskeskabte univers. Det var selvfølgelig en hallucination, men for at vise

Da vi ikke – som planlagt – kan bruge familien Jespersens slægtsgård som

hans angst, når denne faretruende fugl angreb ham, havde vi fremstillet et

ramme om vores snak, fortsætter vi til Fjaltring Kirke, location for kirkese-

fuglekostume i menneskestørrelse, som en eller anden gut så skulle have på.

kvenserne i Fyret. Hér kan vi sidde i læ for den stive Vesterhavskuling, mens

Problemet var bare, at det blev det rene Bamses billedbog, og i den færdige film

båndoptageren ruller. På vejen derhen lægger vi mærke til, at mange huse sy-

endte vi med i stedet at bruge nogle optagelser ude fra Dyrehaven af hjorte,

nes at være bygget om til atelierer eller værksteder for kunsthåndværk. Der er

som står og kigger sig nervøst omkring. Dér lærte jeg, at film en gang imellem

også indtil flere gallerier. For eksempel er den filial af Brugsen i hovedgaden,

kræver en realisme, som teatret kan se stort på.”

som udgør en vigtig location i spillefilmen Ofelia kommer til byen (1985), nu

“Men som sagt var jeg ikke selv til stede, da scenen på Nørreport Station

blevet til Galleri Fjaltring (og på facaden er den reklame for Cirkel Kaffe, hvis

blev optaget, fordi jeg i min arrogance havde overladt det til mine kammera-

sørgmodige knirken ingen, der har set filmen, vil glemme, nu erstattet af et

ter at gøre min afgangsfilm færdig. Det blev min lærer, Gert Fredholm, vist-

blåt skilt med en hvid svane, der er så velsmurt i hængslerne, at det ikke giver

nok noget chokeret over, men på det tidspunkt var jeg over alle bjerge, idet

en lyd fra sig). Det lille samfund minder kort sagt mere om en kunstnerkoloni

jeg havde fået fat i en Pitzner-bil og var drønet ned til Cannes for at bade mig

end en indremissionsk enklave – men det er der for så vidt ikke noget nyt i,

i sol og glamour. Retfærdigvis skal det dog siges, at bilen brændte sammen

siger Jon Bang Carlsen:

allerede i Hamborg, fordi jeg i min iver og af mangel på søvn havde glemt

“Fjaltring-egnen adskiller sig radikalt fra mange andre strækninger langs

at skifte gear og var kørt hele vejen i første eller andet gear. Og glamour og

Vestkysten. Der er et gammelt mundheld, der siger, at grundtvigianismen

berømmelse blev der heller ikke meget af.”

følger mulden, og tager vi Thorsminde mod syd eller Harboøre mod nord
– hvor Hans Kirk skrev Fiskerne [1928] – er det da også sådan nogle indremis-

19: At male med virkelighedsfragmenter: Jenny (1977) (II)

sionske miljøer, hvor det bliver et kæmpe problem med korset, der hænger
ned mellem kvindens bryster. Sådan er det slet ikke hér. I grundtvigianismen

Da vi omsider har fået løsrevet os fra Hotel Lidenlund i Lemvig og tilbagelagt

er korset og brysterne ikke modsætninger, men blot to livsbekræftende ting,

de få kilometer ud til Fjaltring, venter der os en kedelig overraskelse. Søndre

som naturligt supplerer hinanden. Og det var en medvirkende årsag til, at jeg

Skalkhøj – den gård, hvor Jenny Jespersen og hendes søn Kristian boede – er

forelskede mig i lige netop dette område.”

blevet revet ned. At Jenny var død, vidste Jon Bang Carlsen godt. Hun døde i

Ved Fjaltring Kirke søger vi først hen til Jennys gravsted, som er forsynet

1978, året efter premieren på filmen, knap otteoghalvfjerds år gammel. Men

med friske blomster. “Jenny Krista Jespersen, f. Anneberg, 8.10.1900 til 16.9.1978”

nyt er det, at Kristian i mellemtiden åbenbart også enten er gået bort eller

står der på stenen – som hun i øvrigt deler med sin mand, Jesper O. Jespersen

flyttet fra gården. Under alle omstændigheder er stuehuset jævnet med jor-

(1891-1971). Til højre er placeret en sten, der bekræfter vores mistanke om, at

den, og det sted, som engang udgjorde rammen om et liv – og kulisserne til

også sønnen Kristian er død – den bærer datoerne: “9.7.1930 til 7.6.2003”. Og

en film – er nu en flad mark.

til venstre yderligere to sten for de fem børn, der døde for tidligt. Knud Mo-

At hverken Jenny eller hendes søn – og heller ikke Jon Bang Carlsens film –

gens, der bukkede under for sygdom som bare sekstenårig, har fået sin egen.

er glemt, får vi dog et hint om, da vi bevæger os videre ned ad Fjaltringbygade

Mens de fire småbørn må dele én: “Karen Margrete og Hans Jespersen og to smaa

og standser bilen ud for det første menneske, vi får øje på. Det er en midald-

Brødre – Sov sødt Barnlille”.

rende mand, en tilflytter, og han fortæller, at han i sin tid knap nok havde

“Fyret var jo nærmest en ren billedfilm,” siger Jon Bang Carlsen, mens vi

fået pakket flyttekasserne ud, før han mødte Kristian – som på det tidspunkt

står og beundrer det velholdte gravsted. “Og i modsætning til den var det
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selv på en måde, så mødet mellem de to elementer kan føre til et interessant
og relevant udtryk? Man kan jo kun fortælle om noget, som relaterer til éns
eget liv. Noget, som man derfor på en måde genkender, selv om det er helt nyt
for én. Enhver anden ville have lavet Jenny helt anderledes. Når jeg så synes,
at jeg er færdig med min research, tager jeg hjem for at reflektere over alle de
indtryk, jeg har indsamlet, og forsøger at geniscenesætte dem i et nyt univers
– et filmisk univers, som jeg skaber. Og hér er det min primære opgave at yde
retfærdighed over for den oplevelse, jeg har haft af den pågældende verden.
Det har intet med sandhed at gøre. Det har kun noget at gøre med at prøve at
skabe en eller anden form for poesi, som andre mennesker forhåbentlig kan
bruge i deres egen opdagelsesrejse på denne jord. At spejle en energi videre,
som mødet med mine karakterer har skænket mig, en energi, kan give andre
mennesker lyst til at leve og undersøge deres egen eksistens – hvilket vel er
foto: Lars Movin

det mest fornemme, vi som fortællere kan give videre til andre mennesker.”

Ved Jenny Jespersens gravsted, Fjaltring Kirke, juli 2011 – Jon Bang Carlsen kalder Jenny
sin åndelige mor: “Det var helt fantastisk at møde en kvinde som Jenny, der repræsenterede
mange af de samme værdier, som min mor kunne have, når hun var glad og ovenpå, men
som samtidig var anderledes robust skruet sammen. Ligesom min mor havde Jenny et totalt
usnobbet og sødt og ligefremt væsen, men så havde hun én meget væsentlig egenskab, som
min mor ikke havde, og det var evnen til at tro på noget.”

Jon Bang Carlsen husker ikke præcis, hvornår han fandt på udtrykket iscenesat dokumentarisme. Men at han endnu ikke var begyndt at anvende det, da
han optog filmen om Jenny, tyder et interview i Ringkjøbing Amts Dagblad på.
Hér beskriver instruktøren den kommende film som “fiktiv dokumentarisk”.
Og så forklarer han til avisens udsendte reporter: “Vi holder os til virkeligheden og de rent faktisk forhold her på egnen, men selvfølgelig dirigerer vi
tingene ved at arrangere en række situationer.”29
Sådan sagde filmmanden altså i januar 1977. Og hvis vi vil prøve at kort-

tanken, at der skulle mere fortælling med i Jenny. Så da jeg skulle i gang med

lægge en historik omkring udviklingen af de overvejelser, der førte frem til

den, blev jeg heldigvis nødt til at tage herop igen for at lave endnu mere re-

begrebet iscenesat dokumentarisme, kan vi konsultere de små publikationer,

search, denne gang selvfølgelig først og fremmest omkring Jenny og Kristian

som Statens Filmcentral udgav i forbindelse med de tidlige film. I et essay om

og deres hverdag på gården. Det var dér, jeg endelig fandt ud af, at der for mig

Jenny dateret den 10. november 1976 – altså før optagelserne gik i gang – hed-

ikke er noget, der hedder fluen-på-væggen. Og det førte så til, at jeg blev nødt

der det således om de påtænkte rekonstruktioner af scener fra hovedkarakte-

til at udvikle min egen metode – ikke for at skille mig ud fra andre, men sim-

rernes liv:

pelthen som en konsekvens af den erkendelse, jeg var nået frem til, nemlig

“Ved at anvende denne metode med at lade folk rekonstruere deres egen

at når jeg kommer ind og skal filme noget, så vil jeg uvægerligt komme til at

hverdag vil mange af filmens scener nok få et præg af amatørkomedie, som

forandre det. Alene min egen tilstedeværelse påvirker jo den virkelighed, jeg

jeg synes, det er interessant at arbejde med, idet der dermed kommer endnu

iagttager, og når jeg så oven i købet bringer et kamera og et filmhold med ind,

en dimension ind i skildringen af disse mennesker, nemlig deres egen for-

bliver forandringen total.”

tolkning af dem selv og deres virkelighed, udtrykt ved deres teatralske udtryk

“Derfor er målet med min research – hvis vi nu taler overordnet – at finde

– det er svært at lyve som skuespiller uden at have en teknik.”

ud af, hvad det er i den pågældende virkelighed, som jeg kan bruge til at for-

Sådan formulerede den seksogtyveårige og nyuddannede filmmager sig.

tælle en historie med. Hvad er det, der korresponderer med noget inde i mig

Og efterfølgende beskrev han – med ord, der ligger påfaldende tæt på dem,
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han bruger i dag, mere end tre årtier senere – hvordan det var hans intention
at inddrage hele egnen og landskaberne i portrættet af Jenny, ikke bare for
at skabe en kulisse omkring menneskeskildringen, men “fordi de to aspekter
hænger uløseligt sammen”.30
Da Jon Bang Carlsen et par år senere skulle formulere et lignende essay om
filmen En rig mand (1979), havde han fundet et navn til sin metode:
“I filmen Jenny fra 1977 benyttede jeg mig af en metode, som man kunne
kalde ‘iscenesat dokumentarisme’,” skriver han – og forklarer derefter, hvordan han efter at have tilbragt nogen tid sammen med sin hovedkarakter
havde udarbejdet et manuskript, som han syntes “bedst illustrerede det liv
og den filosofi, som var Jennys”. Og så fortsætter han med at konstatere, at
“en stor fordel” ved denne metode er, “at man arbejder med iscenesættelse og
derfor ikke er underkastet den dokumentariske tilfældighed”.31
I 1984, omkring Fugl Fønix, blev argumentationen uddybet yderligere:

den fordel, at jeg kan ‘kontrollere’ virkeligheden, som arbejdede jeg med ren
fiktionsfilm. Jeg behøver ikke at halse efter virkeligheden som et ulykkeligt
barn, der er vågnet op alene midt om natten og desperat prøver at finde sin
far på storbyens utallige værtshuse. Jeg har virkeligheden i hånden, skilt ad

foto: Lars Movin

“Min oplevelse af verden manifesterer sig stærkest i ‘billeder’, og det er
derfor, jeg ikke har lavet ‘normale dokumentarfilm’. Min metode giver mig

Fjaltring Kirke – location for kirkesekvenserne i filmskolefilmen Fyret (1975) og gennembrudsværket Jenny (1977).

i scener og replikker, den løber ingen steder, uden at vi har aftalt det på for“Jenny var den første ‘rigtige’ film, jeg lavede, hvor jeg havde fuld kontrol

hånd, og frem for alt kan jeg samle den, som jeg vil.”32
Endelig hævede han i 1987 sine metoderefleksioner op på et mere overordnet plan i forbindelse med filmen Jeg ville først finde sandheden:

over alle aspekter,” siger Jon Bang Carlsen. “Og så var det en film, hvor jeg
pludselig opdagede, at jeg havde en vis rygvind i systemet. For det første

“For mig er fiktion eller dokumentarisme kun et spørgsmål om valg af stil

havde jeg jo modtaget en Bodil for Dejlig er den himmel blå, allerede mens jeg

– som en malers valg imellem at bruge ting, som allerede findes i verden, en

gik på Filmskolen, og var derfor sådan et nyt navn, man holdt lidt øje med.

hvid tallerken, et hvidt gebis, en gul plastickineser etc., som han så kompo-

Og for det andet var der lidt opdrift fra de forskellige aktiviteter omkring Sol-

nerer efter eget valg, eller en maler, som skaber alle ingredienser i sit maleri

vognen, for selv om vi optrådte anonymt, vidste folk, hvem vi var. Så da jeg

fra grunden som i fiktionens verden. I begge tilfælde bliver resultatet ét men-

mødte op hos Danmarks Radio og Statens Filmcentral med en synopsis til en

neskes individuelle bud på sansning af verden eller en drøm om verden.”

film om Jenny, gik den til min store overraskelse lige igennem – måske også

33

fordi det på det tidspunkt var lidt usædvanligt, at nogen ville lave en film om
Bliver vi i kunstmetaforikken, kan Jon Bang Carlsen i sine iscenesatte dokumentarfilm – som han selv har udtrykt det tidligere i bogen – siges at male
med virkelighedsfragmenter. Det lyder jo fornemt og poetisk, men hvordan fore-

tro, ikke mindst sådan en ung slumstormer som mig.”
Så snart aftalerne var på plads – det vil sige i efteråret 1976 – tog Jon Bang
Carlsen op til Fjaltring for at lave yderligere research.

går det i praksis? Det er dét, vi skal prøve at tale os ind på nu, hvor vi er krø-

“På det tidspunkt kendte jeg jo Jenny ret godt, fordi jeg havde lavet Fyret,

bet i læ inde i den diminutive Fjaltring Kirkes hvidkalkede indre og har fået

så vi indrettede os i sådan en rutine, hvor jeg lejede mig ind på Bovbjerg

bænket os oppe foran den håndskårne altertavle.

Badehotel, og så tog jeg hen til gården og var sammen med Jenny og hendes
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søn fra tidlig morgen til ud på aftenen for at iagttage deres hverdag og alle

– Hvad var næste skridt, da du var færdig med din research?

de små vaner og ritualer, som de havde udviklet i årenes løb. For eksempel

“Da jeg så havde været i Fjaltring i en måned eller seks uger, hvor jeg

så jeg, hvordan Jenny af en eller anden grund gemte alle de gamle kager på

bare observerede og noterede, rejste jeg tilbage til København og satte mig

et bord for enden af sin seng – som om hun mistænkte sønnen for at ville

ned på mit kontor i Store Kongensgade og begyndte at strukturere stoffet

spise dem i smug. Og jeg så, hvordan hun om formiddagen ligesom gik lidt

og skrive et manuskript. Normalt arbejder jeg på den måde, at min første

rastløst omkring i stuen, mens Kristian rumsterede med køerne ovre i stal-

synopsis mest bare er en sansning og et forsøg på at give de mennesker,

den. Når klokken nærmede sig ti og dermed det tidspunkt, hvor de skulle

som forhåbentlig skal investere i filmen, en fornemmelse af, hvorfor dét,

have formiddagskaffe, begyndte hun at dække fint op på det lille bord med to

man vil skildre, er værd at beskæftige sig med. Den siger ikke nødvendig-

kopper og dug og det hele, og kaffen kom ind. Man kunne stadig se silhuet-

vis noget om, hvordan filmen skal fortælles, og det er bevidst, for man er

ten af Kristian ovre i kostalden, men da klokken slog ti alt for lange slag, og

jo nødt til at foretage sin research, før man kan vide, hvordan den sweater

han stadig ikke kom, kunne man fornemme, at hun begyndte at blive lidt

skal strikkes. Når jeg så har lavet min research, går jeg ind i den proces, jeg

irriteret. Måske overvejede hun bare at hælde en kop kaffe op til sig selv, men

har talt om før, hvor jeg forsøger at skrive i en helt fri strøm og bare hælder

så gjorde hun det alligevel ikke. Og sådan blev formiddagsensomheden tyk-

alt, hvad jeg har iagttaget og tænkt og sanset, ud på papiret. Det bliver så

kere og tykkere, indtil hun på et tidspunkt alligevel gik hen og hældte en kop

til en masse fragmenter og øjeblikke og stemninger – lyde, lysets skiften på

kaffe op og smed en sukkerknald i, men på en lidt hård måde, for nu var hun

en væg, et gardins bevægelse, alle mulige små ting, som umiddelbart kan

blevet vred på sig selv over, at hun ikke kunne beherske sig, og vred på søn-

virke ubetydelige eller latterlige, men som efterhånden begynder at tegne

nen over, at han havde bragt hende i den tilstand, og derfor kunne man se på

et mønster. Og hvis vi ser specielt på Jenny, så var det i forbindelse med den

hendes tætte hånd, der rørte rundt i kaffekoppen, at den var knuget sammen

film, at jeg fandt frem til den indsigt, som har ligget til grund for det meste

til sådan en lille fast muskel. Dét var et billede, der fascinerede mig meget.

af mit arbejde, nemlig at alle de fine tanker og teorier, vi kan have omkring

Og sådan noterede jeg mig efterhånden alle de små øjeblikke, hvor jeg havde

vores liv, og alle de mål, vi sætter os, dybest set er temmelig ligegyldige. Vi

fået lyst til at tænde for et kamera. Men samtidig opdagede jeg, at det egentlig

tror selvfølgelig selv, at de er enormt vigtige, men dét, der betyder noget, er

ikke så meget var dét, de sagde, eller dét, de gjorde, der interesserede mig. I

i virkeligheden blot det simple, at vi foretager os et eller andet, som åbner os

virkeligheden var jeg mest interesseret i alle de pauser, hvor der ikke blev sagt

op mod livet. Vejen er langt vigtigere end målet.”

noget, og hvor der tilsyneladende ingenting skete – men så skete der alligevel
en hel masse. Sådan startede det.”

“Derfor er jeg meget mere interesseret i at trænge ind i selve øjeblikkets
tekstur end i at skabe alle mulige narrative konstruktioner, som ofte i sid-

– Normalt siger man, at film er bevægelse, handling, action?

ste ende blot tjener til at dække for livet eller over manglen på liv. Men det

“Det er rent sludder, synes jeg. Selvfølgelig findes der fantastisk gode acti-

betyder ikke, at jeg ikke forsøger at skabe en eller anden lille handling eller

onfilm, og selvfølgelig kan historien være vigtig. Jeg er jo heller ikke immun

struktur, for jeg skal jo have noget at hænge de enkelte øjeblikke op på – en

over for sådan nogle film som Polanskis Chinatown [1974] eller Pontecorvos

lille dramatisk indkøbspose til at rumme mine øjeblikke. I Jenny fandt jeg på

The Battle of Algiers [1966], eller hvad man nu kunne nævne. Jeg elsker den

at lade hovedpersonen føre en dagbog, hvor hun fortæller om sine tanker og

gode historie, men det har bare aldrig været min mission at fortælle historier

sansninger. Plus at jeg indførte forskellige andre små elementer, som kunne

på den måde. For mig har det først og fremmest handlet om at tegne et por-

fortælle noget om det univers, det handlede om. For eksempel havde Jenny

træt af en psykisk tilstand – og at gå ind i en situation, der var genkendelig,

en anden søn, som var mejerist i Afrika, og ham lod jeg ringe hjem, ligesom

både for mig selv og for publikum, og så nærme mig den på en ny måde. At

de på et tidspunkt modtog et kassettebånd fra ham, hvor han fortalte om sit

beskrive den på en måde, der slog hul i det sædvanlige filmsprog, så man

liv. Men overordnet set lod jeg den lille velordnede hverdagsrytme, som var så

forhåbentlig kunne se det genkendelige i en anden og måske også større sam-

fantastisk vigtig for Jenny og Kristians fælles liv, være filmens strukturerende

menhæng.”

element. Og alt dette var vel at mærke noget, jeg besluttede mig for, inden jeg
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optog en eneste meter film. Den færdige film er baseret på et yderst detaljeret
manuskript. Der er ikke ét billede, som ikke er planlagt på forhånd.”
“Hér bliver jeg nødt til lige at indskyde nogle yderligere kommentarer om
de fuldstændig tåbelige forestillinger, som dengang herskede omkring dokumentarfilm på Filmskolen og andre steder, nemlig at man kan komme ind i
et miljø med et kamera uden at påvirke den virkelighed, man vil fortælle om.
Som jeg sagde før, opdagede jeg i forbindelse med Jenny, at den opfattelse for
mig at se var ren stupiditet. Man må altid være bevidst om den skygge, man
selv bringer ind i billedet. Når man optager en scene med en kvinde som Jenny, hvor man vil vise, at hun er ensom, er hun jo ikke alene. Hun er sammen
med et helt filmhold – ja, hun er nærmest midt i et cocktailparty. Derfor må
jeg rekonstruere min oprindelige sansning af hendes ensomme formiddage.
Det handler om at formidle sin sansning af verden så ærligt og præcist og
er resultatet af et møde mellem to verdener: hendes og min. Og derfor må
man skabe nogle produktionsomstændigheder, som er indrettet med henblik
på at opnå det mål.”
“Under mine forberedelser fandt jeg ud af, at jeg måtte lave filmen præcis,
som man laver en spillefilm – med storyboard og planlægning ned til mindste
detalje. Og at vi ydermere måtte skyde scenerne i en ikke-kronologisk rækkefølge – out of continuity – som man også gør det med fiktion. Men fordi man

foto: Lars Movin

kompromisløst som overhovedet muligt – og at finde frem til et udsagn, som

Tilbage i Bovbjerg, juli 2011 – på mange måder var det hér, det hele startede. Allerede i filmskolefilmen Fyret (1975), opkaldt efter Bovbjerg Fyr, var mange af de grundlæggende greb på
plads. “Jeg kan godt fortælle dig,” husker Jon Bang Carlsen om arbejdet med netop den film,
“at det nærmest var en erotisk oplevelse omsider at komme hjem og se sine helt egne billeder
oppe på det store lærred i en mørk biograf. Det var som at blive kysset.”

opererer med så små budgetter, når man laver såkaldt dokumentariske film,
stillede det ekstremt store krav til planlægningen, især i forhold til lyssætnin-

det er rigtigt for dem, er det også rigtigt for mig. Selvfølgelig kan man sige, at

gen, som var det dyreste dengang. Løsningen blev, at vi først satte lys ét sted,

jeg bruger mennesker som spillere i et univers, jeg konstruerer, men fordi de

hvorefter vi skød alle de scener, som skulle udspille sig på den location og i den

er amatører, kan de kun spille sig selv. De kan ikke spille noget, som ikke er

lysretning, så satte vi lys et nyt sted, og så videre. I starten var jeg lidt nervøs

deres eget liv, og derfor vil det med det samme begynde at ringe falskt, hvis

for, hvordan Jenny og Kristian ville reagere på det, men det viste sig, at det slet

jeg forsøger at presse dem ind i noget, som de ikke kan genkende.”

ikke var noget problem. Tværtimod. Uanset hvor seriøst vi filmfolk tager os

– Sætter vi det lidt på spidsen, mener du altså, at den metode, du benytter dig

selv og vores arbejde, er filmoptagelser jo langt hen ad vejen også en leg. Og det

af, er mindre forløjet end den metode, der foregiver, at man som den berømte flue på

viste sig, at Jenny og Kristian syntes, at det var enormt morsomt pludselig at

væggen kan observere virkeligheden uden at påvirke den?

skulle leve deres liv out of continuity – og at det faktisk blot inspirerede dem til i
endnu højere grad at lege med, end de måske ellers ville have gjort.”

“Absolut! Objektivitet findes ikke. Selv når vi to sidder hér og taler, oplever vi situationen forskelligt og redigerer den forskelligt med hensyn til den

“Senere gik jeg videre ud ad denne tangent og begyndte for eksempel at

måde, vi bevæger og manipulerer vores sanser på. Vi er hver især isoleret inde

give folk en anden udsigt fra deres vinduer, hvis jeg ikke lige brød mig om

bag vore øjne. Der findes ikke ét fælles P.O.V. på verden – hvilket jeg i øvrigt

den, der var. Og det kan man slippe af sted med, hvis man hele tiden holder

erfarede på en ret pudsig måde, da vi lavede Fyret. Som filmskoleelev skulle

fast i, at etikken i det hér er, at det handler om de mennesker, man har valgt,

jeg selvfølgelig prøve at lave sådan en pubertær tre hundrede tres graders

og deres univers. Det er dem, der er eksperter på deres verden, og så længe

panorering, så vi stillede kameraet op foran det smukke Bovbjerg Badehotel,
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og så bevægede vi os ellers hele vejen rundt: Først var der Bovbjerg Kirke, så

syntaks, som vi alle sammen til dels er ofre for, at livet begynder at åbne sig.

kørte vi hen over nogle bondehuse, så dukkede havet op, så kom der et ca-

Det gælder på et større samfundsmæssigt plan. Og det gælder også på det helt

feteria, og så en kiosk, hvor man kunne købe ugeblade og is, og til sidst var

intime plan, for eksempel i parforholdet, hvor det er nødvendigt indimellem

man tilbage på Bovbjerg Badehotel. Det var en herlig optagelse, og alle i byen

at forsøge at ryste sig fri af sædvanen – hvis man altid går ad den samme sti

havde set os lave den. Da filmen så var færdig, tog vi op til Bovbjerg Badeho-

hen over græsplænen, så forsvinder græsset jo.”

tel for at vise den. Der var propfyldt, hele landsbyen og nabolandsbyen var
troppet op, og folk var sindssygt interesserede i den panorering, for det var

– Tidligere talte du også om, at det var vigtigt for dig at have en form, som kunne
inkorporere tvivlen – tvivl har altid været et nøgleord for dig?

den eneste optagelse i filmen, hvor de vidste, at de kunne se deres eget hus.

“Ja, jeg har altid følt, at det var umuligt at vide, hvad der ville ske, når man

Okay, nu kom den – og dér kom kirken, og så var præsten glad, og dér kom

stak sine fingre ud i virkeligheden for at bladre i den. Og derfor undrede det

cafeteriet, og så var cafeterieejeren og servitricerne glade, og dér kom … nej,

mig for eksempel også såre dengang, at de mennesker, som lavede såkaldt so-

kiosken kom ikke, for af en eller anden grund havde vi valgt at klippe lige ef-

cialrealistiske film, tilsyneladende var helt og aldeles sikre på, hvad der ville

ter cafeteriet. Der gik et sug gennem salen, og kioskejeren blev så fornærmet,

ske med deres personer. De var fuldstændig sikre på, at hvis en mand blev

at han udvandrede i protest. Det er jo et meget godt eksempel på, hvordan vi

forladt af sin kone, så ville han blive alkoholiker. For mig var den måde at

alle sammen er spærret inde i vores eget P.O.V. I kioskejerens optik havde vi

tænke på uinteressant, og den type film virkede på mig mest af alt som sådan

med et brutalt hug revet en flænge i hans virkelighed. Hans centrum var na-

nogle skabelonagtige socialrådgiverberetninger, hvor personerne på den mest

turligvis kiosken, og derfor ville den panorering først få betydning for ham,

brutale og ubehagelige vis blev klemt ind i et klaustrofobisk skæbneforløb.

når den nåede til kiosken.”

Derfor har jeg hele vejen igennem – kulminerende i Blinded Angels – forsøgt at

“Selvfølgelig kan vi tale om, hvor mange der døde i koncentrationslejrene

få den åbenhed, der ligger i tvivlen, inkorporeret i mine filmiske strukturer.

og alle sådan nogle ting, som kan måles og vejes og tælles. Men den måde, jeg

For mig er tvivl forudsætningen for alt – eller som præsten i Portræt af Gud

arbejder med såkaldt dokumentariske film på, er fuldstændig lige så subjektiv

siger: ‘The moment I stop doubting my god, I have lost him.’ Og i den forbindelse

eller uhåndgribelig som musik. Det handler om ærlighed og om at synge en

fandt jeg hurtigt ud af, at dét at arbejde med autentiske personer var et rigtig

sang, der kan inspirere andre mennesker på deres vej gennem livet. Det er

godt middel mod min irritation over den fuldfede fortælling – den fortælling,

ligesom, hvis du hører et vidunderligt nummer af Bob Dylan eller Charles

som ikke turde standse op og bare være i tvivl om sig selv, men som hele tiden

Mingus, som bliver ved med at flyve inde i dit hoved, så kan du heller ikke

skulle videre, fordi den kun kunne dække over sin egen mangel på autenti-

sige konkret, om musikken er rigtig eller forkert. Du ved bare, at den gør et el-

citet ved at postulere, at der stod en eller anden spændende morder uden for

ler andet ved dig, som betyder, at du lidt lettere kommer i kontakt med livet.”

døren. Den skulle hele tiden piske videre, ellers blev den afsløret – præcis som

– Så det er ikke dit ærinde med dine iscenesat dokumentariske film at fortælle no-

en person, der bare bruger ordene til at viske den foregående sætning ud.”

get konkret om de pågældende emner. Det handler mere om at skabe en komposition

“Tilsvarende forholder det sig med skuespillerne. Hvis de ikke havde en

eller en struktur, som eventuelt kan korrespondere med et eller andet i modtageren?

suspense-agtig konstruktion at gemme sig bag, ville de også blive afsløret lige

“Ja, det er vist sådan, det er. Og hvis du kigger på mine film, vil du se, at

på stedet – man ville lynhurtigt kunne se, at det bare var en eller anden bleg

det i de fleste af dem kommer til udtryk på den måde, at hovedsagen er at

gut fra Connecticut, som spillede cowboy. Deres autenticitet ville slet ikke

placere kameraet således, at det bedst muligt formidler min oplevelse af de

være stærk nok til at bære i sig selv. Men mine personer, fra Jenny og Kristian

pågældende menneskers verden, mens jeg som regel er mindre interesseret i

og hele vejen frem, de kan kun spille én rolle, og det er deres egen. Hver ene-

deres meninger om dette og hint. Lige så snart man beder folk om deres me-

ste lille bevægelse er formet af at være i den rolle, ligesom hver eneste pore i

ninger, bliver deres ord ofte forvandlet til sådan et verbalt panser, de putter

deres hud oser af autenticitet, og derfor kan jeg lade dem gå i stå i billederne,

op foran den tvivl, som ellers gør deres ansigter levende. Og det er først dér,

uden at de af den grund falder fra hinanden. Jeg er jo vild med sådan nogle

hvor man på en eller anden måde får vristet sig fri af den statskontrollerede

øjeblikke, hvor en mand pludselig stopper op og bare står og kigger ned ad
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19: At male med virkelighedsfragmenter: Jenny (1977) (II)
lers kunne være af elementer i den komposition. Og derved dræber man det.
Det er dét, der sker i ni ud af ti film, og det er enormt trist. Jeg har selvfølgelig
også oplevet det i en del af mine egne film, hvor jeg har stået med et eller
andet, som var rigtig godt, og så har jeg lige skullet pumpe spilletiden op på
fyrre eller tres eller halvfems minutter, og derfor har jeg fyldt et eller andet
på, som var helt unødvendigt.”

foto: Jon Bang Carlsen (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

– Din metode handler vel også om kontrol. Du har konsekvent opsøgt nogle steder
og situationer, hvor du kunne have fuld kontrol over dét, du ville fortælle?
“Det er fuldstændig rigtigt. Mange af mine bedste film er optaget på steder, hvor der skete så lidt, at selve filmen i en vis forstand var det eneste, der
skete. På en måde kan man sige, at mit virke som filmmager langt hen ad
vejen har udspillet sig som en dialog mellem at ville forme virkeligheden og
så at arbejde med et materiale, som ikke kan formes. Og i den dialog tror jeg,
at det har været sundt for mig at opsøge nogle autentiske steder og personer,
som ikke lod sig forme – eller kun i meget begrænset omfang. For i den rene
fiktion, hvor man jo kan forme det hele fra grunden, er jeg indimellem kommet til at sætte mig så tungt på stoffet, at jeg har presset livet ud af det – lige-

Jenny (1977) – “I dag er det den 5. januar 1977,” noterer Jenny Jespersen i sin dagbog i filmen.
“Det er mandag, og sneen er faldet. Vi har slagtet en gris i dag, den er lidt for fed i kødet, men
ellers er den god nok.”

som min mor, der ikke forstod at stoppe med sine skulpturer i tide og derfor

den tomme vej, som han har kigget ned ad tusind gange før, og det er jeg,

der kommer til dem. Det handler om ikke at myrde dét, som din passion rej-

fordi jeg bilder mig ind, at den mand er formet af det landskab, der omgiver

ser i stoffet, og dér tror jeg nok, at jeg i nogle af mine spillefilm ikke har været

ham. Det er derfor, at castingen er så afgørende i mine film – hvilket som be-

god nok eller modig nok til at lytte til materialet. For eksempel er der ingen

kendt har ført til en række fejlskud. Hver gang jeg er faldet for fristelsen til

tvivl om, at jeg har kvalt mange skuespillere, fordi jeg ikke har været tilstræk-

at prioritere det håndværksmæssige – altså dét, at en person var i stand til at

keligt åben til at lytte til deres reaktion på stoffet, men i stedet har låst dem

spille en udvikling – højere end autenticiteten, er det gået katastrofalt galt.”

fast i nogle alt for præcise kameragange og sådan noget. I mit såkaldt doku-

blev ved med at arbejde på dem, indtil de gik i opløsning. De store fortællere
er jo dem, der både kan udtrykke sig selv, men også forstår at respektere dét,

– Det handler vel om at turde stole på sin intuition?

mentariske arbejde derimod, har jeg haft fingrene i et materiale med en egen

“Det kan man sige, men jeg plejer som regel snarere at tale om at være tro

iboende vilje, en rygrad, som jeg har været nødt til at respektere, for ellers var

over for sin egen sansning. Hvis vi tager en maler, så kan et maleri ofte starte

der ikke kommet en skid ud af det. Selv tænker jeg imidlertid ikke så meget

med en enkelt lille sansning – lyset, der falder på en bestemt måde på en

på det som et spørgsmål om kontrol. For mig er det snarere noget med, at der

hånd eller sådan noget. Det bliver så til en af Hermann Hesses døre ind bag

sådanne steder er mere tid til at arbejde med tingene, at snuse igennem og

virkelighedens maske, ind til et eller andet sandt eller levende eller autentisk,

lege sig frem til et eller andet. Og i den forbindelse er det jo også påfaldende,

og den sansning går man så i gang med at male. Men på et tidspunkt kommer

at så få af mine film udspiller sig i storbyer, og at jeg efter mere end fyrre film

man til at kigge på billedet og opdager, at den sansning ikke fylder ret meget

stadig kun har optaget ganske få billeder i København.”

på lærredet, der er stadig masser af plads inden for rammen, og så begår man
typisk den fejl, at man begynder at fylde rammen ud. Fra det øjeblik er man
ikke længere sansende, men intellektuel. Man tænker sig frem til, hvad der el280

– Er det også derfor, du aldrig har lavet en film om et sted som Christiania, selv
om du har boet der i årevis og kender det ud og ind?
“Ja, det tror jeg. Sådan et sted ville jeg slet ikke kunne røre ved, formodent281
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lig af den banale årsag, at et sted med en så voldsom kompleksitet alt for tyde-

drømme. Nu oplever jeg imidlertid, at selve byens egen rytme – alle de biler,

ligt ville blive en ydre spejling af mit eget indre kaos. Og så er vi tilbage ved

som er i konstant bevægelse uden at komme nogen steder hen – er begyndt

mine forældres skilsmisse. Når jeg har tøvet med at beskæftige mig professio-

at få sin egen dramatik for mig. Ethvert udtryk er jo et forsøg på at bruge de

nelt eller kunstnerisk med mit eget nutidsmiljø og i stedet har søgt tilflugt hos

fysiske faktorer i vores omverden som digteriske elementer i en fortælling om

de gamle damer på Vestkysten, tror jeg, det hænger sammen med, at jeg siden

livet, og dér kan jeg mærke, at jeg på mine ældre dage måske er ved at nærme

min tidligste ungdom har haft en længsel efter en eller anden form for idyl.

mig det urbane som motiv og stof.”

Det har jo været et tema i mit liv – og noget, mine stakkels kærester har lidt
under – at jeg har haft svært ved at tro på, at man ville hinanden. Jeg har haft
en stor mistro til menneskelige relationer, i hvert fald når det handlede om

20: Når Volvo er Gud: En fisker i Hanstholm (1977)

mit eget miljø, og derfor har jeg haft en tendens til at ville reducere verden til

Efter Jenny kunne Jon Bang Carlsen nærmest gå på vandet. Filmen havde

et dukkehus, så det hele blev mere overskueligt.”

premiere i Vester Vov Vov den 15. december 1977 og vakte en del opsigt,

“Det var helt klart også en af grundene til, at jeg senere følte mig usæd-

både i kraft af sin karismatiske hovedperson og sin ukonventionelle metode.

vanlig godt kvalificeret til at fortælle de sydafrikanske historier. For den nor-

I Politiken skrev Herbert Steinthal om “den lysende talentfulde filminstruktør

dariske romantik, som jeg fandt dernede, kender jeg jo vanvittig godt fra mig

Jon Bang Carlsen” og kaldte Jenny hans “hidtil ypperste”. Og, fortsatte an-

selv. Jeg kan kun alt for godt leve mig ind den kamp for dukkehuset, som på

melderen, det “vidunderlige ved filmen er, at ikke en eneste scene virker op-

overfladen kan virke rørende, men som dybest set er en perverteret kamp,

styltet, så menneskeligt stærk er Jenny Jespersen. Der er i hvert fald én scene,

fordi den kvæler så meget omkring sig. Men for at vende tilbage til dit spørgs-

som ingen skuespillerinde kunne have magtet. Det er, da hun står ude i den

mål så tror jeg, at jeg rent filmisk har holdt mig fra steder som Christiania, og

snedækkede skov og pludselig istemmer ‘Dejlig er Jorden’.”34

fra storbyer i det hele taget, fordi den slags miljøer vrimler med sådan nogle

I Kristeligt Dagblad var Niels Houkjær ikke uenig, om end han især bed

mennesker som mig selv – mennesker, der taler for meget og bruger den ene

mærke i filmens sansninger af alle de små nuancer i hovedkarakterernes hver-

replik til at camouflere den næste med og så videre. Det bidrager blot yder-

dag og naturen omkring dem:

ligere til éns egen forvirring og bliver hurtigt trættende. Hvis man derimod

“Når denne natur-rytme ikke forrådes af kameraet, er det fordi, det giver

stiller sig op et sted, hvor der sker så lidt, at det ville være en revolution, hvis

sig tid til at opsøge og præcist og loyalt skildre situationerne. I et pludse-

en eller anden tabte et glas på gulvet, så er det meget lettere at få øje på de

ligt klip til duerne, der flygter fra taget under griseslagtningen, får Jon Bang

større linjer. Og dér, hvor man kan se de større linjer, kan man også se sig selv,

Carlsen sagt mere om liv og død – fortid og nutid – end en prædiken kan

for det hele hænger jo sammen.”

indeholde.”35

– Jo mere man tømmer billedet, des bedre kan man accentuere det unikke?

Et lille halvt år efter premieren, i april 1978, belønnede de danske film-

“Noget i den retning, ja. Men det er ikke et intellektuelt valg. Når jeg

kritikere Jenny med to Bodil-statuetter. Og da filmen måneden efter blev vist

vælger et tema eller en location, er det ikke noget, jeg argumenterer mig frem

i fjernsynet, fulgte flere anmelderroser. På selve dagen anbefalede Politiken

til, det er noget, jeg føler. Jeg har for længe siden besluttet mig for at prøve at

seerne at tænde for “årets eller sæsonens mest roste kortfilm”, som det kø-

stole på min intuition, og den har hidtil ført mig ud til udkanter eller rand-

benhavnske publikum i december havde stået i kø for at se i Vester Vov Vov.36

områder. Men det er, som om der er begyndt at ske en ændring på det seneste

Dagen efter udsendelsen kaldte Ekstra Bladets tv-anmelder Jenny “en smuk

– hvilket blandt andet kommer til udtryk i, at jeg i den film, jeg arbejder på

film om et smukt menneske” og tilføjede – helt til instruktørens tilfredshed,

nu, Just the Right Amount of Violence, er vendt tilbage til Los Angeles. Det er

må vi gå ud fra – at eftersom vi ikke alle kan flytte til Vestjylland for at blive

en by, jeg altid har været glad for, men selv om den har været location for

lykkelige, må budskabet være, at vi bliver “nødt til at være lykkelige dér, hvor

flere af mine tidlige film, var det ikke byen som sådan, der tiltrak mig, men

vi er”. 37 Og da Jenny Jespersen døde senere på året, var hun i dén grad blevet

snarere nogle karakterer, som tilfældigvis opholdt sig dér, og frem for alt deres

folkeeje, at hun fik en notits i Ekstra Bladet (20.9.78).
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20: Når Volvo er Gud: En fisker i Hanstholm (1977)
Udgangspunktet var et opdrag fra Statens Filmcentral, som året forinden
havde inviteret Jon Bang Carlsen til at udarbejde et oplæg til en film over
problematikken “Grænser for vækst” (eksemplificeret i dansk fiskeri). Den
nyuddannede instruktør svarede ved at indlevere et manuskript til et temmelig ambitiøst projekt, en spillefilm, som skulle optages på 35mm sort/hvid og
fotograferes af en af periodens mest prominente unge danske filmfotografer,
Dirk Brüel – suppleret af Alexander Gruszynski. Undervejs i processen blev
det imidlertid nødvendigt at skære ned på ambitionsniveauet, idet der var
problemer med at rejse den fornødne kapital, og filmen endte med en spilletid på godt en time, hvilket udelukkede en lancering som en ‘rigtig’ biograffilm. Men det ændrer ikke ved, at En fisker i Hanstholm med sine imponerende
foto: Jon Bang Carlsen

optagelser – ikke mindst i skildringen af det hårde liv om bord på en to hun-

En fisker i Hanstholm (1977) – en del af filmens scener udspiller sig om bord på trawleren
“Susan Vendelbo”. “Eftersom vi selvfølgelig ikke havde råd til at leje et skib specielt til optagelserne, var vi nødt til at tage med på en rigtig fangsttur ud på Nordatlanten, ligesom jeg
selv havde været det i researchfasen.”

drede tons stålkutter – udmærkede sig ved en ganske høj production value i forhold til den gængse standard for Statens Filmcentrals output i halvfjerdserne.
“Jeg havde været i Hanstholm og opdaget, at det var en enormt interessant
location på grund af de for mig nærmest surrealistiske modsætninger, der
fandtes i byen,” fortæller Jon Bang Carlsen. “På den ene side var der den grove
betonhavn, som lå og strittede ud i Vesterhavet, og på anden side disse nøgne,
ubeplantede villakvarterer med rækker af kliniske parcelhuse, der lignede, at
de bare var drysset tilfældigt ned i sådan et urlandskab. Hvis man kiggede ind
ad vinduerne, kunne man se, at de hårdtarbejdende mænd havde købt alle de

Men Jenny var ikke den eneste film, Jon Bang Carlsen lagde navn til i de-

velfærdsgoder, som brochurerne væltede ud i hovedet på dem, men eftersom

cember 1977. Nogle få dage forud for premieren i Vester Vov Vov havde han

de også var fornuftige, havde mange af dem undladt at tage møblerne ud af

i Grand Teatret præsenteret endnu en ny produktion, En fisker i Hanstholm,

den beskyttende plastic, fordi de vidste, at de ville komme møgbeskidte hjem

ligeledes en film med en ukonventionel blanding af dokumentarisme og fik-

i deres fiskestinkende kedeldragter, og så ville de ikke ødelægge den fine sofa.

tion. Dog var disponeringen af de narrative elementer lidt anderledes i En

Sådan var det i hvert fald dengang. Det var helt syret at kunne se det bløde

fisker i Hanstholm – den fremstod nærmest som en kort spillefilm – og hvor

silkestof gennem den klare plastic uden at kunne føle det.”

samtlige medvirkende i Jenny var autentiske personer, som spillede sig selv,

“Min idé var så at fortælle historien om Bent, en typisk fisker, som gerne

var der i den anden film snarere tale om, at alle agerede i mere eller mindre

ville sørge for, at hans prinsesse af en kone fik alle de materielle ting, som

fiktive roller, også selv om en del af de lokale amatører fremstillede karakte-

dette liv nu engang kan byde på. Men det var ikke så let, for havet var overfi-

rer, som lå tæt på deres egen hverdag. Endelig var der den væsentlige forskel

sket, så der var konstant problemer med banken. Og så endte det selvfølgelig

mellem de to produktioner, at rollebesætningen i En fisker i Hanstholm i en

i bedste halvfjerdserånd med, at han døde i en forureningsulykke, der var et

af hovedrollerne var blevet suppleret med en professionel skuespillerinde fra

resultat af den disrespekt for naturen, som han uden at vide det selv havde

København, Lene Vasegaard. Og så var det i øvrigt den film, hvor Jon Bang

bidraget til for at vise kærlighed til sin familie.”

Carlsen indledte en siden rigt udfoldet praksis med at involvere sig egen fami-

“Stilistisk var det min tanke at arbejde videre i sporet efter Jenny, men

lie, idet hans første søn, den på det tidspunkt fem år gamle Esben, optræder

samtidig ville jeg denne gang hente nogle elementer ind fra de neorealistiske

som den portrætterede Hanstholm-families barn.

italienske film, som jeg holder meget af – Vittorio De Sica og alle dem – spe-
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cielt dette med at arbejde med amatører i fiktion. Så det var en lidt anderle-

arbejde i tre timer og så videre, og sådan kørte det uge efter uge, indtil alting

des proces. Hvor jeg i Jenny havde lavet research på hendes liv i ugevis for at

bare flød ud i en grå tåge. Men det lærte mig en helvedes masse om de mænd

kunne omsætte det til film, var det i En fisker i Hanstholm mere noget med, at

– samtidig med at jeg også opdagede nogle nye sider af mig selv.”

jeg på forhånd havde skrevet en historie, som de lokale så skulle agere i som
skuespillere. Det betød imidlertid ikke, at jeg ikke også lavede research på

Som nævnt lånte En fisker i Hanstholm metodemæssige træk fra den iscene-

selve stedet denne gang. For at kunne skabe en troværdig ramme omkring

satte dokumentarisme, men den gjorde det inden for rammerne af en radi-

min fortælling tog jeg med fiskerne ud på havet i et par måneder, hvilket var

kalt anderledes struktur, hvor stilelementerne blev disponeret mere rigidt og

det fysisk hårdeste arbejde, jeg nogensinde har oplevet.”

demonstrativt end i Jenny: Undervejs i filmen veksles tydeligt mellem fikti-

“Jeg var kok, hvilket er temmelig komisk, for jeg kan overhovedet ikke lave

onsscener, hvor skuespillerne agerer i de skrevne roller, og mere informative

mad. Men det siger noget om, at de gutter ikke kan have været særlig godt

dokumentarpassager, hvor fortællingen suspenderes til fordel for monologer

vant, for mirakuløst spiste de alt, hvad jeg serverede for dem. Og der var al-

henvendt direkte til kameraet. Visse steder foregår disse skift endda inden for

drig nogen, som klagede. Til gengæld kom jeg lidt på kant med en af fiskerne,

samme indstilling – for eksempel i en passage, hvor filmens hovedperson,

fordi vi forelskede os i den samme pige – langt ude på havet! Når vi havde fri,

fiskeren Bent, er til møde i banken og får at vide, at han ikke kan få mere hen-

lå vi og blundede i sådan nogle køjesenge, og i modsætning til det miljø, jeg

stand på sit lån. Mens den ulykkelige Bent taler med sin rådgiver, forlader ka-

kom fra, var det hér et sted, hvor der hang nøgne damer på væggene. Og der

meraet situationen og bevæger sig gennem et kontorlandskab hen til et andet

gik ikke mere end et par uger, før jeg havde forelsket mig dybt og inderligt i en

sted i lokalet, hvor en bankfunktionær direkte henvendt til filmens publikum

dame, som hang over for min køje. Hun vippede meget æggende, når båden

fortæller om den vanskelige økonomiske situation, mange fiskere befinder sig

gyngede, og jeg havde selvfølgelig fantaseret om alle mulige kødelige ting,

i, fordi de tager lån i deres ejendom for at få råd til at købe en trawler – og i

men jeg var også gået videre og havde opdigtet et liv sammen med hende.

samme øjeblik indtægterne begynder at falde, ramler hele korthuset.

På et tidspunkt begyndte jeg imidlertid at mærke sådan en underlig kulde på

Også fiktionskaraktererne er tildelt deres egne monologer, hvor de fortæl-

den ene side af mit ansigt, når jeg kiggede på hende, og da jeg så skævede over

ler om deres liv og tanker. Således præsenterer Bent – spillet af en lokal fisker,

i den retning, hvor kulden kom fra, viste det sig, at der lå en anden gut i køjen

Bent Kristensen – sig cirka et kvarter inde i en monolog, hvor han samtidig

ved siden af og kiggede på den samme dame. Der var ingen tvivl om, at han

opridser filmens univers og giver et signalement af den mentalitet, der karak-

mente, at det var hans pige, og selv om vi aldrig snakkede om det, opstod der

teriserer de vestjyske fiskere:

helt klart et had mellem os. Da jeg først var blevet opmærksom på det, kunne

“Jeg hedder Bent. Jeg er seksogtredive år og bor i eget hus her i Hanstholm.

jeg mærke, at han hele tiden skelede over til mig for at se, om jeg nu kiggede

Jeg har været gift med Lene i fem år, hun arbejder nede på filetfabrikken. Jeg

på hans pige, og det gjorde mig ærlig talt lidt nervøs, for når man stod ude

synes selv, jeg er lykkelig, og det tror jeg også hun er. Jeg tjener mine penge

på dækket og skar torsk op i høj søgang, kunne man så let som ingenting

ude på havet ligesom de fleste andre mænd her i Hanstholm. Det er et rart liv,

vippe en anden gut ud over rælingen – specielt idioten, som flirtede med éns

fordi man er fri. Man kan selv bestemme. Havet er der hele tiden. Der er ingen,

kæreste.”

der er ejer det. Alt det vrøvl med kvoter og at fiskene forsvinder, det er bare

“Omvendt hører jeg heldigvis til de få mennesker, som slet ikke bliver

noget lort, dem ovre i hovedstaden snakker om for at få tiden til at gå. Der er så

søsyge. Selvfølgelig frygter jeg havet, men det fysiske ubehag, jeg har ved at

mange her i landet, som ikke bestiller en skid. En mand, der ikke arbejder, kan

flyve, føler jeg overhovedet ikke ved at sejle. Det eneste symptom, jeg har, er,

ikke have respekt for sig selv. Sådan nogen har vi heldigvis ikke mange af her i

at jeg efter nogle uger på det gyngende hav overhovedet ikke kan finde ud af

Hanstholm. Vi har arbejde. En mand, der gider arbejde, kan også blive beløn-

at gå normalt på landjorden – men det er vist meget normalt. Når det er sagt,

net af dette hav. Jeg har set folk komme hertil i bus, og et halvt år senere kører

var det på alle andre områder afsindig hårdt at ligge derude på Nordatlanten

de herfra i en stor Volvo. Og så er der ingen, der skal bestemme, hvornår man

og knokle løs. Det var noget med at arbejde i tre timer og sove i tre timer og

kommer eller går. Vi bruger ikke kontrolur, vi arbejder bare.”
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storien stod stærkt nok. Således påpegede Ebbe Iversen i Berlingske Tidende, at
filmen har sin dokumentariske styrke i “den jævne skildring af Hanstholmfiskernes hverdag”, mens den til gengæld som fiktionsværk “svækkes af en
historie, der mest virker som et tyndt påskud for at følge fiskerne på havet,
på kroen og i hjemmet”.39 I Jyllands-Posten skrev Per Calum om en “usikker
vaklen mellem dokumentarisme og fiktion”.40 Og i Information nåede Henning Jørgensen frem til en tilsvarende konklusion og tilføjede, at En fisker i
Hanstholm “er et redeligt, men usikkert forsøg på at skabe en udpræget dokumentarisk funderet spillefilm”.41
Over for disse stod så Politikens Herbert Steinthal, der som tidligere nævnt
var særdeles begejstret for Jon Bang Carlsen som filmmager og for Jenny i særfoto: Jon Bang Carlsen

deles. Og heller ikke i forbindelse med En fisker i Hanstholm kunne han få øje

En fisker i Hanstholm (1977) – “En mand, der ikke arbejder, kan ikke have respekt for sig
selv,” siger fiskeren Bent i en af filmens monologer. “Sådan nogen har vi heldigvis ikke
mange af her i Hanstholm. Vi har arbejde. En mand, der gider arbejde, kan også blive belønnet af dette hav. Jeg har set folk komme hertil i bus, og et halvt år senere kører de herfra
i en stor Volvo.”

på en eneste mislyd. “Det er simpelthen et mesterstykke på linje med genrens
ypperste mand, Jørgen Roos,” skrev han. “Det er et gribende drama, indfanget i fantastisk smukke billeder af to mesterfotografer.” Og så sluttede han sin
lovprisning med at konstatere, at beretningen om ægteparret Bent og Lenes
trængsler på vejen til at realisere drømmen om en skinnende ny Volvo “er
et af denne sæsons mest betydningsfulde filmværker. Den placerer Jon Bang
Carlsen som en af de filmskabere, vi kan vente os små mesterværker af.”42
Selve fiktionshistorien i En fisker i Hanstholm er relativt spinkel. Efter fire ind-

Snarere end en konventionel fiktionskarakter fremstår Bent således som

ledende tekstskilte, der placerer Bent som en af de ti tusind danske mænd,

et eksempel på den problematik, der er historiens tema. Og i tråd med dette

som “tjener til det daglige brød på havet”, møder vi hovedkarakteren og to

er En fisker i Hanstholm “tænkt som en slags dokumentarfilm klædt ind i fik-

af hans kolleger om bord på trawleren “Susan Vendelbo”. Bent synger en lille

tion”, som Jon Bang Carlsen har formuleret det i en tekst i det oprindelige

sang om dengang, han som ung mand kom til Hanstholm og “blev fristet af

lanceringsmateriale. “Filmen har et handlingsforløb,” skriver han, “som bli-

vindstyrke elleve” – han tjente godt, forstår man, “men kroen tog alle hans

ver behandlet både fiktivt – det vil sige som fortælling – og dokumentarisk,

penge”. Derefter sejler de i havn, og i det spæde daggry styrer Bent sin knal-

på en sådan måde, at fiktionen hele tiden leder til dokumentationen – at vi

lert hjem til parcelhuset for at få lidt søvn, mens hustruen Lene og deres lille

hele tiden bevæger os fra det specielle, familiens situation, til det almene,

dreng Esben står op og begynder deres dag. Sådan kører rutinen, og i resten

samfundets situation.”

af den relativt dialogfattige film veksler Bent mellem at være på havet og

38

I den forstand peger En fisker i Hanstholm stilistisk frem mod senere gen-

hjemme hos familien, som han efter bedste evne forkæler med materielle

reblandende film som Jørgen Leths Udenrigskorrespondenten (1983) eller Max

goder, selv om økonomien strammer mere og mere til. Undervejs får vi også

Kestners Nede på jorden (2004) – altså værker, der så at sige placerer en trans-

glimt af Lenes hverdag, dels i de ensomme timer i parcelhuset, dels på hendes

portabel fiktionshistorie ude i den autentiske verden og lader fortælling og

arbejde på en lokal filetfabrik. Og ind imellem de egentlige fiktionsscener er

virkelighed smitte af på hinanden.

indlagt et lag af dokumentariske optagelser fra Hanstholm, først og fremmest

Sammenblandingen af dokumentarisme og fiktion faldt imidlertid flere
af datidens anmeldere for brystet, typisk fordi man ikke mente, at fiktionshi288

af landskaberne og havet, der hele tiden er nærværende som en på én gang
livgivende, respektindgydende og truende kraft.
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De dystre undertoner accentueres hen imod filmens slutning, hvor stakkevis af døde (forgiftede) måger fejes sammen på kajen i Hanstholm Havn,
mens Lene sidder hjemme i parcelhuset og lytter til Radioavisens nyhed om,
at der er sket et giftudslip ved fiskebanken Fladen, og at al fiskeri derfor må
indstilles. Den information når imidlertid aldrig frem til Bent ude på havet.
I sin blinde jagt på rigdom ender han med at omkomme i giftdampene fra de
fisk, der i hans øjne glimter som guld.
Efter katastrofen opsummerer Lene filmens budskab i en monolog, der
er affødt af et indslag i TV-Avisen, hvor en direktør forsøger at bortforklare
forureningsulykken:
“Jeg tror ikke, at det hele er så tilfældigt, som det ser ud til,” siger enken
– og fortsætter med en retorik, der tydeligvis gør hende til et talerør for inat det kunne gå galt en dag. Så han tav og tjente sine penge. Og så en dag gik
det galt. Da jeg så ham i tv, syntes jeg, at han så pæn ud, men alligevel havde
jeg lyst til at skodde en Prince midt i hans pæne ansigt. Jeg tror, vi går rundt
og laver en masse, som forpester jorden og menneskene. Og vi gør det, fordi vi
gerne vil have det hele. Vi tænker ikke på andet. Vi kan ikke tænke længere.”
Til slut hejses liget af Bent fra trawleren op i en helikopter – filmet, så det
nærmest minder om en engel, der stiger til vejrs. Og ligesom resten af filmen
er denne scene tilrettelagt på en måde, der har et realistisk præg, men som

foto: Jon Bang Carlsen

struktøren. “Jeg tror, at ham direktøren var klogere end os. Han vidste godt,

Bent Jernstang – hovedkarakteren i En fisker i Hanstholm (1977) blev spillet af en lokal fisker,
Bent Kristensen. Han havde fået tilnavnet Bent Jernstang, fordi han under et forsøg på at befri Hjardemål Kirke fra de hippieaktivister fra Thy-lejren, som havde besat den i august 1970,
fik en jernstang i hovedet og måtte en tur på hospitalet.

i sin formfuldendte iscenesættelse ligger milevidt fra såvel dokumentarisk

Brüel klarede det utrolig godt og lavede et fantastisk stykke fotografarbejde. To-

reportage som improvisation – Jon Bang Carlsen forklarer:

nemesteren Per Assentoft derimod, blev frygtelig søsyg og lå det meste af tiden

“Bortset fra nogle enkelte scener ude på havet var der stort set ikke noget

og brækkede sig, men til hans ros skal det siges, at det ikke forhindrede ham i

improvisation i den film – hvilket selvfølgelig er usædvanligt i mit regi, idet jeg

at arbejde. Han lå bare nede på dækket i sin lange sorte læderjakke og skubbede

jo ofte bruger dette med at stikke nogle rammer ud, som de medvirkende selv

sin Nagra rundt, alt efter hvor der nu var noget at optage.”

må udfylde. I Jenny lod jeg flere steder personerne selv finde på, hvad de ville

– Hvor tæt var historien på den virkelige Bents liv?

sige, men i En fisker i Hanstholm er stort set alle replikker skrevet på forhånd.

“Typemæssigt var han præcis sådan, som man ser ham. Han var fisker og

Omvendt har jeg så lagt rigeligt med dokumentarisk materiale ind – for eksem-

havde tilbragt masser af tid på havet, og han arbejdede hårdt og drak hårdt,

pel scenerne nede fra havnen, hvor de skovler skidtfisk og den slags. Men hvis

akkurat som Bent i filmen. Men det var ikke hans liv, det handlede om. Han

jeg selv skal være lidt kritisk, er de elementer ikke altid blevet arbejdet grundigt

var hyret som skuespiller og fik løn som sådan. Det var præmissen. Og ‘Susan

nok ind i fortællingen. Optagelserne er flotte, men i nogle sekvenser er det lidt

Vendelbo’ var heller ikke hans båd.”

overfladisk – sådan en slags luksusreportage. Men ude på søen opstod der no-

– Hvordan havde du fundet ham?

get troværdigt og brugbart liv. De scener er jeg stolt af – man kan føle fiskernes

“Det var let nok, eftersom han var en af de fiskere, der altid sad nede på

puls. Eftersom vi selvfølgelig ikke havde råd til at leje et skib specielt til opta-

havnen og snakkede med kammeraterne. Men så havde han ydermere en lidt

gelserne, var vi nødt til at tage med på en rigtig fangsttur ud på Nordatlanten,

speciel historie i forhold til alt dét, der nogle år forinden var sket omkring

ligesom jeg selv havde været det i researchfasen. Og jeg vil sige, at specielt Dirk

Thylejren og især Hjardemål Kirke. En dag, hvor han havde siddet nede på
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havnen og nydt en stille pilsner, var der kommet én løbende og havde råbt:

– Så introducerede du dig som en københavnsk hippieinstruktør fra Christiania?

‘De har fandeme besat kirken i Hjardemål!’ Hvorefter Bent resolut havde sagt:

“Næppe,” siger Jon Bang Carlsen og griner. “Jeg kan ikke huske, hvad jeg

‘Kom gutter!’ Så sprang de alle sammen ind i den nærmeste Cortina og drø-

sagde, men jeg har givetvis holdt lidt lav profil med, at jeg havde været med i

nede af sted til Hjardemål Kirke, hvor alle de kolleger, som var døde på havet,

Solvognen og boet på Christiania og også lige et smut omkring Thylejren og

lå begravet. De mosede ind i kirken, og hér viste det sig, at de ‘forbandede

alt dét. Under alle omstændigheder havde Bent og jeg det fint sammen, og

hippier’, som de kaldte dem, havde søgt tilflugt oppe i tårnet, hvor de havde

jeg synes, at han fungerer rigtig godt, specielt i scenerne ude på skibet, hvor

sat sig oven på en loftslem, så ingen andre kunne komme derop. Det lod Bent

han er sammen med sin kammesjuk. Men jeg er også ret glad for den rørende

sig imidlertid ikke afskrække af, så han fik fat i en stige, og sådan som jeg har

scene, hvor han ligger sammen med sin kone i sengen og synger for hende.

hørt historien, sagde han et eller andet med, at sådan nogle risbønder vejede

Dér stråler han virkelig som en rigtig stjerne.”

jo ikke en skid, hvorefter han kravlede op på stigen og pressede loftslemmen
op, selv om der sad fire hippier på den. Hvad han ikke lige havde forudset,

– Havde denne hårde negl fra Hanstholm slet ikke nogen problemer i forhold til
at kaste sig ud i noget så ‘tøset’ som at spille skuespil?

var, at der stod en femte hippie ved siden af med en jernstang, som han ham-

“Tilsyneladende ikke, og det beundrede jeg ham meget for. Han var modig

rede i hovedet på Bent, så han faldt ned fra stigen og måtte en uge på Thisted

som ind i helvede – også på det punkt. Jeg har da tit tænkt på, hvordan jeg

Sygehus. Siden hed han aldrig andet end Bent Jernstang.”

selv ville reagere, hvis der kom nogle mennesker, jeg ikke kendte, og spurgte,

43

“Episoden havde naturligvis ikke mildnet Bents syn på hippier, og en dag,

om jeg ikke kunne tænke mig at stille mig til rådighed for en film, ikke om

efter at han var blevet udskrevet og igen sad nede på havnen og drak bajere,

mit liv, men om en eller anden version af mit liv, som de nu forestillede sig

fik han øje på en Citroën, som kom kørende langsomt ned langs kajen. I

det. Det er jeg sgu’ ikke sikker på, at jeg ville stå model til. Men forbavsende

Bents verden var det kun hippier, der kunne finde på at køre i en Citroën,

nok har langt de fleste af de mennesker, jeg har henvendt mig til i tidens løb,

så han råbte: ‘Dér er de!’ og drønede efter bilen. Det viste sig så at være en

indvilget i at stille op. Den eneste, som direkte har gjort modstand og stillet

hollandsk familie med far og mor og to børn på bagsædet, som var på som-

spørgsmålstegn ved, hvad jeg egentlig havde gang i, er Ove Arup i den film,

merferie i Danmark, og da faren fik øje på denne vanvittigt udseende mand

der hedder Jeg ville først finde sandheden. Da vi havde været i gang et stykke

i bakspejlet, forsøgte han at køre væk, men for sent. Bent løb op på siden af

tid, sagde han til mig: ‘Jeg troede egentlig, at du ville lave en film om mig, men nu

bilen, flåede døren op og hev manden ud og gennembankede ham, mens re-

forstår jeg, hvad det er, du vil. Du bruger mig bare som et redskab til at fortælle dine

sten af den rædselsslagne familie rullede videre i den førerløse bil.”

egne historier. Men okay, det er da en meget skæg idé, så lad os bare fortsætte.’ Og

“Men alt dét vidste jeg selvfølgelig ikke noget om, da jeg så ham første
gang. Det var på Hanstholm Kro, et fantastisk morsomt sted, fordi det var
dér, alle fiskerne fra de forskellige havne mødtes. Ved ét bord sad dem fra

på samme måde vidste Bent godt, at han bare var skuespiller – selv om han
ikke artikulerede det på samme måde som Ove Arup.”
– Var der slet ikke noget, Bent ikke ville?

Hanstholm, ved et andet dem fra Hirtshals og ved et tredje dem fra Skagen.

“Egentlig ikke. Men til gengæld gjorde han lidt oprør i den allersidste fase.

Ind imellem de brovtende mænd sad kvinderne i deres stramme nederdele og

I filmen har han ikke skæg, men da vi senere kom tilbage og skulle lave nogle

med deres små håndtasker foran sig, og hvert andet minut var der selvfølgelig

ekstra optagelser, havde han fået fuldskæg. Og da jeg påtalte det, forklarede

nogen, der røg i totterne på hinanden. En aften, hvor jeg hang ud deroppe,

han, at han desværre var kommet til at vædde med gutterne nede på kroen

kom der så en fyr ind, som skilte sig ud fra mængden, ikke fordi han ikke hav-

om, at han ikke måtte klippe skægget af de næste fem måneder. Den eneste

de den samme beskidte kedeldragt på som alle de andre, men fordi han havde

løsning var så, at vi måtte betale ham det samme beløb for at rage skægget af,

den mest fantastiske, glinsende Elvis-frisure på de kanter. Han forsvandt ud

som han skyldte sine kammerater, og på den måde kunne han vise, at det var

på toilettet, og da han kom tilbage, havde han skiftet kedeldragten ud med

ham, der bestemte. Det er klart, at det var hans måde at legitimere på, at han

et chikt sort Elvis-jakkesæt og så vanvittig flot ud. Det er min stjerne, tænkte

gad at arbejde sammen med sådan nogle idioter ovre fra København. Det var

jeg – og det viste sig så at være Bent Jernstang.”

hans alibi.”
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simpelthen også have været en stensikker prolog til at blive dræbt, men på en
eller anden måde var det så groft, at alle bare stod som forstenede, mens vi listede af igen. Selv Per Assentoft slap ud uden en skramme. Senere blev han så
desværre stukket ned og dræbt – men det var i en helt anden sammenhæng.”
– Lad os vende tilbage til Bent. Du sagde, at der ikke var noget, han ikke ville,
men oplevede du det på noget tidspunkt som en begrænsning, at han ikke var professionel skuespiller?
“Det eneste sted, hvor det blev en begrænsning, var i forholdet til hans
kone, hvor jeg havde begået endnu en af min karrieres mange casting-fejl og
sat Lene Vasegaard ind. Det var ikke, fordi hun ikke var god, og jeg vil heller
ikke sige, at Bent var bange for hende, men de var selvfølgelig ikke vokset op
i det samme bed, så der var en disharmoni imellem dem, som filmen kom til
at lide under.”
privatfoto

– Hvorfor valgte du en professionel skuespiller til lige netop hustruens rolle?

Holdet bag En fisker i Hanstholm (1977) – fra venstre: fiskeren Hugo Rasmussen, fotografen Dirk Brüel (stående), assistenten Morten Bruus (siddende), fiskeren Bent “Jernstang”
Kristensen, Jon Bang Carlsen og tonemesteren Per Assentoft.

“Det gjorde jeg, fordi den lokale kvinde, som skulle have spillet rollen,
bakkede ud, da hun hørte, at der var en scene, hvor hun skulle stå nøgen i
stuen og kigge ud på de tomme parcelhusveje og videre ud over havet. Mange
vil sikkert også sige, at man normalt ikke går nøgen rundt i sit parcelhus, hvis
man har store panoramavinduer, men det havde jeg af en eller anden grund
bidt mig fast i, at Bents kone skulle gøre den formiddag, hvor han døde på

– Hvordan reagerede de lokale i det hele taget på, at der kom sådan en flok københavnske filmfolk til byen?

havet. Og stædig som jeg er, blev jeg ved med at insistere på den scene, fordi
jeg havde den opfattelse, at fiskere generelt er mere modige end bønder, idet

“Det tog de ret pænt, men selvfølgelig var der nogle enkelte episoder, hvor

de er vant til at tage chancer, men lige på det punkt havde jeg altså forregnet

de to kulturer tørnede sammen. Og især var det ved at gå helt galt, da vi kom

mig. Jeg havde talt med indtil flere lokale piger, som var friske og gerne ville

tilbage efter at have lavet optagelserne ude på båden. Som sagt bliver man

være med, men dér gik grænsen altså, og derfor blev jeg nødt til at hente en

temmelig forgrovet efter sådan en tur på havet, så da vi kom i land, skulle vi

skuespiller ind.”

selvfølgelig på værtshus. Desværre var Hanstholm Kro lukket, så vi tog op til

“Bagefter kunne jeg se, at jeg skulle have tilbudt rollen til vores kostumier

et diskotek i Thisted, og det var indrettet på en sådan måde, at man på vejen

på filmen, Manon Blair Rasmussen. Hun kom fra Hanstholm og havde også

ind skulle tæt forbi en bardisk, hvor der stod en række mennesker og hang.

været med i Solvognen, så hun havde været oplagt. Men i stedet tænkte jeg

Blandt dem, vi masede os forbi, var der en fisker og hans veldrejede kvinde,

traditionelt og hentede Lene Vasegaard over, direkte fra Frederiksberg – hvilket

og lige i det øjeblik, jeg selv var kommet forbi, hørte jeg en stemme, der

selvfølgelig endte med at blive et handicap for filmen, for selv om hun var sød

råbte, så alle kunne høre det: ‘Ska’ du ha’ kølle, din døde rotte?’ Jeg vendte mig

og gjorde det upåklageligt, kunne hun ikke løbe fra, at hun talte et for form-

instinktivt om og kunne til min skræk se, at det var Per Assentoft, vores tone-

fuldendt dansk, ligesom hun heller ikke havde det kropssprog og den slags

mester, som stod med en hånd oppe mellem benene på den flotte kvinde ved

seksualitet, som man får, når man lever i den rå natur oppe på Vestkysten.”

bardisken. Hele lokalet frøs, og alle øjne stirrede hen på denne flok forban-

“I det hele taget begik jeg en række dumme fejl på den film, hvilket må-

dede, selvhøjtidelige filmfolk fra København, som troede, at de bare kunne

ske hang sammen med, at jeg ligesom alle andre lå under for denne tåbelige

komme anstigende og forulempe de lokale kvinder på den måde. Det burde jo

forestilling om, at fordi det oprindelig var tænkt som en spillefilm, var det
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pludselig meget mere alvorligt, end hvis det havde været en hvilken som helst
anden type film. Det er jeg heldigvis for længst kommet over, men det var jeg
ikke dengang. Måske var det et udtryk for, at jeg ville prøve at spille med sikre
kort, hvilket er noget af det farligste, man kan gøre hér i livet. Så har man allerede på forhånd slået sit værk ihjel.”
– Det lyder ikke, som om En fisker i Hanstholm hører blandt dine egne favoritter?
“Det gør den nok heller ikke. I hvert fald befinder den sig lidt ude på et
sidespor i forhold til min øvrige produktion, hvilket jeg dels vil tilskrive en
vis umodenhed, dels at der i nogen grad var tale om en bunden opgave. Jeg
havde også nogle problemer med slutningen. Det lå jo ligesom i kortene, at
dette med, at hvis man allerede på forhånd kender slutningen, hvorfor skal
man så overhovedet gennemføre fortællingen? Det var jo præcis mit problem
i forhold til det politiske teater i halvfjerdserne – og en af grundene til, at
jeg endte med at forlade Solvognen. Og det er selvfølgelig også et tilbagevendende problem i forhold til at lave ren fiktion, for hér kan man jo ikke undgå
at kende slutningen på forhånd.”
“Alligevel er jeg glad for at have lavet den film, fordi jeg lærte en masse,
blandt andet om den visuelle kraft, der kan ligge i sammenstillingen af den
uidylliserede, funktionalistiske parcelhusverden og den rå natur: landskaberne, havet, elementernes rasen. Og så lærte jeg, at jeg som instruktør skal

foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

Bent skulle dø, og det var noget, jeg kæmpede meget med. Jeg har altid sagt

Næste stop – Paradis (1980) – karakteren Dagmar Larsen (Karen Lykkehus) var til dels modelleret over instruktørens farmor, Dagmar Carlsen. I sin alderdom fordriver den ensomme
Dagmar tiden med at føre samtaler med sin afdøde mand, togføreren Kurt Larsen (fotografiet
i forgrunden). Han gav hende kærlighed og ro i hverdagen, men mødet med ham markerede
samtidig enden på en mere sprælsk og eventyrlig ungdom.

holde mig langt væk fra politiske emner, især dem, der ligger mig for meget
på sinde. Det er også derfor, at jeg aldrig ville kunne lave en film om dansk

mellem ældre mennesker – der lå helt rigtigt til hans temperament og me-

landbrug, som det praktiseres i dag. I det øjeblik jeg har for stærke meninger

tode. Eller måske var han bare blevet mere moden. Hvorom alting er, så frem-

om noget, kommer mit kunstneriske jeg ud af balance – for nu at bruge et

står Næste stop – Paradis som et helstøbt og personligt værk, ikke en film med

dumt udtryk. Så kan jeg ikke sanse åbent. Det er ligesom en å, der er blevet

et stort kommercielt potentiale, men et udspil med en insisterende tone og en

rettet ud. Det bliver kedeligt og dødt.”

gennemført konsekvens i de kunstneriske valg.
Tilbage på posten som fotograf var makkeren Alexander Gruszynski, som

21: Lykke i langsom gengivelse: Næste stop – Paradis (1980)

har skabt et atmosfærefyldt rum omkring karaktererne og får de danske locations til fremstå i et tvelys af på den ene side noget velkendt og på den anden

Hvis Jon Bang Carlsen havde rystet lidt på hånden, da han lavede En fisker i

en eksotisk friskhed. På rollelisten finder man igen en blanding af amatører

Hanstholm, var han tilsyneladende mere sikker i sin sag, da han tre år senere

og professionelle skuespillere, men denne gang afbalanceret på en måde, så-

kastede sig ud i dét, der skulle blive hans første ‘rigtige’ spillefilm: Næste stop –

ledes at filmen nyder godt af det bedste af begge verdener. Og metodemæssigt

Paradis. Måske havde det noget at gøre med, at han i mellemtiden havde ramt

trækker instruktøren på de erfaringer, han har gjort i de iscenesatte dokumen-

plet med sin første internationale produktion, En rig mand (1979), som var

tarfilm med at placere sin historie i autentiske locations og lade virkelighed

optaget i Frankrig, Los Angeles og København. Måske var det et spørgsmål

og fiktion befrugte hinanden. Endelig genkendes auteuren Jon Bang Carlsens

om, at han til spillefilmsdebuten havde fundet et stof og et tema – kærlighed

åndedræt i det dvælende tempo, hvor atmosfærebeskrivelse og kontemplative
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pauser vægtes lige så højt som narrativ fremdrift. Hellere et udtryksfuldt ansigt end en kvik replik, synes mottoet nærmest at være. Og hellere en prægnant indstilling af et terrain vague end en halsbrækkende action-sekvens, der
er glemt i samme øjeblik, man forlader biografen.
Filmens altdominerende hovedkarakter er Dagmar Larsen, en ensom ældre enke, som på den sidste korte distance før livets endestation oplever et
uventet glimt af kærlighed. Rollen spilles af den femoghalvfjerdsårige Karen
Lykkehus (1904-92), som ifølge Morten Piils skuespillerleksikon hermed leverede “sin næstsidste og mest minderige præstation”.44 Og skulle man have
glemt, at der var engang, hvor man kunne befolke en hel dansk spillefilm
det komik eller urealistisk pep, mindes man om det i Næste stop – Paradis,
hvor både fortælling og fremstillingsform helt og aldeles er underlagt respekten for alderdommens særegne og langsommelige dynamik (samtidig med at
der sniger sig adskillige lune glimt ind undervejs).
Billedskaberen Jon Bang Carlsens signatur genkendes allerede tidligt i filmen, hvor vi møder Dagmar Larsen i hendes lejlighed. Det er et af storbyens talløse ‘isolationsfængsler’, som efter ægtemandens død emmer af fortidsminder i en atmosfære af alt for megen stilhed – accentueret af lyden af
et stueur, hvis ubønhørlige tikken udmåler den stadig svindende afstand til

foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

med pensionister og tage deres verden alvorligt, uden at forfalde til fladpan-

Næste stop – Paradis (1980) – som ung slap Dagmar (Suzette Kempf) væk fra Midtsjællands
roemarker, da hun mødte en artist fra det omrejsende Cirkus Paradiset. Cirkusdirektøren
spilles af Ingolf David (i baggrund t.h.). Til rollen som den unge mand over for Dagmar havde
Jon Bang Carlsen hentet en af sine venner fra Solvognen, René Erp.

kirkegården på den anden side af gaden. Dagmar forsøger at holde vanviddet på afstand med remser og halve dialoger med den livsledsager, som ikke

kurs, da hun efter på Fuglebjerg Kro at have mødt en ung mand, artisten

længere svarer, men uanset hvor hun vender sig hen, bekræftes hun i fornem-

Martin fra Cirkus Paradiset, valgte at gribe chancen og forlod sin familie til

melsen af, at hendes tid er ved at rinde ud. Kigger hun på sin undulat, er det

fordel for kærligheden, eventyret og det omflakkende cirkusliv. Hen ad vejen

filmet på en måde, så det virker, som om det er hende og ikke fuglen, der er i

dampede fascinationen og den erotiske gnist imidlertid af. Og mens Martin

bur. Og tager hun bussen ud til forstæderne for at se til sin voksne søn (Otto

fortsatte med at jagte nye erobringer, forsøgte den unge Dagmar – spillet af

Brandenburg), blandes det glimt af kernefamiliens kærlighedsløse drama, der

Suzette Kempf – at finde sig til rette i sin i kunstnerisk henseende lidet ud-

møder hende gennem parcelhusets spejlglasrude, med refleksionen af hendes

fordrende rolle i truppens lumre teaterversion af Syndefaldet, hvor hun som

egen ensomme skikkelse – hvorefter hun mister modet og tager hjem igen.

fristerinden Eva først og fremmest skulle vise ben (og lidt til). Helt galt gik

Der er kort sagt ikke meget tilbage at leve for. Alligevel har livet problemer

det, da truppen skulle optræde i hovedstaden og blev opsøgt af en gruppe

med at finde en afslutning. “Der er for meget liv i mig, Kurt,” siger Dagmar på

religiøse fanatikere, som under anklager om gudsbespottelse gik til angreb på

et tidspunkt til sin afdøde mands fotografi. “Det vil ikke slippe op.”

forestillingen, splittede kulisserne ad og jagede artisterne på porten.

Det sørgmuntre, men alt i alt lidet opløftende alderdomsportræt ville

Dagmar flygtede sammen med en tilskuer, togføreren Kurt, som hun tidli-

have været næsten ubærligt, havde det ikke været for en række flashbacks

gere havde mødt ved sin ankomst til Hovedbanegården – og dét blev hendes

til Dagmars ungdom, igennem hvilke der lidt efter lidt tegner sig ansatserne

skæbne. Han var et ordentligt menneske og så pæn ud i sin uniform, og selv

til en livsfrise. Det antydes, at Dagmar som barn levede i bondearmod på de

om der ikke var megen spontanitet eller vildskab i hans velordnede funktio-

vestsjællandske roemarker, men at hendes livsbane på afgørende vis ændrede

nærliv, giftede de sig og levede i relativ lykke. Men nu (i filmens nutidsplan)
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er Kurt død, og da sønnen presser Dagmar til at flytte på plejehjem, bliver det
for hende et signal om, at håbet om igen at opleve et eventyr endegyldigt må
opgives – lige indtil hun træffer den pensionerede major Hjalmar Krogh (Preben Lerdorff Rye), en galant levemand, som ikke har ladet sit livsmod og sin
værdighed knække af plejehjemmets ydmygende rammer. Og det er historien
om de to ældre menneskers kærlighedshistorie, der udgør grundsubstansen
i filmen.
Det er helt afgjort Carmen & Babyface (1995), som er den mest selvbiografiske blandt Jon Bang Carlsens spillefilm. Men også Næste stop – Paradis rummodelleret over instruktørens farmor, Dagmar Carlsen – hvilket formodentlig er den direkte årsag til, at Preben Lerdorff Ryes figur, den pensionerede
major Krogh, har fået fornavnet Hjalmar (efter instruktørens farfar, Hjalmar
Carlsen). Og dernæst er det næppe noget tilfælde, at Jon Bang Carlsen har
henlagt Dagmars fortid til et gøgler- og artistmiljø, idet han til dette har kunnet hente inspiration i sine erfaringer fra Christiania og Solvognen (han har
sågar befolket filmens cirkusmiljø med gamle venner fra Solvognen, først og
fremmest René Erp og Erik “Sløjfebinder” Louring).

foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

mer flere selvbiografiske træk. Først og fremmest er Dagmar Larsens karakter

Næste stop – Paradis (1980) – for at realisere sin drøm om en plads blandt de rejsende artister i
Cirkus Paradiset må den unge Dagmar (Suzette Kempf) vise sine ‘talenter’ til cirkusdirektøren.

“Jeg har altid vidst, at jeg på et eller andet tidspunkt ville fortælle min
farmors historie,” siger Jon Bang Carlsen. “Jeg vidste bare ikke helt hvordan

dybest set begynder det med nogle stemninger, moods, som man gerne vil be-

eller hvornår. Men i de år var jeg begyndt at arbejde en del med radio, hvil-

skæftige sig med, og så kommer historien bagefter. Men altså, det oprindelige

ket blandt andet kom sig af, at en af de mange interessante typer, som kom

udgangspunkt var min farmor.”

i mine forældres kunstnerhjem, var min mors gode ven Viggo Clausen, som

– Hvor tæt er filmens Dagmar Larsen på virkelighedens Dagmar Carlsen?

dengang var meget berømt for sine montager i Danmarks Radio. Han blev

“Ikke specielt tæt. Der bliver jo ikke sagt mange ord i filmen, og i virkelighe-

en slags forbillede for mig, og på et tidspunkt lavede jeg så selv en række re-

den var min farmor en meget talende dame. Og hele hovedkarakterens fortid

portager fra De Gamles By, som igen blev en direkte inspirationskilde for det

som cirkusprinsesse er også ren fiktion. Den skulle blot tjene til at illustrere,

miljø, filmen udspiller sig i. Og faktisk var det også dér, jeg fandt en del af

at hun for mange år siden havde haft et farverigt forår, som på en eller anden

de amatører, som medvirker i de mindre roller. Men som vi tidligere har talt

måde stadig levede i hende. Så det er mere noget med, at jeg har taget nogle

om, udspringer mine film sjældent af en fiks og færdig historie, men snarere

elementer fra min farmors historie – og nogle af hendes menneskelige træk – og

af nogle billeder, jeg har i hovedet. Og sådan var det også med Næste stop –

digtet videre på dem. For eksempel har jeg ladet mig inspirere af den kærlig-

Paradis. Da jeg var yngre, både malede og tegnede jeg, og hvis jeg skal prøve at

hed, der var mellem min farmor og farfar, selv om de var meget forskellige. Min

bestemme, hvor udspringet til den film helt præcist ligger, må det blive noget

farmor elskede at høre radio, og det kunne Hjalmar Carlsen, den gamle Klam-

med, at man ophober en række billeder eller motiver, og når man så sætter

penborg-direktør ikke holde ud, så han havde en vane med at tage radioen og

sig ned og kigger på dem, viser det sig måske, at der er en forbindelse mel-

smide den ud ad vinduet, når han ville have fred. Hvorefter min farmor ville

lem dem, en eller anden form for iboende fortælling. Det er derfor, jeg plejer

græde så hjerteskærende, at han forbarmede sig over hende og købte en ny.

at sige, at det visuelle i en film skal være lige så stærkt som det narrative. Så

Men når der var gået et stykke tid, smed han også den ud ad vinduet.”
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– Da vi talte om din farfar, fortalte du, at han efter at have været igennem to

og sover i sofaen oppe på første sal.’ Og så var de jo flade af grin. Det var med

ægteskaber med døtre af bourgeoisiet blev så træt af de forfinede overklassedamer,

andre ord et temmelig arrogant miljø, hun kom ind, men selvfølgelig endte

at han i stedet valgte en murerdatter. Hvordan kunne det overhovedet gå til, at han

hun med at besejre dem alle sammen, fordi hun var bomstærk og så god, som

og Dagmar mødte hinanden?

dagen var lang.”

“Det var en meget smuk historie, som ikke direkte er med i filmen, men

“Da min farfar så døde, flyttede hun ind i en lejlighed i Ordrup, hvor vi

som indirekte ligger til grund for Dagmar Larsens fascination af den pensio-

elskede at besøge hende, fordi hun havde sådan et vanvittig godt humør. Der

nerede major, Hjalmar Krogh. Som ung kvinde arbejdede min farmor inde i

var ikke noget vemod i hende. Hun var virkelig et livstykke – lidt ligesom min

den hattebutik, Petitgas, som ligger i starten af Købmagergade, næsten helt

søster, som har noget af det samme gåpåmod. Og det var så en del af det erin-

nede ved Strøget. Lidt længere oppe, i Købmagergade 9, lå det administrative

dringsstof, der blev bearbejdet i Næste stop – Paradis. Men da jeg skrev manu-

hovedkvarter for Carlsen if, og derfor var det naturligt for min farfar at købe

skriptet, blev der også blandet forskellige andre elementer ind, blandt andet

sine hatte i Petitgas. En dag fik han så øje på den unge ekspeditrice, og efter-

nogle træk fra et andet familiemedlem, som aldrig blev kaldt andet end faster

som han på det tidspunkt havde været igennem to ægteskaber med overklas-

H. Hun boede i Roskilde og arbejdede på det lokale postkontor, og hun forblev

sekvinder, tænkte han, at det måske var værd at forsøge sig med en mere solid

ugift hele livet, men legenden gik, at hun på et tidspunkt var blevet forelsket i

kvinde fra arbejderklassen. Så han sendte sin tjener hen med et lille kort, hvor

postmesteren. Han var gift med en invalid kvinde og syntes åbenbart ikke, at

der stod: ‘Vil De være venlig at møde mig på Hotel d’Angleterre næste søndag klok-

han kunne svigte hende, så affæren udviklede sig aldrig videre, end at når de

ken elleve om formiddagen til en kop te?’ Min farmor kunne jo godt se, at denne

gik hjem fra arbejde, spadserede de parallelt med hinanden på hver sit fortov.

rigmand var væsentligt ældre end hende, men der stod ‘Direktør’ på kortet, så

Det var deres måde at være sammen på. Og da den invalide hustru endelig

hun gik hjem og spurgte sin mor, om ikke det var værd at give en chance. Det

døde, fulgte han lige bagefter – uden at de nogensinde nåede at erklære deres

var moren med på, så hun fik syet sin brudekjole om til et eller andet præsen-

kærlighed. Så der er både lidt af min farmors My Fair Lady-historie og faster

tabelt, som Dagmar kunne have på til mødet, og så udstyrede hun hende med

H’s på én gang romantiske og ufuldbyrdede romance med postmesteren i

en pakke med fem cigaretter, for fine kvinder røg altid dengang.”

filmens forhold mellem Dagmar Larsen og major Krogh.”

“Dagmar kom selvfølgelig en time for tidligt og sad helt alene inde på
d’Angleterre og var sindssygt nervøs, og da hun så, hvordan alle de fornemme

– Men i filmen vælger du så at lade Dagmar Larsen opleve den fuldbyrdelse af et
kærlighedsforhold i alderdommen, som din faster H blev snydt for?

kvinder hele tiden tændte cigaretter, tændte hun også en af sine og begyndte

“Ja, filmens Dagmar har jo oplevet et lidenskabeligt forhold til en cirkus-

at pulse løs, selv om hun aldrig havde røget før. Men på et tidspunkt bemær-

artist i ungdommen, men har siden haft et mere fornuftsbetonet ægteskab

kede hun, at alle i lokalet begyndte at kigge på hende. Først tænkte hun, at

med togføreren. Og da han så er død, får den gamle lidenskab mulighed for

det nok skyldtes, at hun var så pæn i tøjet, men så kom tjeneren hen og sagde:

at blusse op igen i mødet med major Krogh. Det er noget af dét, jeg selv finder

‘Undskyld, frøken, men de andre gæster synes, at det lugter så forfærdeligt – De har

interessant ved at blive ældre, nemlig at man i kraft af sine minder og erfa-

jo tændt ild i filteret.’ Det gjorde hende selvfølgelig ikke mindre befippet, men

ringer kan have fornemmelsen af at leve i flere tidsaldre på samme tid. Det er

da den distingverede direktør Carlsen omsider dukkede op, må noget være

jo dét, Dagmar gør. For nok er hun en gammel kvinde, men den unge kvinde

gået godt, for de besluttede sig for at blive gift [i 1919].”

lever stadig i hende, og selvfølgelig fremkalder den nye kærlighedshistorie på

“Da Dagmar så kom ud til villaen i Klampenborg, viste det sig, at der sad

plejehjemmet erindringen om den unge piges passion.”

fire voksne børn på hendes egen alder og ventede. De var jo sådan nogle stor-

– Er det filmens pointe?

snudede rigmandsbørn og anede ikke rigtig, hvem hun var, så da hun blev

“For mig handler den film om, at vi alle sammen er en slags sædekorn, som

præsenteret som deres stedmor, skulle de lige tjekke hendes uddannelsesni-

fra fødslen bliver smidt ud på en mark, hvor vi gerne skal vokse op. Så er der

veau. ‘Nå, Dagmar, hvor ligger Kairo?’ spurgte én af dem. Så sad hun i lang tid

nogen sædekorn, som af en eller anden grund tøver rigtig længe med at folde

og tænkte: ‘Kairo? Kairo? Det kunne godt lyde som en kat … Jeg tror, den ligger

sig ud, og når de endelig får taget sig sammen, er det dagen før, at frosten kom-
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Året efter betroede hun ligefrem til Ekstra Bladet, at hvor hun plejede at
være et nervevrag under filmoptagelser, glædede hun sig hver morgen til at
komme i gang med nye scener til Næste stop – Paradis. Hvorfor? Fordi instruktøren tog “hele ansvaret” og ikke bare lod hende få sin vilje:
“Det var en utrolig spændende oplevelse for mig at lave den film. Jeg har
aldrig før oplevet en instruktør, der fandt på at sige alle disse afsindige ting
til mig. Jeg har altid spillet mine roller. Det måtte jeg ikke her. Det hele var
dæmpet ned på stumfilmsplan.”
Dog var der én ting, den gamle diva ikke ville. Hun ville ikke smide alt
tøjet i elskovsscenen med Preben Lerdorff Rye. Instruktøren bøjede sig og lod
foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

de to nyforelskede pensionister beholde undertøjet på – og Lykkehus kvitterer: “Han er nu god nok, ham der Bang Carlsen. Jeg tror, han har en stor
fremtid. Han er en fantastisk personinstruktør.”46
Jon Bang Carlsen smiler, da jeg læser citaterne op for ham:
“Ja, jeg har jo fortalt, hvordan jeg havde mit hyr med at få banket alle
manererne ud af hende. Min farmor var fra arbejderklassen, og derfor ville
jeg helst have haft en kvinde med en krop og et kropssprog, der vidnede

Næste stop – Paradis (1980) – i sit livs efterår oplever Dagmar (Karen Lykkehus) endnu en
gnist af ungdommens lykke i mødet med den pensionerede major Hjalmar Krogh (Preben
Lerdorff Rye). Lykkehus var begejstret for Jon Bang Carlsen som instruktør, men nægtede dog
at smide undertøjet i elskovsscenen.

om, at hun havde arbejdet. Og eftersom det samtidig var vigtigt for mig, at

mer og slår dem ihjel. Det er dét, den historie fortæller. Men det er ikke trist, for

sammen lidt for kloge til figuren. Jeg ville gerne have, at der var en vis tro-

de når det jo. Dagmar og majoren får jo deres nat på Webers Hotel.”

skyldighed, som man troede på, og den havde jeg svært ved at finde. Men så

det var en gammel kvinde og ikke bare en kvinde, der blev sminket gammel,
gik jeg i gang med at møde den ene vidunderlige gamle skuespillerinde efter
den anden. De var alle sammen gode og interessante, men de var også alle

var der Karen Lykkehus, der selvfølgelig talte et fint københavnsk og boede
Vi har flere gange berørt Jon Bang Carlsens problematiske forhold til skuespil-

i Tårbæk ligesom alle de andre, men som alligevel ligesom faldt helt uden

lere. Men på trods af en generel usikkerhed på området – og på trods af det

for kategori. På den ene side havde hun noget af dét, jeg ledte efter, og på

nærmest traumatiserende møde med Ghita Nørby og Ole Ernst i forbindelse

den anden side repræsenterede hun alt muligt, som slet ikke er mig. Da jeg

med optagelsesprøven til Filmskolen – var det lykkedes ham at samle en sand

så alligevel besluttede mig for hende, må jeg indrømme, at jeg var kraftigt i

stjernerække af folkekære danske skuespillere til debutspillefilmen. Således

tvivl om, hvorvidt jeg kunne få hende skåret ned i et for mig troværdigt leje.

medvirker ikke alene Karen Lykkehus og Preben Lerdorff Rye, men også nav-

Og det var da også lidt af en kamp, for hun var jo en ældre dame på det tids-

ne som Jessie Rindom, Ingolf David, Inger Stender og Pouel Kern.

punkt og havde nærmest status som et nationalt klenodie, og når der så kom

Efter premieren udtalte Karen Lykkehus – som modtog en Bodil for sin

sådan to ungdomsforbrydere som Alexander og mig direkte fra Filmskolen,

præstation – sig påfaldende positivt til Berlingske Tidende om samarbejdet med

krævede det et vist mod at kaste sig i armene på dem og lade dem overtage

den unge instruktør:

styringen. Men det gjorde hun, hvilket jeg beundrede hende meget for. Og

“Jon Bang Carlsen, som instruerede mig, viste mig veje, som jeg aldrig

jeg synes også, at hun endte med at skabe en rigtig fin figur. Men hun var en

havde betrådt. Jeg skulle smide mine gamle sceniske virkemidler væk. Man

hård dame at arbejde med, det skal der ikke herske tvivl om. Det kostede en

måtte ikke spille, man skulle være.”

del sammenstød undervejs.”
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21: Lykke i langsom gengivelse: Næste stop – Paradis (1980)
Jeg lod mig i alt for høj grad irritere af, at jeg hele tiden skulle have en eller
anden kvinde fra Charlottenlund til at spille vaskekone, når man kunne se på
hendes hænder, at de aldrig nogensinde havde rørt ved en karklud. Og derfor
kom jeg nogle gange til at vælge skuespillere, som nok besad en vis form for
autenticitet i kødet, men som ikke var i stand til at forvalte udviklingen eller
kompleksiteten i rollen. Men fra omkring Baby Doll og Carmen & Babyface
begyndte jeg at opleve sådan en følelse af taknemmelighed, når jeg havde
foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

skrevet en tekst og efterfølgende så den levendegjort af en skuespiller. Det

Jon Bang Carlsen instruerer Karen Lykkehus og Jessie Rindom – i 1981 sagde Lykkehus til
Berlingske Tidende, at den unge instruktør havde vist hende veje, som hun aldrig havde betrådt. “Jeg skulle smide mine gamle sceniske virkemidler væk. Man måtte ikke spille, man
skulle være.” Og året efter til Ekstra Bladet: “Han er nu god nok, ham der Bang Carlsen. Jeg
tror, han har en stor fremtid. Han er en fantastisk personinstruktør.”

gik omsider op for mig, at en god skuespiller i lykkeligste fald er i stand til at
videreudvikle en tekst og tage den steder hen, hvor jeg ikke selv havde været.”
– I Næste stop – Paradis har du besat nogle af birollerne med amatører fra De
Gamles By. Arbejdede du med dem på samme måde, som du havde arbejdet med
Jenny og andre i dine iscenesatte dokumentarfilm?
“Ja, det kan man godt sige – i hvert fald i den forstand at de replikker, jeg
havde skrevet til dem, var baseret på grundig research. Jeg havde som sagt
lavet disse radiomontager fra De Gamles By og havde oplevet, hvordan nogle
mennesker får et nyt blik på tilværelsen og kommer op at flyve på en interessant måde, når de bliver gamle. Det er, som om de får et mindre karrigt
perspektiv på, hvad liv er, og det betyder, at de kan rumme lidt mere, end de

– Hvad med Preben Lerdorff Rye?

kunne tidligere. Og så gjorde jeg naturligvis også den helt banale opdagelse,

“En ren fornøjelse! Han var en vanvittig god skuespiller og en fantastisk

at når man kommer ind med en mikrofon, er det ofte de mennesker, der – li-

begavet og charmerende mand. Og det var simpelthen en åbenbaring at ar-

gesom jeg selv – kan plapre løs om hvad som helst, som siger mindst, måske

bejde med ham, fordi han ikke alene var så umanérligt dygtig, men også et

fordi vi bruger ord til at gemme os bag, mens de mere fåmælte kan vise sig

meget sødt og pædagogisk menneske. Han hjalp mig hele vejen igennem til at

at gemme på nogle vanvittig interessante historier, når de endelig åbner sig.”

finde et fælles vokabularium mellem os og til at skabe en vidunderligt smuk

“Det sidste oplevede jeg hos en af de kvinder, jeg besøgte i De Gamles By.

rolle – så faktisk er han nok den bedste lærer, jeg i dén henseende har haft.

Hun var en typisk nydelig gammel dame, du ved, sådan en type, man kan

Der er ikke nogen tvivl om, at mødet med ham fik stor betydning for mit

finde mange af rundt om i landet, som har lidt dårlig samvittighed over, at

forhold til skuespillerinstruktion fremover – selv om jeg gerne indrømmer,

de ikke arbejder længere, og at de kan få lov til at sidde i deres pæne lille rum

at jeg ved sgu’ stadig ikke, hvordan man personinstruerer. Jeg må ligesom

uden at betale for det og alt sådan noget. Hun var mægtig sød, men i starten

improvisere mig frem hver gang.”

ville hun næsten ikke sige noget. Men da jeg så havde været hos hende et

– Du har aldrig prøvet at udvikle en metode for at komme ud over din usikkerhed?

stykke tid, og hun omsider begyndte at tale, var det til gengæld den mest

“Overhovedet ikke. Men jeg må sige, at jeg med tiden er blevet gladere og

syrede fortælling, der kom ud af munden på hende. Det var som James Joyce

gladere for skuespillere. I starten så jeg dem udelukkende som et nødvendigt

ganget med Nabokov og divideret med Stravinskij. Jeg husker ikke detaljerne,

onde og ville i langt de fleste tilfælde hellere have fundet mine karakterer ude

men det handlede om forholdet mellem hende og en invalid søster, og det

i virkeligheden. Og samtidig var jeg som en landskabsmaler – eller landskabs-

kulminerede med et gadeskilt i Valby, som pludselig borede sig ned i hendes

filmer – der var vant til at bruge landskabet som sit studie, og som derfor var

kød. En fuldstændig vild tekst, som endnu en gang beviste, at dér, hvor man

alt for rigoristisk i forhold til at insistere på en akkuratesse helt ned i detaljen.

tror, at tingene er allermest almindelige, er i virkeligheden dér, hvor det hele
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22: Det usagtes poetik: Før gæsterne kommer (1984)
at have en funktion. Man kan godt gøre dem, blot fordi man holder af at gøre
dem. Det er noget af det samme, jeg arbejdede videre med i Før gæsterne kommer, hvor det meget vel kan tænkes, at de to kvinder bare lader, som om de
er ved at åbne et hotel, men at der i virkeligheden slet ikke kommer nogen
gæster. I vores funktionsbegejstrede samfund bliver man jo nødt til at finde
på et eller andet påskud for at gøre tingene, men måske udfører de to kvinder
ganske enkelt alle disse ritualer, blot fordi de holder af at gøre dem.”
– Næste stop – Paradis var dit første møde med den mere kommercielt orienterede
foto: Vibeke Winding / Gunnar Obel Film

del af den danske filmbranche. Hvordan forløb det?

Makkerpar – Jon Bang Carlsen og fotografen Alexander Gruszynski under optagelserne til
Næste stop – Paradis (1980). De to havde mødt hinanden på Filmskolen og arbejdede efterfølgende sammen på en lang række film. Siddende ved kamera: assistenten Jesper Find.

“Min producent var Gunnar Obel fra Det Danske Filmstudie, som jeg senere også lavede Time Out sammen med. Jeg har allerede sagt lidt om ham,
men han var altså en meget interessant type. Han kom oppe fra Thisted, som
jo faktisk ikke er så langt fra, hvor vi befinder os nu, og så vidt jeg ved, var
han uddannet boghandler, men samtidig kan man sige, at han var en af de
få rigtig modige mænd i dansk film. For selv om han var en god købmand,
kastede han sig gang på gang ud i højrisikable projekter, og ved de få lejligheder, hvor jeg arbejdede sammen med ham, oplevede jeg ham som en sand
filmproducent i den forstand, at han var villig til at satse for at nå noget,
der var stort. For eksempel kom han til USA i forbindelse med optagelserne

sker. Det er dét, der tiltrækker mig så meget ved landsbyen. Mange hælder

til Time Out, og jeg kan huske, at jeg indimellem nærmest blev bekymret på

mest til storbyen, men for mig ligner storbyen mest af alt sådan en husmor,

hans vegne, fordi han kunne finde på at presse på, for at vi skulle bruge en

der har klædt sig ud i spanske gevandter med kastagnetter og det hele for at

endnu større kran eller sådan noget, bare for at gøre produktionen så flot som

lege, at hun er noget andet, end hun er. Mens den lille velordnede landsby,

overhovedet muligt. Derfor gjorde jeg det til en vane altid med det samme at

hvor de fine gadeskilte viser, hvad vejene hedder, og hvor alt er så oversku-

få hans underskrift på bilagene, så han ikke bagefter kunne komme og brokke

eligt, at ingen tror, at noget kan gå galt, gemmer på de mest sindssyge dra-

sig over overskridelserne og påstå, at det havde været min idé.”

maer.”
– Stilistisk kan man næsten sige, at du i Næste stop – Paradis har flyttet noget
af den vestjyske landsbystemning fra film som Jenny og En fisker i Hanstholm ind

22: Det usagtes poetik: Før gæsterne kommer (1984)

til storbyen: de faste indstillinger, det langsomme tempo, det tableauagtige præg, de

I sommeren 1983 var Jon Bang Carlsen på Fanø for at optage en novellefilm

tomme gader?

for B&U-Afdelingen på Danmarks Radio. Filmen skulle indgå i et udveks-

“Hvis det er sådan, må det vel være en grundstemning i mit sind, som jeg

lingsprogram mellem europæiske tv-stationer, EBU Drama-Exchange, og hi-

ikke kan slippe væk fra. Og så er filmens stil selvfølgelig også tænkt som en

storien var derfor fortalt stort set uden dialog, en disciplin, der passede godt

ydre afspejling af Dagmars ensomhed og længsel. Jeg holder selv meget af den

til instruktørens visuelt orienterede temperament.

scene, hvor hun kører med ud til buslinjens endestation, og da den tyrkiske

Årets længste dag (der første gang blev udsendt i februar 1984) udspiller sig

chauffør så spørger, om hun ikke skal af, bliver hun siddende og siger, at hun

i et typisk dansk sommerlandskab på den jyske vestkyst, mere præcist i miljø-

bare kører for at køre. Det er en scene, der siger noget om dét, jeg finder til-

et omkring et badehotel ved Nordby på Fanø. Hovedkarakteren er en cirka ti

talende ved alderdommen, nemlig at tingene ikke længere absolut behøver

år gammel pige, Anna (Luise Hodell), som befinder sig i den fase af barndom-
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22: Det usagtes poetik: Før gæsterne kommer (1984)
danske landskaber – hvilket han fik mulighed for i Årets længste dag – ligesom
han på det rent indholdsmæssige plan igen havde rettet sin opmærksomhed
mod mere intime tematikker som pubertet, seksualitet og hverdagens magi.
Det vigtigste ved Årets længste dag var imidlertid ikke, at den nu treogtrediveårige instruktør var tilbage på kendte græsgange. Det vigtigste var, at han
i forbindelse med produktionen blev opmærksom på et univers og en hovedkarakter, der skulle bidrage til at katapultere hans berømmelse som filmskaber op blandt stjernerne.
“Mens jeg ledte efter en egnet location til den lille børnefilm,” fortæller
han i dag, næsten tredive år senere, “havde jeg lejet mig ind på Hotel Tusculum ved Nordby på Fanø. Ikke langt derfra lå noget, der hed Golfhotellet,47 og

foto: Danmarks Radio

det viste sig at være perfekt til formålet. Det var et fantastisk inspirerende

Kontrol – instruktøren sammen med to skuespillere, Leif Sylvester Petersen og Shabana Naz
Elahi, under optagelserne til tv-filmen Kontrolløren (1983). Specielt i sine yngre dage havde
Jon Bang Carlsen et problem med skuespillere, dels fordi han selv følte sig usikker som instruktør, dels fordi han ikke brød sig om de traditioner i dansk spillefilm, som eksempelvis
lod ‘Charlottenlund-fruer’ spille kvinder fra arbejderklassen. Senere er hans syn på faget blevet mere positivt: “Hvis et samarbejde med en skuespiller virkelig kan fungere, må det være
noget af det smukkeste ved filmmediet – altså i kombination med visualiteten.”

sted, sådan et fuldstændig klassisk hotel med nogle vidunderligt store vinduespartier og en masse gamle billeder, som tydeligvis havde hængt på de
samme søm, siden Jesus var barn. Og så blev det drevet af en fascinerende
ældre dame, der hed fru Beck. Det var imidlertid kun selve hotellet, vi skulle
bruge, ikke fru Beck, men allerede fra starten kunne jeg fornemme, at hun
interesserede mig. Så mens jeg gik rundt på hotellet og planlagde alle mine
kameravinkler, fik jeg hende overtalt til at medvirke i en lille statistrolle, og
jeg kunne med det samme mærke, at hun fungerede godt foran kameraet og
ikke var helt fri for at være lidt tiltrukket af det.”
“På et tidspunkt mens jeg gik rundt og ledte efter gode vinkler, lagde jeg
mærke til, at hun var på vej ud for at gå tur med sin enorme schæferhund,

men, hvor de voksnes gøren og laden forekommer mærkværdig grænsende til

som hun konsekvent kaldte Lille Rollo. Ude bagved hotellet var der et område

det pinlige, men hvor en gryende interesse for det modsatte køn samtidig er

med klitter og marehalm, og lige i det øjeblik, hvor de kom ud til al den fri-

begyndt at nuancere opfattelsen af den livsfase, der ligger forude. På det tids-

stende natur, tog fanden ved Rollo, og den sprang fremad og slæbte den lille-

punkt, hvor Årets længste dag blev til, havde Jon Bang Carlsen allerede fulgt

bitte fuglekvinde efter sig op over klitterne. Ni hundrede og nioghalvfems af

sin spillefilmsdebut op med flere andre fiktionsopgaver for fjernsynet. Den

tusind ældre kvinder ville med det samme have sluppet snoren, men ikke fru

første var Du er smuk – jeg elsker dig (1981) efter manuskript af Kirsten Thorup.

Beck. Hun krummede sig sammen i forsvarsposition og lod sig slæbe gennem

Og dernæst fulgte den halvanden time lange Kontrolløren (1983), som han

marehalmen, og eftersom jeg dengang var en stærk ung mand, tæskede jeg

selv havde skrevet. De handlede begge om den fremmedgørelse, som var be-

efter dem og indhentede dem på toppen af en klit, hvor jeg løftede fru Beck

gyndt at snige sig ind på livet af den moderne urbane dansker, dels på grund

op og placerede hende under min ene arm, så hun hang og sprællede som en

af indvandringen af arbejdskraft fra ikke-vestlige kulturer, dels i kraft af mere

levende sæk kartofler, mens jeg holdt fast i hundesnoren med den anden. Så

abstrakte fænomener – det kunne være globaliseringen, eller det kunne være

råbte hun, mens hun stadig hang under min arm: ‘DRÆB DEN! DRÆB DEN!’

en diffus angst for atomkrig, terror og i det hele taget alt, hvad der i de år føl-

Og fra dét øjeblik vidste jeg, at hun var min kvinde. Hende måtte jeg lave en

tes som trusler mod den danske dukkehusmentalitet. Men efter de to urbant

film om.”

baserede film havde Jon Bang Carlsen igen fået lyst til at bevæge sig ud i de
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22: Det usagtes poetik: Før gæsterne kommer (1984)
hen tvivlsom kvalitet, så var de små filmindslag i hvert fald anderledes og
indbyrdes påfaldende forskellige – svingende fra den film, der siden skulle
blive kåret som en af filmhistoriens hundrede bedste dokumentarfilm,48 til en
film, der var så radikal i sin form, at producerne valgte slet ikke at sende den.
Men først et par ord om de øvrige produktioner. Et af Jon Bang Carlsens
bidrag til Sommer på toppen var Den tavse kamp, en film, som under andre omstændigheder kunne være blevet foldet ud til et fuldbyrdet stykke iscenesat
dokumentarisme. Handlingen er enkel: En af provinsens stille eksistenser,
Ejnar Christensen, har for år tilbage lidt nederlag i en ikke nærmere uddybet
sag mod myndighederne og er siden blevet så fortørnet, at han nu graver
sine skattekroner ned i skoven i stedet for at indbetale dem til skattevæsenet.

foto: Danmarks Radio

Uden i øvrigt at forklare detaljerne skildrer Jon Bang Carlsen, hvordan den

Udsigt – Luise Hodell som Anna, hovedkarakteren i tv-filmen Årets længste dag (1984). Filmen
blev optaget omkring Golfhotellet på Fanø, hvor Jon Bang Carlsen kort efter skabte hovedværket Før gæsterne kommer (1984). Uden for vinduet ses en forfalden ejendom, som tilhørte
Den Rejsende Højskole. Denne lidt triste udsigt erstattede instruktøren i Før gæsterne kommer
med en kønnere.

lille mand kæmper sin stædige og tavse kamp mod “systemet”, det meste af
filmen uden at der bliver sagt et eneste ord. Først til slut, da hovedpersonen
er ved at være færdig med at grave endnu et bundt sedler ned et hemmeligt
sted i skovbunden, forklarer han på lydsiden sin gådefulde adfærd. Når retfærdigheden sker fyldest, får myndighederne deres penge, siger han – ikke
før. Hvorefter han kører hjem, og historien slutter, hvor den startede, foran
en urmager på en øde hovedgade i en lille by et sted i Danmark.
Frihedsgudinden er en anderledes fabulerende sag, et rejsebrev fra New
York, hvor man ser optagelser af Statue of Liberty – som på det tidspunkt var

Lejligheden bød sig få måneder senere, da Jon Bang Carlsen fik en henven-

ved at blive restaureret og derfor var skjult bag stilladser – mens en fortæl-

delse fra produceren Mads Egmont Christensen, som sammen med produk-

lerstemme (Anne-Lise Gabold) på statuens vegne reflekterer over, hvordan

tionsselskabet Bellevue Studio var blevet engageret til at stå for et sommer-

den amerikanske frihedsdrøm med tiden er blevet forvansket af grådighed

underholdningsprogram på Danmarks Radio. Titlen var Sommer på toppen,

og materialisme.

værten hed Sten Bramsen, og tanken var, at den nu anerkendte, men langt

Dernæst fulgte Smalfilmerens søn, baseret på private Super 8-optagelser fra

fra mainstream-agtige filmmand under overskriften “Jons historie” til hver

en togrejse ned gennem Europa, som instruktøren nogle år forinden havde

udsendelse skulle levere en kortfilm, et lille personligt filmpostkort af godt ti

foretaget sammen med sin dengang syv-otteårige søn, Esben.

minutters varighed. Programmet skulle udsendes over fem lørdage i somme-

Og endelig havde Jon Bang Carlsen til den sidste udgave af Sommer på top-

ren 1984 (med premiere den 30. juni), og eftersom tiden var knap og budget-

pen forberedt en film med titlen Taxa til havet. På det tidspunkt var budgettet

tet stramt, måtte Jon Bang Carlsen gribe ud efter de idéer, som han nu havde

sluppet op, men eftersom sendetiden skulle udfyldes, fandt filmmanden på

på lager. Og en af dem var altså en film om fru Beck på Fanø Golfhotel.

den løsning at placere et kamera på bagsædet af en taxa og lade denne køre

Sommer på toppen blev en bragende fiasko. Programmet blev sablet ned af

gennem et malerisk landskab i godt otte minutter, indtil turen endte ude ved

anmelderne, og i det omfang der overhovedet var seere i sommerugerne, har

Vesterhavet, hvor chaufføren steg ud af bilen og gik ned til vandkanten – alt

man indtryk af, at hovedparten af dem hurtigt fik slukket for kassen. Spørgs-

sammen optaget uden et eneste klip. Undervejs på køreturen var udsigten fra

målet er derfor, hvor mange der overhovedet så Jon Bang Carlsens film. Men

taxaen ledsaget af muzak, kun afbrudt en enkelt gang, hvor en robotagtig

de, der gjorde, kunne konstatere, at var selve lørdagssendefladen af jævnt

stemme fremførte følgende monolog:
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22: Det usagtes poetik: Før gæsterne kommer (1984)

foto: Jon Bang Carlsen
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Far og søn – efter at Jon Bang Carlsen og hans ungdomskæreste Ida Klemann var gået fra
hinanden, satte han ud på en rejse ned gennem Europa med sønnen Esben. Undervejs optog han en rejsedagbog på Super 8, og senere klippede han en film sammen af materialet:
Smalfilmerens søn (1984).

Før gæsterne kommer (1984) – fru Beck, den karismatiske hovedkarakter i det blot atten minutter lange stemningsbillede fra Golfhotellet på Fanø. Filmen skulle bidrage til at gøre Jon Bang
Carlsen berømt rundt om i verden. I 1989 blev den af National Film Board of Canada kåret
som en af verdens hundrede bedste dokumentarfilm.

“Velkommen til Deres eget tv-apparats taxa til havet. Deres dygtige chauf-

vender og drejer det, var og blev det den første film i den brogede sommerbu-

før vil forholde sig tavs under hele turen. Hvis De ønsker at samtale, skal

ket, som hævede sig op og blev stående.

De stille et spørgsmål til chaufføren, som straks vil give Dem det svar, De
ønsker. Straks efter ankomsten til havet vil Deres chauffør forlade taxaen for

Før gæsterne kommer var ganske enkelt en født klassiker, ja, et hovedværk –

at give Dem mulighed for at være alene i de smukke omgivelser. Deres eget

hvilket da også allerede dengang blev bemærket af Informations anmelder

tv-apparats tur til havet vil blive afregnet direkte over Deres licens. Vi ønsker

Morten Piil. I en samlet omtale af de fire minifortællinger, som slap ud til

Dem en god tur.”

seerne, fremhævede han netop filmen om fru Beck og pegede på, at Jon Bang

Inden det femte afsnit af Sommer på toppen gik i luften, havde programmet

Carlsen med den (og med sine iscenesatte dokumentarfilm i det hele taget)

imidlertid været udsat for en så massiv kritik, at man ganske enkelt ikke turde

“faktisk opfinder sin egen genre, et sted mellem novellefilmen, dokumenta-

gnide yderligere salt i såret med et kontroversielt tv-eksperiment, der – som

rismen, billeddigtet og det reflekterende filmessay”. Det er en metode, mente

situationen var – kunne opleves som en hån mod seerne. Derfor figurerede

Piil, hvor “hvert billede, hver replik, hver opstilling er utrolig omhyggeligt

Jon Bang Carlsen slet ikke i den sidste udgave af Sommer på toppen. Men da

genneminstrueret, med det formål at give et poetisk billede af en verden i

forargelsen over sommerens utilfredsstillende tv-underholdning havde lagt

stilstand mellem erindring og fremadskuen”.49

sig, og det meste af det øvrige indhold fra de fem udsendelser var lykkelig

Jon Bang Carlsen kunne næppe have sagt det bedre selv:

glemt, stod tilbage det indtryk, at Danmarks Radio med Jon Bang Carlsens

“Før gæsterne kommer er nok den mest gennemkonstruerede af alle mine

bidrag i det mindste havde vist mod til at udfordre seerne med nogle stilistisk

iscenesatte dokumentarfilm,” siger han i dag. “Det var ikke mindst derfor, vi

nyskabende små fortællinger. Ikke så ringe endda – men uanset hvordan man

kunne optage den på bare en uge. Alt var tænkt igennem på forhånd. Tag bare
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sådan en scene som den, der starter med, at man ser ud ad vinduet til vejen,
hvor bussen kommer. Så kigger man ind i et tomt værelse, hvor der hænger en
lysekrone, der uvist af hvilken årsag bevæger sig lidt – som om der er én, som
lige har puffet til den. Samtidig hører man lyden af en teske, der begynder
at dreje rundt i en kop, og rytmen i den lyd passer til rytmen i lysekronens
gyngen. Så trækker kameraet sig ud af det værelse, hvor lysekronen hænger,
og fortsætter ned ad en gang til et lokale, hvor fru Beck sidder og rører rundt
i sin kaffe med samme rytme som lysekronens svingen. Hun drikker formiddagskaffe med frøken Christensen, mens de snakker lidt om sædernes forfald
og det beklagelige i, at officererne nu til dags ikke længere går foran, når der
er krig, og at folk ikke længere klæder om til middag og den slags. Sådan en
mindste detalje.”
“Det fortsætter i den følgende scene, hvor man kigger ud på en person,
som spiller tennis i slowmotion udenfor, hvorefter kameraets fokus justeres,
så man i stedet ser gardinet foran vinduet og en nellike, der bliver sat i en
vase, mens det lyder på lydsiden: ‘Er det ikke på tide, at De snart bliver gift, fru
Beck, De har jo haft mange muligheder for det igennem tiden?’ Så klippes der ud
i total, og man ser frøken Christensen stå og pudse et spejl, hvilket hun gør
flere steder i filmen, mens fru Beck er ved at ordne nogle blomster – og hun

foto: Jon Bang Carlsen

scene kan man ikke lave, hvis ikke alt på forhånd er tænkt igennem ned til

Før gæsterne kommer (1984) – “Sadistisk departement?” Rekonstruktion af en autentisk episode, hvor fru Beck bevidst fejlhører et opkald fra Statistisk Departement. “Den scene fortæller meget præcist om hendes frihedstrang,” siger Jon Bang Carlsen. “Alt sådan noget med at
være et nummer i rækken og blive kontrolleret i hoved og røv gad hun overhovedet ikke at
have noget med at gøre.”

vender sig om og kigger fuld af foragt på frøken Christensen: ‘Nej, det synes
jeg ikke, for det har jeg prøvet én gang, og det er mere end nok – men De kan jo bare

og så har man artikuleret det hele gennem et meget bevidst og fuldstændig

selv blive gift, hvis De er så interesseret.’ Så går fru Beck frem mod kameraet, der

styret formsprog.”

følger hende, indtil hun sætter sig ned og sidder som Ofelia med blomsterne.
Så klippes der til frøken Christensen, og sådan fortsætter det.”
– Du kan den film udenad!

– Var det en generel metode i den film, at du gav frøken Christensen replikker og
lod fru Beck svare spontant?
“Ja, det er en teknik, jeg ofte har brugt. Hvis blot man kan styre én af

“Ja, for jeg har talt om den så mange gange. Men altså, for at få de to kvin-

sine karakterer, følger de andre gerne efter. Det er det samme i den allerfør-

ders samspil til at fungere havde jeg givet frøken Christensen nogle replikker

ste scene, altså det lange tracking-shot, hvor frøken Christensen går rundt og

og så satset på, at fru Beck ville reagere, som jeg forventede. I den forstand er

børster dugene nede i spisesalen. Jeg havde en idé om, at fru Beck hele tiden

sådan en scene på én gang ren fiktion og en udnyttelse af det bedste af den

skulle tænde og slukke for lyset for at tjekke, om pærerne stadig duede, så det

dokumentariske metode – samtidig med at jeg fuldstændig kan kontrollere

gør hun: Hun kommer ind og tjekker lyset og går så hen og sætter sig ned –

det billedmæssige og dermed både kan inkorporere min indre landskabsma-

hvorefter frøken Christensen giver sig til at fortælle om en drøm, hun har

ler og fortælle scenen som en ren Herman Bang-novelle. Derfor var det også

haft samme nat, hvor alle de kokke, der har været på hotellet i årenes løb,

mit håb, at Før gæsterne kommer én gang for alle ville lukke den irriterende

stod opmarcheret nede i køkkenet. Det var igen et emne jeg havde plantet

diskussion om dokumentarisme versus fiktion. Det spørgsmål er jo helt irrele-

hos hende for at høre, hvad fru Beck ville svare. Det sårbare ved den form er

vant i forhold til den film. Det er en sansning af liv, hvor man har brugt nogle

selvfølgelig, at jeg er helt afhængig af, at det fungerer i første take. Jeg kan jo

remedier og elementer fra virkeligheden, plus en forhåbentlig skarp analyse,

ikke tage scenen om, for så ville spontaniteten gå fløjten. Og jeg kan heller
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ikke dække mig ind med et kryds med to kameravinkler, så jeg senere kan
stramme dialogen op, hvis timingen ikke skulle være helt på plads. Det ville
være ødelæggende, for det er slet ikke den type filmsprog, jeg arbejder med.
Det er en film, hvor hvert eneste billede skal være som et lille maleri – og så
kan man jo ikke krydsklippe, for så er man ude af maleriet.”
Selv om Før gæsterne kommer rummer adskillige tavse passager, bliver der også
sagt relativt mange ord undervejs. Alligevel sidder man efter endt gennemsyn tilbage med en fornemmelse af, at det ikke er i dialogerne, man skal
lytte efter substansen. Ordvekslingerne er bare krusninger og pudsigheder,
éns øjne. Snarere end at lægge sin vægt i de verbale udsagn forsøger Jon Bang
Carlsen at lade livets fylde træde frem i pauserne, i de mange mellemrum,
hvor der ingenting sker, men hvor stilheden – for den, der har et modtageligt
sanseapparat og tålmodighed til at bruge det – er prægnant med betydning
og anelser, med erindringer og fremtidsdrømme. Således siger den indædte

foto: Jon Bang Carlsen

dekorative detaljer i de tableauer (“malerier”), som filmen lader passere forbi

Før gæsterne kommer (1984) – frøken Christensen og fru Beck instrueres i at være sig selv.

måde, hvorpå de to kvinder begge giver sig til at polere det samme spejl, som
allerede er blevet pudset én gang tidligere i filmen, mere end den drillende

er mere etisk rigtigt at ‘lyve’ end at fortælle en sandhed, der ikke stemmer

ordveksling, der er gået forud (hvor fru Beck har lokket frøken Christensen

overens med dét, man har oplevet. Så jeg fik en snedker til at fremstille et løst

ud på trappen ved at ringe med klokken fra værelse 8, selv om de begge ved,

vindue med et gardin foran, som svarede til det vindue, fru Beck kiggede ud

at der ikke er nogen gæster på hotellet).

ad, og så tog vi ud og fandt den udsigt, jeg syntes var poetisk sand.”

Dernæst er Før gæsterne kommer metodemæssigt endnu mere radikal end

“Vi brugte vinduet flere gange. For eksempel er der den scene, hvor frøken

forgængere som Jenny (1977) eller En rig mand (1979). Og sine steder er det

Christensen går rundt oppe på første sal og gør rent og reder en seng, og lidt

endda en direkte fræk film i den forstand, at Jon Bang Carlsen ikke bare

i trods mod fru Beck lader hun sin kost ramme en lampe. Det er sådan lige på

iscenesætter virkeligheden ved at flytte rundt på de forhåndenværende brik-

kanten af et oprør, som dog hurtigt bliver kvast. Og da hun på et tidspunkt

ker. Nej, er der noget, som ikke passer ind i hans kram – hvilket vil sige ind

i det forløb sætter sig ned på sengen og kigger ud ad vinduet, ser man sådan

i den historie, han gerne vil fortælle, og måden, han vil fortælle den på – så

et næsten banalt flot sceneri med nogle siv og en båd – et lille maleri, som

opfinder han det. For eksempel optræder der flere steder i filmen udsigter til

selvfølgelig slet ikke hører til dér. Så er der den scene, vi talte om før, hvor de

forskellige maleriske landskabet, set ud gennem vinduer med enten gardiner

sidder og drikker kaffe og kigger ud ad vinduet. Først ser man et nærbillede

eller persienner foran. Men hvis man forestillede sig, at Golfhotellet stadig

af nogle persienner, derefter kan man i det fjerne høre lyden af en bus, og til

havde eksisteret, og at man rejste derover, ville man opdage, at de udsigter slet

sidst kommer bussen ind i billedet, standser, holder lidt og kører videre – alt

ikke fandtes – i hvert fald ikke lige dér:

sammen krydsklippet med totalbilledet af de to damer, der sidder foran vin-

“Dengang havde Den Rejsende Højskole et ret grimt hotel, der lå lige foran

duet og taler. Det er bare ikke det samme vindue! Der kom ganske vist en bus

Golfhotellet,” forklarer Jon Bang Carlsen. “Og udsigten ud over tennisbanen

forbi hotellet i virkeligheden, men for at få et passende landskab – og et smukt

var heller ikke særlig interessant, så igen måtte jeg spørge mig selv: Hvorfor

lys og en rigtig vinkel – tog vi vores vindue og kørte ud og fandt det perfekte

skal man underkaste sig livets tilfældigheder? Det vigtige er at skabe et bille-

sted. Så i den forstand blev Før gæsterne kommer den film, hvor jeg endegyldigt

de, der er følelsesmæssigt rigtigt, og derfor mener jeg, at det i sådan en situation

fik revet mig fri af en provinsiel forpligtethed i forhold til virkeligheden.”
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– Men filmen handler stadig om to autentiske personer og deres virkelighed?

kan man skiftevis iagttage hendes eget spejlbillede på glasset og en refleksion

“Ja, for igen er det sådan, at jeg kun kan operere inden for deres verden.

af det rigtige hav, som kan ses ud ad et vindue i væggen modsat den, hvor

Med hensyn til det visuelle og det filmsproglige kan jeg gå alle mulige steder

maleriet skal hænge.

hen, men jeg er nødt til at være tro over for min oplevelse af hovedkarakterer-

“Små svage kvinder og store verdenshave en rigtig god kombination,” gri-

nes univers, ellers fungerer det ikke. Og dét, der var min oplevelse af fru Beck,

ner Jon Bang Carlsen. “Og så elsker jeg generelt havmalerier, og derfor vid-

var, at hun havde den indsigt, som jeg holder meget af hos ældre mennesker,

ste jeg, at jeg på en eller anden måde måtte have ét med i filmen. Så da jeg

og som jeg vist også nævnte i forbindelse med Næste stop – Paradis, nemlig at

sad hjemme i København og tegnede min storyboard, forestillede jeg mig en

alting ikke behøver at have en funktion for at have værdi eller berettigelse.

scene, hvor fru Beck – filmet i total – kom ind i det lokale, hvor maleriet hang

De er kommet ud over dét med, at vejen absolut skal føre mod et mål. Selv-

på væggen og tog det ned for at fjerne støv og spindelvæv bagved. Når hun

følgelig er det dejligt, hvis vejen fører et eller andet sted hen, men primært

så skulle til at hænge det op igen, ville jeg klippe ind til et nærbillede, så man

handler det om at være på den rigtige vej. Og det er præcis sådan, det er i Før

kunne se refleksionen af hendes ansigt flyde sammen med det oprørte hav på

gæsterne kommer. Filmen viser to gamle mennesker, som er forelskede i deres

maleriet – og derefter ville jeg så skifte fokus, så man så refleksionen af vin-

ritualer, simpelthen fordi ritualerne giver en ramme og en form om deres

duet bag hende, samtidig med at en hund begyndte at gø på lydsiden. Derfra

hverdag, hvorfra de kan modtage livet. Og dét synes jeg er enormt smukt.

ville jeg klippe til en næroptagelse af gardinet i vinduet, først med skarphed

Tilsyneladende er de ved at forberede sig på at åbne deres hotel til endnu en

på gardinet og dernæst med skarphed på hunden, som kom løbende hen mod

sæson, og måske kommer den første gæst i morgen, men måske er det hele

kameraet. Hele den sekvens var jeg sådan set ret glad for, men da vi så stod på

bare noget, de forestiller sig. Måske er det bare sådan en herman bangsk drøm

stedet og skulle til at filme, gik det op for mig, at der ikke var glas foran male-

– om der kommer nogen eller ej, er i virkeligheden relativt ligegyldigt. Ja,

riet – og dermed ingen refleksion! Det var selvfølgelig en fejl i min research,

faktisk er det nærmest en fordel, hvis der ikke kommer nogen, for så slipper

men eftersom der nu var glas foran maleriet i min oplevelse af fru Becks ver-

de for at vaske alle de beskidte kaffekopper op.”

den, var der selvfølgelig også nødt til at være det i filmen. Derfor sendte jeg

– Dét, du siger, er, at ved at låse sig inde i de ritualer gør de sig modtagelige for livet?

én fra filmholdet ned til den lokale glarmester med billedet.”

“Ja, det er præcis dét, det hele handler om. Det er den tråd, der løber gen-

“Det ‘glemte’ jeg imidlertid at fortælle fru Beck, så da hun tog fat i bille-

nem alt, hvad vi har talt om – helt tilbage fra min opvækst, hvor jeg på en lidt

det for at gå i gang med sin rituelle rengøring, vejede det omtrent dobbelt så

brutal måde fik serveret den indsigt, at dét at få udstukket en defineret form

meget, som det plejede. Alligevel fik hun det ned, men da hun skulle have det

kan være en forudsætning for at opfatte, at alt er konstant bevægeligt. Det

op på sømmet igen, begyndte det at knibe. Og da hun fik fingeren i klemme

er den modsætning, den dialektik, der interesserer mig. For at forstå altings

og så ud til virkelig at være i vanskeligheder, kunne jeg mærke, at flere på

evigt bevægelige væsen kan man være nødt til at prøve at finde frem til et

filmholdet begyndte at blive betænkelige. ‘Hold op! Stop optagelsen!’ hviskede

punkt, som er frosset fast. Det er dét, den franske forfatter Émile Zola hen-

de – men på det tidspunkt kendte jeg fru Beck godt nok til at vide, at hun ikke

tyder til, når han taler om dette med at finde et hjørne at se verden fra. Hvis

var typen, der ville bøje sig for smerten og give op. Hun ville kæmpe til det

ikke der er en ramme, en form, et punkt at se fra, bliver alting bare flydende

sidste, og derfor lod jeg optagelsen fortsætte – hvilket selvfølgelig også endte

– og dermed udflydende.”

med at blive et komisk scoop og en nærmest mytisk scene: den gamle kvindes
kamp med verdenshavet. For selvfølgelig endte det med, at hun fik bakset

Apropos ramme. Et af de morsomste steder i filmen – eller det dramatiske høj-

billedet op på det rustne søm, og den triumf, der efterfølgende lyste ud af

depunkt, om man vil – er den scene, hvor den toogfirsårige fru Beck bakser

hendes ansigt, var en ren foræring. Men jeg kunne godt mærke, at filmholdet

med at hænge et tungt maleri af et havmotiv op på væggen. Det volder den

i den situation syntes, jeg var en hård banan.”

gamle dame en del besvær at løfte billedet så højt op, at snoren kan få fat i
sømmet. Der må flere forsøg til. Og mens hun kæmper med sit forehavende,
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“Ja, og det afslørede jo, at min intuition omkring hende var rigtig i den
forstand, at hun viste sig at have en temmelig fantastisk historie – lige til
en spillefilm. Hun var oprindelig tysk, født nede ved Kielerkanalen, og som
helt ung var hun på klassisk vis blevet kastet i armene på en meget ældre
mand med et stort tysk skæg, som ridsede hende i nakken, når han mere
eller mindre voldtog hende om aftenen. Der var ikke gnisten af kærlighed
imellem dem, og hun blev selvfølgelig lynhurtigt træt af den gamle gris, så
på et tidspunkt gjorde hun dét, der var så typisk for hendes karakter, nemlig
at hun gik ned til Kielerkanalen, og da der kom et skib forbi, sprang hun om
bord og flygtede. Uden papirer eller noget som helst. Da skibet så lagde til i
Sønderborg, gik hun fra borde, hvorefter hun langsomt byggede et nyt liv op
i Danmark.”
figur, som brød fri af den mandsdominerede germanske verden og kom op
til Danmark, og den ville enhver ægte dokumentarist kunne have fået en
masse ud af. Og det var endda ikke det hele. Lige efter Anden Verdenskrig
boede hun tæt på en af de lejre, hvor Danmark havde spærret de tyske flygtningebørn inde. Vi kender jo historien om, hvordan alle de danskere, som
ikke havde deltaget i modstandskampen, umiddelbart efter krigen stoltserede
rundt som nogle fede selvtilfredse bønder, samtidig med at de tyske børn i
flygtningelejrene døde som fluer, fordi vi nægtede dem lægehjælp – for de var

foto: Jon Bang Carlsen

“Det var jo i sig selv en gedigent interessant historie med denne kvinde-

Den gamle dame og havet – for at få virkeligheden til at passe med den vision, han havde i
hovedet, fik Jon Bang Carlsen monteret glas foran et havmaleri, som skulle indgå i en vigtig
scene i Før gæsterne kommer (1984). Det ‘glemte’ han imidlertid at fortælle sin hovedkarakter,
så da fru Beck ville tage maleriet ned fra væggen for at foretage den sædvanlige forårsrengøring, fik hun en overraskelse.

jo bare nogle dumme tyskere! Men dér viste fru Beck sit format og tog et af
disse børn til sig og gjorde hende til sin datter. Det er jo et eminent episk stof,

beskrivelse af sin spillelærerinde, hvor han kunne se så dybt ned mellem hen-

men det er bare ikke dér, mit filmsprog kommer i kog.”

des bryster, at han kunne ane hendes kønsbevoksning dernede i det forbudte

– Når du indsamler den slags historier, kribler det så ikke i dig for også at fortælle
dem?

land. Men i mit tilfælde fik jeg en spillelærer med dårlig ånde, og dét overlevede min passion for musikken ikke. Som ung mand malede jeg også, og spil-

“Det gør det sjovt nok ikke – hvilket blandt andet hænger sammen med, at

lede lidt teater, og siden har jeg både lavet radio og skrevet en masse, samtidig

jeg bevidst har været påpasselig med ikke at efterleve min onkel, forfatteren

med at jeg altid har haft gang i tre film på samme tid. Så i mit voksne liv har

Carl Bangs eksempel. Jeg skal ikke kunne udtale mig om hans forfatterskab,

det simpelthen været et tema for mig dette med at forsøge at undgå at brede

for han var for tæt på mig til, at jeg kunne læse ham, men dét, folk sagde

talentet for langt ud. Men jeg må indrømme, at med lige præcis fru Beck har

om ham, var, at han havde lidt for mange talenter. Ud over at kunne skrive

jeg haft dårlig samvittighed over, at jeg ikke ringede til en eller anden kollega

spillede han blændende godt på klaver, efter sigende var han en habil maler,

og gav et praj, for det var en stor og væsentlig historie, hun havde, og jeg ved,

og han lavede også nogle enkelte film, blandt andet en halvkendt én, der

at hun gerne ville have fortalt den.”

hed Hvor ligger hunden begravet? [1964]. Og på samme måde har jeg selv haft

– Var fru Beck et lige så villigt redskab for dig som Jenny?

tendens til at ville sprede mig lidt for meget. I teenageårene piskede min mor

“Nej, hun var en helt anden type. Selv om Jenny kunne have sine særhe-

mig til at spille klaver, fordi hun gerne ville have, at jeg skulle være noget ved

der – for eksempel kagerne i soveværelset – var hun rund som et fynsk æble,

musikken. Det var jo meget fristende, eftersom jeg havde læst Henry Millers

mens fru Beck var tynd og skarp og mere hen i retning af en Karen Blixen-
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agtig figur. Hun var absolut ikke én, der lod sig trække rundt ved næsen. Men

blive spærret inde i vores egen form. På et eller andet tidspunkt bliver formen

så længe jeg holdt mig inden for hendes univers, var hun fin at arbejde sam-

altid stærkere end indholdet, og så kan indholdet ikke ånde og trække nyt liv

men med. Og jeg tror også, at hun havde det skægt – måske fordi hun kunne

ind i sig længere. Derfra er der så to ting, man kan gøre. Enten kan man be-

genkende noget af sin egen fandenivoldskhed i mig. Der er noget kombattant

gynde at gå efter pengene og bare gentage formen og skide på indholdet. Eller

i os begge, og det var et af de nøglehuller, der var imellem os. Men samtidig

også kan man indtage den holdning, at nu er det tid til at smadre formen. Og

var hun også meget romantisk. Der var meget Ofelia i hende. Og så havde

dér har jeg valgt det sidste. Hvis du ser på min produktion efter Før gæsterne

hun ét træk, som jeg virkelig elskede, og det var hendes disrespekt for tiden.

kommer, vil du kunne konstatere, at den bevæger sig i mange forskellige ret-

Når man kom ind på hendes hotel, var det første, der slog én, at hun havde

ninger, før den så finder et nyt spor med de essayistiske film fra Sydafrika.

valgt at stoppe uret i en eller anden epoke, formodentlig lige omkring Anden

Det har været interessant og tilfredsstillende for mig selv – men ikke særlig

Verdenskrig, og så gad hun ellers ikke forsøge at tilpasse sig de nye tider. Det

praktisk i forhold til de forskellige støttesystemer.”

var hendes tid, den havde hun valgt, og det rimer i høj grad med en fornemmelse, jeg selv har.”

– Er du direkte stødt på den holdning, at repræsentanter for de støttegivende
institutioner har forventet at få mere af det samme?

“Jeg håber ikke, at det lyder for nedladende, men for mig er der stort set

“Adskillige gange. Men nu er det jo heller ikke sådan, at jeg fuldstændig

ikke noget mere latterligt end folk, der desperat forsøger at følge med tiden –

har lagt den iscenesatte dokumentarisme på hylden. Jeg nærer generelt en

uanset hvor de selv er i hjertet. Det er noget af det mest ynkelige, der findes.

kærlighed til det korte format, både når jeg skriver, og når jeg laver film, og for

Til gengæld har jeg stor respekt for folk, der tør betragte alle tider som en

eksempel er sporet ført videre i den irske It’s Now or Never, som salgsmæssigt

buket af tilbud, man frit kan vælge mellem, og som har forstået at udpege

faktisk havde endnu større succes end Før gæsterne kommer.”

sig en tid, der passer til dem. Og fru Beck levede altså sådan cirka i midten af
det tyvende århundrede, og det er derfor, jeg allerede i starten af filmen viste

– Hvad er dit eget bud på, hvorfor lige præcis Før gæsterne kommer fungerer så
godt?

den scene, hvor telefonen ringer, og hun spørger, om det er Sadistisk Depar-

“Formodentlig har det noget at gøre med, at den har humor. Det er et

tement, for den fortæller meget præcist om hendes frihedstrang. Alt sådan

gennemgående træk i de fleste af mine mere populære film, mens mange har

noget med at være et nummer i rækken og blive kontrolleret i hoved og røv

haft sværere ved at kapere mine sydafrikanske film, tilsyneladende fordi de

gad hun overhovedet ikke at have noget med at gøre. Den scene var i øvrigt

er mere ‘kloge’ og filosoferende og mindre humoristiske. Og så kan jeg bare

en rekonstruktion af en autentisk episode, som for mig blev et billede på hen-

konstatere, at det for mig har været interessant at iagttage, at en film som Før

des fine blanding af stolthed og fandenivoldskhed. Ikke at hun nødvendigvis

gæsterne kommer synes at fungere lige godt i alle lande, om det så er Japan eller

foragtede dem, der levede i nutiden – men hun kunne altså have lidt svært ved

USA eller Danmark – hvilket må sige noget om, at det åbenbart er den mest

at skjule sin irritation over, at officererne ikke længere gik foran!”

danske af alle historier, som kommunikerer bedst internationalt. Eller sagt

– Før gæsterne kommer er med en vis ret blevet betragtet som en kulmination af

på en anden måde: Den films succes bekræfter den romantiske opfattelse,

dit arbejde med iscenesat dokumentarisme. Følte du også selv, at den var en slags

at vi mennesker, på trods af alle vore forskelle, har meget tilfælles, og at det

afrunding i den forstand, at du derefter ikke bare ville kunne gentage den formel

handler om at koge sit udtryk ned til de reneste elementer, hvis man vil gøre

igen og igen?

sig håb om at gå stærkt igennem ude i den store verden.”

“Ja, det er klart. Det er jo det hårde ved sådan noget. Vi har tidligere talt
om, hvordan min far en gang imellem gik ud og smadrede alle sine figurer,
når han følte, at han var kørt ind i en blindgyde. Som barn forstod jeg det

23: Det alt, alt, alt for faste kød: Ofelia kommer til byen (1985)

ikke, men senere kunne jeg se, at han på sin egen brutale måde havde lært

På facaden foran Brugsen i den snævre hovedgade i en lille vestjysk by hæn-

mig noget om, hvordan vi alle sammen, uanset om vi skriver eller laver film

ger et neonlysende skilt og reklamerer for Cirkel Kaffe. Midt i den hvide cir-

eller maler billeder eller bare lever i et ægteskab, uvægerligt ender med at

kel på det orange skilt ses Sikker Hansens stiliserede tegning af en negerpige
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let – byens eneste unge mand, klokkeren og kirkegårdsgraveren John (Reine
Brynolfsson) – ud på den tomme hovedgade, hvor han efter at have kysset
den aldrende Ofelia farvel sætter sig ind i sin bil og drøner ud gennem landskaberne, blot for at forulykke og gå til grunde i en eksplosion af flammer.
Det er i hvert fald, hvad filmen gerne vil have os til at tro. For intet er
selvfølgelig helt, som det umiddelbart tager sig ud. Og efter den dramatiske
indledning – der rummer en af de få stuntscener i Jon Bang Carlsens œuvre

foto: Jakob Bonfils / Dan Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

– spoles tilbage til begyndelsen af den historie, som brik for brik skal forklare
os den unge Hamlets opbragte tilstand. En tilstand, som ikke blot skyldes
premierenerver, men stikker langt dybere.
Med forberedelserne til Hamlet-opsætningen som omdrejningspunkt tegner Ofelia kommer til byen et kollektivt portræt af beboerne i og omkring den
lille by, en filmisk gobelin af et tæt sammenvævet samfund, hvor alle kender
hinanden – på godt og ondt. Og selvfølgelig er fortællingen konstrueret så
snedigt, at de indbyrdes relationer blandt amatørskuespillerne og replikker og
tematikker i Shakespeares stykke løbende spejler sig i hinanden. Det handler kort sagt om fædre og sønner, om troskab og svig, samt selvfølgelig ikke
mindst om den evige kamp mellem religiøsitetens åndelige bestræbelser og
de ubønhørlige diktater fra kødets lyster.
Som en samlende skikkelse, specielt i forhold til den sidstnævnte tematik,

Ofelia kommer til byen (1985) – da storbypigen Molly (Stine Bierlich) gør sin entré i landsbyen
på den jyske vestkyst, vender hendes tilstedeværelse op og ned på næsten alting i det lille
samfund.

står Johns mor, den frodige Rita (spillet af en lokal amatør, Anna Lise Hirsch

i profil, et stykke fremmedartet eksotik hér i det kulturelt set ellers homo-

være så gavmild med sit kød, at der, groft sagt, nærmest ikke er nogen mand

gene bondesamfund. Når vinden fra det nærliggende Vesterhav pisker op ad

på egnen, hun ikke har ligget i med – med det resultat at sønnen konstant går

hovedgaden, vugger negerpigen frem og tilbage, mens de rustne hængsler

rundt og gætter på, hvem af dem der mon er hans far.

Bjerrum). Hendes ensomhed og kærlighedshunger har drevet hende til at

synger deres egen længselsfuldt klagende musik. Omkring dette ikoniske mo-

Via Ritas mangfoldighed af tidligere eller nuværende elskere trækkes tråde

tiv udspilles dramaet i spillefilmen Ofelia kommer til byen, Jon Bang Carlsens

ud i det lille samfund, hvor de forskellige karakterer og deres individuelle

tredje værk fra Fjaltring-egnen.

skæbner mere eller mindre rudimentært ridses op. Der er den gamle fisker,

Følger man negerpigens uudgrundelige blik, viser det sig, at hun – tilsyne-

Lauritz, som holdt af at frekventere Rita, fordi hendes bølgende kød mindede

ladende med lige dele undren og sørgmodighed – stirrer over mod landsbyens

ham om livet på havet, men som allerede tidligt i filmen lægger sig til at dø

forsamlingshus, hvor facaden er pyntet op med kulørte lamper. Anledningen

i protest over, at han ikke kan få hovedrollen i Hamlet. Der er hans enke,

viser sig at være den lokale teaterforenings premiere på en dilettantudgave

den konstant portvinskonfuse Theodora (Else Petersen), som efter omsider at

af Shakespeares Hamlet, og på denne festlige aften er stort set alle egnens

være sluppet ud af det kærlighedsløse ægteskab med Lauritz blomstrer kort-

beboere mødt op, enten for at medvirke i forestillingen eller for at sidde nede

varigt op, da rollen som Ofelia bliver ledig. Der er bondemanden Arne (Ingolf

på tilskuerrækkerne og more sig over at se naboer og bekendte kvaje sig i

David), som elsker sine malkekøer højere end sine medmennesker – faktisk

deres forsøg på at indfri skolelærerens ambitioner om at lade en flok bønder

så højt, at han nægter at sælge dem til slagteriet, og dét på trods af at den lo-

spille ‘rigtigt’ teater. Alt går selvfølgelig galt. Og efter tæppefald vakler Ham-

kale bankmand (Kristen Poulsgaard) puster ham med noget nær kulingstyrke
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i nakken. Der er den trivelige og fordrukne buschauffør, Vagn (Flemming
“Bamse” Jørgensen), som er ved at gå i spåner under sine strengt religiøse forældres foragtende blikke, samtidig med at han dagdrømmer om at blive gift
med en hel pigegarde. Og der er Vagns far, fyrmesteren (Gustav Bentsen), der
repræsenterer en indremissionsk forpost i den ellers grundtvigianske oase,
men som ydmyges gang på gang af sønnens udskejelser – mest spektakulært i en scene, hvor Vagn kommer fuld hjem og løfter faren op i sine arme
Presleys version af “Are You Lonesome Tonight?” kværner løs inde i hans
omtågede hjerne.
Med et citat fra en anden af filmens signatursange er de alle sammen
“Strangers In The Night”. Men trods alt omgærdes de af fællesskabets tryghedsilluderende dynamik, ligesom de lever i relativ vished om, hvad morgendagen vil bringe. Det vil sige – det gør de, lige indtil en fremmed træder ind
på byens overskuelige arena. Det er ikke negerpigen fra Cirkel Kaffe-skiltet,
der hopper ned og blander sig i intrigerne, men en ramponeret teenageluder
fra storbyen, Molly (Stine Bierlich), som er flygtet fra stenbroens langt mere
åbenlyse gru og på en eller anden måde har fundet frem til lige netop denne
lille landsby på den jyske vestkyst, hvor beboerne i tiden omkring hendes
ankomst er travlt optagede af at indstudere Hamlet.
Til at begynde med får Mollys tilstedeværelse i byen mest indflydelse på
John, for hvem hun bliver den katalysator, som flytter hans interesse fra de

foto: Jakob Bonfils / Dan Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

for at danse rundt med ham på gårdspladsen foran Bovbjerg Fyr, mens Elvis

Ofelia kommer til byen (1985) – når bønder spiller Shakespeare. Fra venstre: kirkegårdsgraveren John (Reine Brynolfsson), tilflytteren Molly (Stine Bierlich), den lokale skolelærer
(Hans Christian Ægidius) og fyrmesterens søn, den fordrukne buschauffør Vagn (Flemming
“Bamse” Jørgensen).

døde til de levende. Men så snart hun gør sin entré i forsamlingshuset og
overtager rollen som Ofelia, kommer hun til at vende op og ned på snart sagt

samme øjeblik, han smækker døren i efter sig, falder det krucifiks, der hæn-

alting i byen.

ger på væggen, ned bag sengen og lander så uheldigt, at den martrede mand,

Nu skal det indskydes, at et rent handlingsreferat kun i ringe omfang yder

uanset hvor meget han strækker sig, ikke kan nå ind til Jesus. Og indimellem

Ofelia kommer til byen retfærdighed. Ligesom i Jon Bang Carlsens iscenesatte

stiger Guds søn såmænd også ned fra korset i kirken og blander sig med de

dokumentarfilm må også betydningen i denne spillefilm udledes af de en-

rådvilde mennesker.

kelte billeder og tableauer – som i dette tilfælde i endnu højere grad end ellers

Den ikke-realistiske stil omfatter ydermere brugen af selve fyrtårnets lys-

nærmer sig den magiske realisme. Alt i filmen synes at være indhyllet i et

kegle, der i stedet for at pege ud over havet som et pejlemærke for de sejlende

fortryllende skær af havgus, blåligt genskin fra de snedækkede vinterland-

fejer ind over landsbyen og dens fastlåste eksistenser, nærmest som en fæng-

skaber, anelsesfuld dunkelhed og symbolmættede farver. Og i det hele taget

selsprojektør – for nu at låne en iagttagelse fra Kassandra Wellendorfs læsning

myldrer det med symboler, kristne såvel som verdslige. I det vindue, hvorfra

af filmen, hvor hun fortsætter: “Man kan også se lysstrålerne fra fyrtårnet

John iagttager livet i landsbyen, er placeret en lysende globus og en miniud-

som et Guds øje, der overvåger og belyser byens beboere helt ind i deres huse

gave af Frihedsgudinden, altid med kirkens truende silhuet i baggrunden.

og tanker.”50

Hjemme hos den indremissionske fyrmester ender en konfrontation med den

Men tilbage til handlingen. Som tidligere nævnt lod Jon Bang Carlsen i

fordrukne søn med, at fyrmesteren trækker sig tilbage til soveværelset, men i

1988 Time Out begynde lige præcis dér, hvor Ofelia kommer til byen slutter –
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altså med den unge mand, som forlader hjemstavnens klaustrofobiske favntag og sætter ud for at finde sin forsvundne far, der måske, måske ikke, er en
amerikaner, som hans mor engang har ligget i med. Eller sagt på en anden
måde: Selv om faderhistorien drejes lidt forskelligt i de to film, og selv om hovedkarakteren spilles af to forskellige skuespillere, kan Ofelia kommer til byen
i et større perspektiv ses som en slags forhistorie til Time Out – og dermed en
film, der lige så vel kunne have heddet John rejser fra byen (og skulle man i den
forbindelse få den tanke, at hovedkarakterens navn ligger påfaldende tæt på
instruktørens, er det formodentlig ikke noget tilfælde). Ud over de allerede
nævnte tematikker handler Ofelia kommer til byen kort sagt om udlængsel –
og om, hvad der skal til for at løsrive sig fra landsbyens kuvøse og give efter
for trangen til at følge landevejens fristende bane ud mod horisonten, uden
at se sig tilbage. For filmens John er dét en hel del. I landsbyen er han viklet
ind i stort set lige så mange skæbnetråde som den unge prins i Hamlet. Men
I stedet finder han via mødet med den fandenivoldske storbypige modet til
i dilettantstykket at forvanske replikken “Jeg elskede dig engang” til “Jeg elsker
dig” – mens han kysser Mollys Ofelia på halsen. Og herefter er det blot et
spørgsmål om at vente på en passende lejlighed til at bryde op og én gang for
alle lægge lillebyens livsfortærende intriger bag sig.

foto: Lars Movin

i modsætning til hovedpersonen i Shakespeares stykke dør han ikke til sidst.

Ferring, juli 2011 – Jon Bang Carlsen tilbage på en af de locations, hvor Ofelia kommer til byen
(1985) blev optaget. Til højre huset, hvor graveren John boede med udsigt til kirken.

Den lejlighed byder sig, da John – omtrent samtidig med premieren på
Hamlet – får til opgave at begrave liget af en amerikaner, som engang har haft

havde skildret i Fyret og Jenny. Og den forbindelse forsøgte jeg så at skabe ved

en særlig tilknytning til landsbyen. I amerikanerens tegnebog finder John

at lade den unge luder fra storbyen gøre sin entré blandt bønderne heroppe.

et bundt dollarsedler og et fotografi, hvor den afdøde poserer sammen med

Selv om vi selvfølgelig er meget forskellige, var både hun og jeg jo i en vis for-

Rita (Johns mor). Dét bliver hans billet ud – og så er vi tilbage ved bilulykken

stand flygtet fra vores egen verden og havde søgt tilflugt helt ude på kanten

i filmens start. John iscenesætter sin egen død og ifører sig amerikanerens

af Vesterhavet.”

jakkesæt og identitet, hvorefter han begiver sig ud ad landevejen – helt klas-

“Dernæst bygger filmen på et fænomen, som jeg blandt andet havde iagt-

sisk ud mod solnedgangen og et nyt liv, ikke med sin elskede under armen

taget i min teenagetid på Mols, nemlig dette med, at når man lever tæt sam-

som Chaplins vagabond i slutbilledet i Moderne tider (1936), men dog med en

men i et lille samfund på en tyndt befolket egn, så er der næsten altid en eller

fornemmelse af, at livet har vundet over døden.

anden ildsjæl, der på trods af stedets lidenhed får den idé at sætte en af de store
klassikere op på amatørscenen. Og jeg elsker de mærkværdige sammenstød,

“En af ambitionerne med Ofelia kommer til byen var at etablere en dialog mel-

det kan give, når det er den lokale slagter, som skal spille Hamlet, mens byens

lem mit eget liv i København og den hér egn, som jeg var kommet til at

øvrige beboere må udfylde resten af rollerne, men selvfølgelig altid fordelt helt

holde så meget af,” forklarer Jon Bang Carlsen. “Nu havde jeg optaget indtil

uden hensyntagen til, hvilke roller de spiller i det virkelige liv. Så er det, der kan

flere film herovre, men det var, som om der ikke rigtig var nogen forbindelse

opstå alle disse pudsige ekstra betydninger – som i filmen, hvor graveren John

mellem den verden, jeg selv levede i – storbyen, Christiania, skikkelserne,

bliver valgt til at spille Hamlet, uden at nogen formodentlig i første omgang

der hang ind over baren på Café Dan Turèll, og alt dét – og de personer, jeg

har tænkt over, at han heller ikke i det virkelige liv ved, hvem hans far er.”
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– Du antydede før, at der var visse paralleller mellem dig og karakteren Molly.
Handler denne ellers helt fiktive film i virkeligheden også om dig selv?
“Først og fremmest vil jeg sige, at for mig hænger Ofelia kommer til byen

23: Det alt, alt, alt for faste kød: Ofelia kommer til byen (1985)
så ydermere ville bringe mit eget univers ind i fortællingen – urbaniteten,
Christiania, de forsømtes verden og alt dét – opstod idéen til at lade den ene
hovedkarakter være en pige, som var flygtet fra København.”

og Time Out uløseligt sammen. De er min – om end meget mindre succesrige – udgave af Udvandrerne og Indvandrerne.51 Men når det så er sagt, så jo

Vi har siddet længe og talt i Fjaltring Kirke, og nærmest uden at vi har re-

– selvfølgelig kan jeg spejle mig i fortællingen om en dreng, der savner en

gistreret det, er organisten ankommet og er begyndt at øve til den næste

far og leder efter sin egen identitet. Det er jo bare en forklædt fremstilling af

gudstjeneste. Så i stedet for at forsøge at overdøve den stadig mere brusende

mit eget forhold til min far. Jeg ved stadig ikke, hvorfor det forhold blev så

musik har vi nu bevæget os hen mod Fjaltringbygade, hvor vi tidligere på

problematisk for mig, men jeg tror, at det har noget at gøre med, at vi havde

dagen kunne konstatere, at det langt fra kun er Jenny Jespersens gård, som er

et meget tæt forhold, da jeg var lille, og så gled det ud, da mine forældre blev

blevet revet ned, siden Jon Bang Carlsen sidst var på disse kanter. Meget har

skilt. Siden har jeg som sagt haft alle mulige fantasier omkring ham. I én pe-

forandret sig. Man taler nogle gange om, at landsbyen repræsenterer samfun-

riode digtede jeg ham om til en kriger. I en anden var jeg overbevist om, at

dets kontinuitet, mens storbyen udgør en historieløs afgrund af rodløshed

det var en af min mors elskere, violinisten fra Prag, som var min rigtige far.

og konstant foranderlighed, men på visse måder kan det være lige omvendt.

Men uanset hvad, så fantaserede jeg ligesom John i Ofelia kommer til byen om

Man kan have en fornemmelse af, at hvis man gav sig til at undersøge sagen

en fraværende faderskikkelse.”

nærmere, ville det vise sig, at der i Fjaltring ikke var én sjæl tilbage fra den-

“Derfor var der mange forskellige elementer, som løb sammen, da jeg satte
mig ned for at skrive manuskriptet til Ofelia kommer til byen. Faktisk begyndte

gang for et kvart århundrede siden, da Jon Bang Carlsen optog Ofelia kommer
til byen.

det med, at jeg ville lave en film, der hed Landsbyen. Den var inspireret af en

I hvert fald er vejene ganske mennesketomme, da vi bevæger os fra kirken,

digtsamling af den amerikanske forfatter Edgar Lee Masters, Spoon River Ant-

der ligger frit i landskabet, og hen i retning af den lille klynge huse, som

hology [1915], altså sådan en samling fragmenter af alle mulige skæbner fra

udgør Fjaltring by. På vejen reflekterer Jon Bang Carlsen over sit forhold til

et lille samfund, som væves sammen til et større billede. Det var jo dét, jeg i

religion:

en meget mindre målestok havde gjort i Fyret, og det kunne jeg godt tænke

“Det er jo påfaldende, at jeg knap nok har lavet en film, hvor der ikke

mig at prøve at folde mere ud. Jeg har en tese om, at landsbyens rytme stadig

optræder en kirke eller en reference til kristendommen af en eller anden

er danskernes grundrytme. Vi er og bliver et bondefolk, og det er dét, der er

art. Men selvfølgelig er det mest markant i Ofelia kommer til byen, hvor rigtig

roden til vores problem med at være åbne over for fremmede. Jeg tror ikke,

mange af scenerne udspiller sig i en kirke. Især holder jeg selv meget af idéen

at vi er onde mennesker, men vi har svært ved at absorbere nye udtryk, fordi

med at slippe en flok køer løs inde i kirken midt under gudstjenesten og lade

vi sidder i hver vores lille velordnede verden og spærrer os inde bag et panser

dem bevæge sig op ad midtergangen, mens menigheden sidder og ikke aner,

af tro på uforanderlighed. Og når der kommer et fremmedelement ind i det

hvordan de skal reagere. Det var en vidunderligt morsom scene at lave, fordi

billede, skærer det i øjnene på en helt anderledes måde, end det ville gøre i et

den både fungerede i den narrative kontekst og også havde et stærkt doku-

mere spraglet samfund.”

mentarisk element. For at opnå den maksimale effekt havde jeg ikke på for-

“Det var den historie, jeg gerne ville fortælle, men så skete der dét, som

hånd fortalt statisterne, hvad der skulle foregå. Jeg havde bare bedt dem om at

ofte sker for mig, når jeg skriver, nemlig at stoffet eksploderede i alle mu-

sidde i kirken – og så havde jeg sagt, at ligegyldigt hvad der skete, måtte de for

lige retninger, fordi jeg har dette princip med at forsøge at slå hjernen fra

alt i verden ikke vende sig om eller dreje deres hoveder. Det eneste, de skulle

og bare tæske derudad i sådan en stream-of-consciousness-proces. Blandt an-

koncentrere sig om, var at kigge op på præsten. Da vi så lukkede køerne ind,

det begyndte jeg at associere til Shakespeares Hamlet – ‘hamlet’ betyder jo

og der kom disse underlige lyde nede bagfra i kirken, kunne jeg fornemme,

landsby på engelsk – og dernæst havde jeg altså fundet denne egn, som jeg

hvordan alle de ældre mennesker, som var vokset op sammen med køer, sad

følte ville kunne fungere som en ekstremt interessant teaterscene. Og da jeg

og vred sig i sæderne af nysgerrighed efter at se om dét, de havde mistanke

332

333

III: ET VEJKRYDS I VESTJYLLAND 

23: Det alt, alt, alt for faste kød: Ofelia kommer til byen (1985)

om, virkelig kunne være sandt. Men selv om de på den ene side knap nok
kunne tro deres egne ører, var de på den anden side så autoritetstro, at de
gjorde, som jeg havde sagt. Og jeg kunne simpelthen se på spændingerne i
deres små gamle halse, at de sad og kæmpede en indre kamp med sig selv for
ikke at vende sig om.”52
– Hvad var det sværeste ved at optage på en autentisk location?
“Først og fremmest var det nogle ret hårde optagelser, fordi de fandt sted
første optagedag sneede det så meget, at vi overhovedet ikke kunne komme
ud af Trans Ferieby, hvor filmholdet var indkvarteret. Andre dage var sneen
pludselig helt væk, hvilket selvfølgelig gav problemer i forhold til continuity.
Vi var jo nødt til at lægge os fast på, om der skulle være sne eller ej i scenerne,
og flere gange var vi ude for, at hvis vi havde besluttet, at der skulle være sne,
var al sneen blæst væk næste dag, og så måtte vi selv lægge noget ud. Og hvis
vi havde besluttet, at der ikke skulle være sne, væltede det ned, hvorefter vi
måtte skovle det hele væk. Det gav selvfølgelig en del arbejde til de lokale,
men det var ikke godt for produktionen.”
“Et andet problem var lys. Ligesom i de to dokumentarfilm brugte jeg
fyrets lyskegle som et rumligt forbindende element. Det var selvfølgelig ren
fiktion, for fyrets lys strejfer jo ikke ind over land, det strejfer ud over havet,
men det tillod jeg mig at se bort fra. Og det betød, at vi måtte arbejde med
nogle meget store lyssætninger, hvor vi i det bitterligt kolde snefog havde to

foto: Jakob Bonfils / Dan Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

om vinteren. Jeg mener, at vi filmede heroppe i omkring ti uger, og på den

Ofelia kommer til byen (1985) – med Elvis Presleys version af “Are You Lonesome Tonight?”
kørende for sit indre øre tager Vagn (Flemming “Bamse” Jørgensen) sig en svingom med sin
indremissionske far (Gustav Bentsen) på gårdspladsen foran Bovbjerg Fyr.

lysmænd siddende oppe på toppen af et kæmpehøjt tårn, som vi havde bygget til formålet, og så fejede de rundt over landskabet med sådan nogle store

dede i virkeligheden mere om noget af dét, jeg søgte efter, da jeg lavede den

tyve-kilowatt-lamper.”

irske film, It’s Now or Never, altså denne mand, som aldrig har haft noget med

– Ofelia kommer til byen er nok så meget et portræt af et sted, et miljø. Lod du
dig direkte inspirere af autentiske personer til nogle af bifigurerne?
“Helt sikkert. For eksempel er Flemming ‘Bamse’ Jørgensens religiøse far,

kvinder at gøre, og som derfor har bevaret den lille drengs charme. Hvis jeg
havde fundet Kristian i Irland, kunne han sagtens være blevet hovedkarakteren i It’s Now or Never.”

fyrmesteren, direkte inspireret af den autentiske fyrmester fra Fyret, som var

– Stine Bierlich fik både en Bodil og en Robert for sin præstation som Molly. Og

indremissionsk. Jeg tror oven i købet, at han havde en søn, der havde nogle af

din film blev et markant gennembrud for hende, og også et højdepunkt i hendes kar-

de samme problemer som Vagn. Jeg er ikke helt sikker, men fyret brændte på

riere. Hvordan havde du fået øje på hende?

et tidspunkt, og det var noget med, at det var sønnen, som var kommet hjem

“Jeg kendte hende selvfølgelig, fordi hun var datter af min gamle veninde

efter at have været ude og drikke, og så var det den sædvanlige historie med

Ann Bierlich, som havde været med heroppe som scripter på både Fyret og

en cigaret, som var faldet ned og havde tændt ild til gulvtæppet.”

Jenny. Og faktisk havde jeg også brugt hende en gang før, nemlig i den lille tv-

– Hvad med bondemanden, som får tvangsfjernet sine køer, Ingolf Davids karakter?

film, der hed Du er smuk – jeg elsker dig, hvor hun er Ulla Henningsens datter.

“Den figur er i høj grad er inspireret af Kristian, Jennys søn, selv om der

Inden da mener jeg, at jeg havde set hende i en film af Anders Refn,53 men det

selvfølgelig også er store forskelle. Kristian var jo en meget ren dreng og min-

var helt klart i forbindelse med Du er smuk – jeg elsker dig, at jeg fandt ud af,
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hvor blændende hun fotograferede. Stine var den type, som kunne komme
ind og ligne en hængt kat, men når man så eksponerede hende på 35mm og
fik hende op på det store lærred, skete der en nærmest magisk forvandling.
På den måde var hun den fødte filmskuespillerinde. Og så udstrålede hun en
interessant blanding af skrøbelighed, mystik og seksualitet, som gjorde hende
perfekt til en bestemt type roller – for eksempel den i Ofelia kommer til byen.”
– Et af de sanseindtryk fra den film, som er blevet siddende i mig i de mere end
Brugsen …
“Ja, sådan er der mange, der har det med den film. Og det er jo også nærmest et stykke absurd teater med sådan en vidunderlig negerpige, som hænger og gynger frem og tilbage i en tom hovedgade i Vestjylland. Og siden
du nu bringer det på bane, vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremhæve
en person, som spillede en meget stor rolle på den produktion – ud over fotografen Alexander Gruszynski – og det er tonemesteren Henrik Langkilde.
Han lavede et begavet og smukt stykke arbejde i forhold til at inkorporere
mange af reallydene som elementer i de musikalske temaer. Selvfølgelig er
det Carl Nielsens musik, ‘Ved en ung kunstners båre’, som er den bærende
komposition på lydsiden, plus nogle supplerende, lidt suspense-agtige stykker
af Hans-Erik Philip. Men Henrik Langkilde lavede en ren genistreg, idet han
tog alle de små lyde, hvert eneste lille regndryp eller knirk, og lagde dem ind

foto: Jakob Bonfils / Dan Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

tyve år, der er gået, siden jeg så den første gang, er lyden af det knirkende skilt foran

Ofelia kommer til byen (1985) – Jesus (Bent Ove Jacobsen) er steget ned fra korset for at tage en
snak med den fortabte storbypige Molly (Stine Bierlich).

i en synthesizer, så de kunne styres og manipuleres og bruges kompositorisk.
Det var kostbart og tidskrævende, men jeg synes, at det var investeringen

en krig, der skulle vindes. Vi mennesker er jo ekspansive af natur og vil alle

værd. Det hævede ganske enkelt lydsiden op på et helt andet niveau, end man

sammen gerne være med til at forme den verden, vi skal leve i. Men i stedet

dengang var vant til.”

for nogle meget synlige eller konkrete udfordringer står den unge dansker i

“Når det så er sagt, er det selvfølgelig interessant at spekulere over, hvorfor det lige præcis var lyden af skiltet, som i dén grad gik ind og blev en del

den største udfordring af dem alle, nemlig at være blevet kastet ind i en fuldstændig velordnet og tilsyneladende færdigformet verden.”

af folks erindring. Jeg ved det ikke, men for mit eget vedkommende repræ-

“Dét er det store danske drama. Og det er selvfølgelig historisk betinget.

senterede det element først og fremmest en slags spaghettiwestern-poesi, et

Det hænger sammen med, at vi som nation har vendt ryggen til aggressivite-

fuldstændig arketypisk udtryk for stemningen i sådan en landsby. Som dan-

ten, fordi vi er som det lille barn, der kommer ud i skolegården og får øje på

skere er vi jo ofte født direkte ind i sådan en meget overskuelig virkelighed

den store brutale bully og underkaster os med det samme. Vi tør ikke stille op

bestående af en hovedgade med nogle huse på begge sider, en kirke i den ene

mod udyret, fordi vi ikke opfatter os selv som værende stærke nok, og derfor

ende og en skole i den anden – plus, hvis man er heldig, måske et par butik-

søger vi hele tiden det pæne kompromis, der gør, at vi kan overleve uden at

ker. Så står man dér med sit unge liv og skal forsøge at erobre et eller andet,

få alt for mange ridser i ansigtet. Det var jo præcis dét, der skete under Anden

som man ikke rigtig kan få øje på. Det er derfor, mange af os kan få denne

Verdenskrig. Og hvis jeg skal være lidt kritisk over for dansk kultur, så finder

fornemmelse af, at det ville være lettere, hvis vi var født et andet sted, hvor

jeg det problematisk, at så få af vores historiefortællere har haft modet til at

der var nogle indianere, der skulle bekæmpes, et land, der skulle erobres, eller

gå i clinch med den udfordring, der består i, at det mest dramatiske i vores
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virkelighed er selve velordnetheden, stilheden, fraværet af synlige trusler og

ligger hundrede gange stærkere i en landsbygade i Vestjylland end på sådan

ydre drama. Nu ved jeg godt, at vi er ved at blive indhentet af gangstervirke-

nogle håbløse steder som Nørrebrogade eller Strøget.”

ligheden i takt med, at Danmark forsvinder som selvstændig statsdannelse,

– Men der er også en kulturel reference indbygget i scenerne med det knirkende skilt

men for mig virker det stadig som en overspringshandling, når diverse for-

i den forstand, at det er en filmisk konvention at skildre en vis type byer på den måde?

fattere ikke kan skrive en bog uden at jonglere rundt med snesevis af lig og

“Det er jeg klar over, men hér må man huske, at mine egne sansninger og

bloddryppende, narkorelaterede krimiintriger. I min optik er det langt mere

erfaringer i denne sammenhæng har vejet tungere end nogen film, jeg har set.

interessant, men selvfølgelig også langt sværere, at beskæftige sig med det

Selvfølgelig er det en filmisk konvention, men stemningen af sådan en men-

drama, der ligger i fraværet af åbenlyse forskelle. Vi har haft nogle enkelte

nesketom hovedgade har altid sendt mig direkte tilbage til Kyndeløse, hvor jeg

forfattere, som turde give sig i kast med det – for eksempel Leif Panduro og

som en rask ung mand med alt mit blod susende lige under huden kunne gå

senere også en forfatterinde som Helle Helle – men alt for mange løber skri-

ud i landsbygaden, klar til at erobre verden, og så skete der ikke en fucking skid.

gende bort og henter i stedet nogle dramatiske skabeloner ind, som har rod i

Hvis der var en flue, som uforvarende kom til at flyve direkte mod glasset i et

helt andre samfundstyper.”

staldvindue og faldt besvimet ned i vindueskarmen, var det virkelig dagens

– Det er lettere at fortælle historier på steder, hvor forskellene og samfundets
iboende drama står mejslet ud i granit?

drama. Men normalt kunne man slet ikke regne med begivenheder af de dimensioner, og i stedet kunne jeg stå dér som Johannes V. Jensen i det digt, der

“Selvfølgelig, og det var også derfor, det var så stimulerende at bo i Sydafri-

hedder ‘Paa Memphis Station’, og spekulere over, om jeg lige akkurat havde set

ka. Ikke overraskende havde vi som hvide europæere det meste af tiden adresse

en flig af en kvindearm oppe bag et vindue, hvor gardinet straks blev revet for,

i et af de mere velstillede kvarterer – Charlottenlund med bjerge, som jeg kaldte

eller om det bare var min fantasi, der spillede mig et puds.”54

det – men hundrede meter nede ad samme vej boede de mennesker, som gjorde
rent hos os, i jordhuler og den rene sociale elendighed. Det er klart, at det er en

Ser man bort fra den ekstremt egenartede Blinded Angels (2007), er Ofelia kom-

situation, som både er rædselsfuld og vanvittig interessant, og specielt kunne

mer til byen indtil videre Jon Bang Carlsens mest personlige bud på en spil-

jeg mærke på mine børn, at de nærmest blev åndeligt rejst af at komme væk fra

lefilm. Også debuten Næste stop – Paradis (1980) havde naturligvis auteurens

Danmark, hvor alt i en vis forstand kan føles nærmest ligegyldigt, og ned til et

fingeraftryk og var blevet relativt vel modtaget blandt anmelderne,55 men fil-

sted, hvor diskussionen om godt og ondt er fuldstændig håndgribelig.”

men var ikke rigtig lettet (eksempelvis var den blevet udtaget til visning på

“Men altså, tilbage står det grundlæggende spørgsmål i den danske kultur:

festivalen i Venedig, men var af en eller anden grund ikke kommet med alli-

Hvordan finder man ud af at bruge sit liv på en meningsfuld måde, når der ikke

gevel). Ofelia kommer til byen derimod, vakte betydelig opsigt blandt kollegerne

er nogen ydre fjender, og alt omkring én synes at være færdigt og på plads?

og syntes samtidig at gøre et varigt indtryk på en stor del af publikum – måske

Hvordan undgår man bare at blive en planke i rækværket, som hænger mellem

fordi filmmageren denne gang både investerede et personligt stof og rettede

alle de andre planker, indtil skruerne er så rustne, at man falder af og bliver

opmærksomheden mod en type dansk miljø, som de færreste andre instruktø-

kørt til forbrændingen? Det er hele dét drama, der ligger i den hovedgade.”

rer havde beskæftiget sig med, samtidig med at han på én og samme tid brød

– Samtidig er det jo også en kulisse, man kender fra talløse amerikanske film
optaget i småbyer i Midtvesten. Og måske virkede de scener i Ofelia kommer til byen
så stærkt, fordi man ikke tidligere havde set lige præcis dén stemning omplantet til
en dansk kontekst?

med fortællemæssige konventioner og appellerede ganske bredt, først og fremmest i kraft af filmens mere folkelige elementer, ikke mindst dens humor.
Alligevel synes det at være den af Jon Bang Carlsens film, som anmelderne
har haft sværest ved at finde ud af, hvad de skulle mene om. Typisk er Bent

“Det tror jeg, at du kan have ret i. Men det underbygger jo blot min anta-

Mohns anmeldelse i Politiken, hvor han indledningsvis har en række indven-

gelse om, at der er kæmpestore ligheder mellem vores verden og den ameri-

dinger mod den kringlede handling og den – i hans øjne – lidt for påklistrede

kanske. Det er blandt andet derfor, at man som dansker ikke føler sig frem-

parallelisering mellem karakterernes indbyrdes relationer og Shakespeares

med i USA. Man har alle de kulturelle referencer med sig, og de referencer

tekst. Men så vender han pludselig om og skriver, at “Jon Bang Carlsen har
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Ofelia kommer til byen. Men samtidig var det også med den film, at der begyndte at tegne sig et mønster, som gik ud på, at mens man generelt kunne
blive enige om at rose kvaliteterne i Jon Bang Carlsens iscenesatte dokumentarfilm, var man mere i tvivl, når det gjaldt hans spillefilm.
Med en – i øvrigt genkommende – reference til den tyske instruktør Wim
Wenders kunne Aktuelts Uffe Stormgaard således konstatere, at der kun er få
danske filmmagere, der som Jon Bang Carlsen formår “at skildre en stemning

foto: Jakob Bonfils / Dan Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

dokumentarisk ærligt”. Og så fremhævede han filmens portræt af et miljø,

Ofelia kommer til byen (1985) – når John ikke kender sin fars identitet, hænger det sammen med,
at hans mor, den gavmilde Rita (Anna Lise Hirsch Bjerrum), har ligget i med stort set samtlige
landsbyens mænd. Hér trøster hun den konkurstruede landmand Arne (Ingolf David).

der svarer til dét, “Carl Th. Dreyer har skildret i Ordet, men hvor slægtskabet
med Wim Wenders synes mere nærliggende”.59
I Berlingske Tidende nævnte Michael Blædel ikke direkte Wenders, men havde også blik for styrken i filmens brug af landskaber: “Bang Carlsens billeder
vokser ud over sig selv og bliver til sære, stiliserede tableauer, hvor personernes
følelsesliv, det de ikke selv kan udtrykke, afspejles i billedernes komposition,”
skrev han. Men samtidig slog han også ned på de træk, som – på godt og ondt
– gør Jon Bang Carlsen til “dansk films uberegnelige outsider”: “Der foregår alt
for meget i ham til, at han kan falde til ro og lave en traditionelt helstøbt film.
Han eksperimenterer med sproget, og hans temperament tvinger ham til hele
tiden at prøve sig selv, at søge efter nye udtryk, at bruge drømmen og virkeligheden på en anden måde. Det giver hans film en splittethed, men også nerve
og en overbevisende fornemmelse af, at alt bliver til af indre nødvendighed.”60
Og netop splittelsen var et nøgleord i mange af anmeldelserne:
I Kristeligt Dagblad kaldte Johs. H. Christensen således instruktøren bag

skabt en film, der både er usædvanligt og dygtigt arbejde. Den er ikke en let

Ofelia kommer til byen en “filmkunstner” og skrev, at han hører “blandt de

tilgængelig eller folkelig underholdningsfilm, men handlingsmæssigt og følel-

mest originale og ambitiøse, vi har”. Men samtidig mente han, at Jon Bang

sesmæssigt et inciterende og fascinerende puslespil med scener af stor og skøn

Carlsen i spillefilmsformatet “har svært ved at få en historie til at hænge

udstrålingskraft.” Endelig konkluderer Mohn med at sige, at filmen – selv om

sammen”. Som fortælling er filmen hele tiden “på nippet til at rive tilskueren

den er “sær og egensindig” – hæver sig “højt over det gængse danske filmni-

med, men samtidig stillestående, skæbnetynget, hvor der ingen skæbne er,

veau, ja kan egentlig ikke sammenlignes med nogen anden dansk film”.56

men kun anstrengte arrangementer, et påståeligt stilleben”.61

Det sidste kunne de fleste blive enige om – selv om langt fra alle delte Mohns

Endelig var der selvfølgelig også dem, der bare bøjede sig i støvet af be-

positive vurdering. Specielt i Ekstra Bladet var dommen kontant: “et mærkeligt

undring – som for eksempel Ib Monty, der i Jyllands-Posten mente, at filmen

miskmask af gode intentioner, psykologiske afdækninger og sociale skildringer

“er fuld af subtile visuelle tegn, men alle tegnene føjer noget til helheden, og

tilsat en gang saftig folkekomedie”. Mens Knud Fryland i Jydske Tidende var i

Bang Carlsens modenhed viser sig deri, at intet synes gjort for effektens skyld.

den modsatte grøft: Allerede i overskriften talte han om en “Mesterlig dansk

De vældige billeder af himlen over landskabet, af havet, der stivner i frosne

film”, og nede i teksten lød erklæringen, at Jon Bang Carlsen havde skabt “et

billeder, er ikke gratis naturlyrik, men etablerende elementer i den ramme,

lille mesterværk”. Og til slut: “Luis Buñuel har ikke levet forgæves”.58

som menneskene befinder sig i.”62

57

Det er således ikke for meget sagt, at anmelderne var i syv sind omkring
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gen. Menuen består af diverse helstegte dyr, ledsaget af alt hvad egnen kan
byde på af hjemmedyrket tilbehør, og underholdningen sørger lokale kræfter
for – der er nemlig nok at tage af. Som tidligere nævnt har området omkring
Fjaltring og Bovbjerg udviklet sig til en ren kunstnerkoloni, og det vrimler
med kreative mennesker: malere, billedhuggere, kunsthåndværkere, forfattere, teaterfolk, musikere og så videre. Kigger man sig omkring, kan det lille
samfund på godt og vel to hundrede sjæle mønstre en læsegruppe, en filmklub, eget byorkester samt et Gæstehus drevet på frivillig arbejdskraft. Hertil
kommer diverse kulturelle institutioner såsom Kunstcentret Tuskær, Galleri
Møller P. og det førnævnte Galleri Fjaltring, der er indrettet i den tidligere
Brugsforening, som overlevede cirka seks år efter indspilningen af Ofelia kommer til byen. Bondesamfund? Næppe. Som en af gæsterne ved vores bord formulerer det, skelner man ikke længere mellem de fastboende og tilflytterne,
men mellem gamle og nye tilflyttere.
foto: Lars Movin

Det er ikke længe, vi får lov til at sidde for os selv. Da først rygterne er løbet

Fjaltring Fri- og Udeskole, juli 2011 – et kvart århundrede efter optagelserne til Ofelia kommer til byen (1985) genser Jon Bang Carlsen Hamlets mor, Rita, i virkelighedens verden
kaldet Anna Lise Hirsch Bjerrum.

gennem forsamlingen, at selveste instruktøren bag Jenny og Ofelia kommer til
byen er til stede, kommer den ene efter den anden hen til vores bord for at udveksle minder. Det er som en spontan udgave af Her er dit liv – én har skovlet
sne for at redde kontinuiteten i Ofelia kommer til byen, en anden har kendt Jennys søn Kristian, en tredje husker bare dengang det københavnske filmhold
kom til byen, og så videre. Anekdoterne flyder om kap med den lokale Fjaltring-vin, der sælges til rimelig pris, og skulle man nogensinde have næret en

dengang, Jon Bang Carlsen optog Ofelia kommer til byen, bliver det indtryk

illusion om at være kommet til “Det Mørke Jylland” eller “Den Rådne Banan”

dementeret på eftertrykkelig vis, da vi under vores vandring op og ned ad

– eller bare til Jennys nøjsomme verden, for den sags skyld – brister den snart.

hovedgaden og et par af sidevejene passerer forbi Fjaltrings grundtvigian-

For eksempel kommer vi til at sidde sammen med danseren og skuespilleren

ske Fri- og Udeskole. Hér møder vi nemlig ingen ringere end hovedpersonen

Reidar Nilsson, leder af Tuukkaq Teatret, som har adresse ikke langt herfra, og

Johns mor, Rita – eller skulle vi sige Hamlets mor, Gertrud – i virkelighedens

han kan berette om, hvordan han oplevede det at spille det amerikanske lig

verden kaldet Anna Lise Hirsch Bjerrum.

i Ofelia kommer til byen. Og senere på aftenen, efter at Anna Lise Hirsch Bjer-

Gensynsglæden er overstrømmende – da instruktør og skuespiller først
har genkendt hinanden hen over et kvart århundrede. Og Anna Lise Hirsch

rum er færdig med sin køkkentjans, slutter også hun sig til selskabet og viser
sig at være præcis så meget af et livstykke, som man får indtryk af i filmen.

Bjerrum kvitterer ved at invitere os begge til en stor fest samme aften, hvor

Anna Lise Hirsch Bjerrum fortæller, hvordan hendes medvirken i Ofelia

mange af de lokale vil være til stede. Det viser sig, at vi er dumpet ned midt

kommer til byen førte til en hel lille skuespillerkarriere – altså ud over de mange

i afslutningen på den årlige Landsbyhøjskole, et ugelangt arrangement, hvor

lokale dilettantforestillinger, hun har været aktiv i, siden hun flyttede til Fjal-

kursister fra nær og fjern nyder godt af egnens mange ressourcer og aktivi-

tring i 1972. Kort efter indspilningen af Jon Bang Carlsens film fik hun tilbudt

tetsmuligheder, takket være en sværm af lokale frivillige. Og få timer senere

en rolle i Bille Augusts Pelle Erobreren (1987). Året efter havde Max von Sydow

sidder vi bænket blandt godt og vel halvandet hundrede festglade mennesker

bud efter hende til sin Herman Bang-filmatisering, Ved vejen. Og i 1996 havde

i et kæmpemæssigt telt, der er stillet op på en fodboldbane bag skolebygnin-

hun en mindre rolle i John Carlsens tv-serie over Poul Ørums roman Vildspor.
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23: Det alt, alt, alt for faste kød: Ofelia kommer til byen (1985)

Dagen efter spørger jeg Jon Bang Carlsen, hvordan han i sin tid fandt

ikke havde noget forhold til det sted, han var blevet placeret, havde i dén grad
brug for et ‘du’. Men når han kørte sig selv op som Hamlet og lod vanviddet

Anna Lise Hirsch Bjerrum:
“Det husker jeg meget tydeligt. Det var en frygtelig kold dag, hvor det

stråle ud af øjnene, blev Anna Lise simpelthen rædselsslagen og var lige ved at

filmhold, jeg var heroppe med, stod i parkacoats til op over begge ører og

springe ud ad vinduet og cykle hjem – ligesom den tyrkiske gæstearbejder, jeg

hundefrøs, og pludselig fik jeg øje på denne kvinde, der kom cyklende gen-

fortalte om tidligere, som i tv-filmen Du er smuk – jeg elsker dig var ved at krybe

nem snelandskabet i en knaldrød træningsdragt. Det var Anna Lise. Og hun

i et musehul, når Ulla Henningsen foldede sit talent ud. Og det er klart, at det

var jo en pragtfuld kvinde – Fellini ville have elsket hende! På det tidspunkt

var en fuldstændig barnlig fejl fra min side. Enhver klog mand ville have taget

havde vi endnu ikke besat rollen som Johns mor, og eftersom jeg jo render

Ghita Nørby, som virkelig kunne have givet Reine det modspil, han havde brug

rundt med sådan en indre landskabsmaler, fik jeg lynhurtigt overbevist mig

for. Hun havde den rigtige alder og ville have kunnet forsvaret den rolle med

selv om, at det lige præcis til den figur var nødvendigt at få en autentisk

alt, hvad der skulle til. At hun så ikke lige talte den helt rigtige jyske dialekt,

vestjysk kvinde ind, som ikke havde fået formet sit sprog og sin krop og sin

ville i den forbindelse have været et mindre problem.”

koreografi på Det Kongelige Teater. Pludselig kunne jeg slet ikke udholde tan-

“Som sagt var fejlen udelukkende min. Og derfor blev jeg i sin tid også

ken om en professionel skuespiller i den rolle. Og så tog jeg Anna Lise. Hvilket

meget glad for at høre, at Anna Lise kunne bruge min film som et springbræt

selvfølgelig bringer os direkte tilbage til det gennemkommende tema i for-

til andre roller. For da Bille August kort efter skulle i gang med Pelle erobreren,

bindelse med mine fiktionsfilm, nemlig mine indimellem uigennemtænkte

havde han åbenbart set hende i Ofelia kommer til byen og syntes, at hun pas-

casting-valg.”

sede godt ind i hans univers. I øvrigt er min far også med i den film. Han bo-

“Jeg vil skynde mig at sige, at jeg på ingen som helst måde bebrejder Anna

ede på det tidspunkt i Listed ved Svaneke – historien foregår jo på Bornholm

Lise, at hun ikke var optimal i rollen som Rita. Den slags er ene og alene in-

– og da de ledte efter en næsten tandløs mand til en statistrolle, kom Tove

struktørens ansvar. Men sagen var jo, at en stor del af idéen i den film hvilede

Berg, som både var assistent for Bille og mig, i tanke om, at min far kun havde

på, at der var en parallelitet mellem forholdet mellem John og hans mor Rita

meget få tænder tilbage. Så den gamle Klampenborg-dreng spillede pludselig

og så forholdet mellem Hamlet og hans mor Gertrud i Shakespeares stykke.

en tandløs skånsk indvandrer, og han optræder oven i købet i et nærbillede

Til at udfylde sønnens rolle havde jeg fundet en vidunderlig skuespiller i Sve-

lige i starten af filmen.”

rige, Reine Brynolfsson, en enormt kapabel og meget nervøs type, som var

“Under optagelserne til Pelle erobreren skete der så dét, at Max von Sydow

helt rigtig. Og så ville jeg gerne have, at hende, der skulle spille Gertrud, var

fik øje på Anna Lise og blev helt betaget af hendes livsglæde og autenticitet.

sådan en rigtig kvinde med noget dejligt kød over nerverne, men hende syn-

Og under middagen i går aftes fortalte hun meget sødt, hvordan han nogen

tes jeg ikke rigtig, at jeg kunne finde blandt skuespillere. Så da jeg tilfældigvis

tid efter havde ringet for at invitere hende til at være med i sin næste film.

mødte Anna Lise, gav jeg nærmest på stedet rollen til hende, for hun passede

Hun havde ganske intetanende stået i køkkenet hjemme på gården og været

præcis til det billede, jeg havde i hovedet. Og hun var da også vidunderlig

i gang med at bage en kage, mens hendes mand, Egon, som sædvanlig havde

i nogle af scenerne, men i andre faldt hun igennem. Det var hendes første

gået og arbejdet ude i stalden, da telefonen pludselig ringede. Hun havde

filmrolle, og der var en kompleksitet i den karakter, som hun simpelthen ikke

tørret hænderne af og taget den, og det var så Max von Sydow, som sagde, at

magtede – hvilket både var synd for hende og for filmen.”

han skulle lave en film over en af Herman Bangs romaner, og om ikke hun
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“For eksempel kunne hun slet ikke spille de scener, hvor moren skulle blive

kunne komme over i næste uge og være med, for han kunne rigtig godt lide

ond og kalkulerende, og det var en katastrofe for Reine Brynolfsson, for han

den måde, hun spillede på. Det kunne hun da godt, sagde hun, hvorefter hun

havde bygget sin rolle op på et modspil, som aldrig kom. Når han virkelig spil-

lagde røret på og gik ud foran huset og gav sig til at pippe sammen med alle

lede igennem, hang han pludselig bare og blafrede ude i universet uden nogen

lærkerne, der hang oppe under himlen – simpelthen for at komme af med

at holde i hænderne. Bergman taler om dette med, at der skal være et ‘du’ for at

sin glæde. Da Egon hørte sin kone stå og synge som en lærke, kom han ud af

spænde en rolle op, og Reine, som var blevet fløjet direkte ind fra Stockholm og

stalden og kiggede på hende og spurgte på sin lidt bryske jyske facon: ‘Hvad er
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det så, Anna Lise?’ Hvortil hun svarede: ‘Gæt, hvem der ringede! Det var Max von
Sydow, og jeg skal være med i Ved vejen.’ Så kiggede han på hende, vendte ryggen
til og gik ind og fortsatte med sit arbejde. Hvortil Anna Lise kommenterede:
‘Jeg kunne se på hans ryg, at han var stolt af mig.’”
“Da hun så kom over til filmholdet ugen efter og deltog i en middag med
alle de store kanoner – Ghita Nørby og Ole Ernst og så videre – rejste Max von
Sydow sig op og holdt en tale, hvor han sagde: ‘I skal vide, at I alle sammen er
håndplukkede.’ Hvorefter de andre selvfølgelig havde kigget på Anna Lise og
tænkt, hvor pokker han havde plukket hende. Hvad var det for et træ? Det
står da vist ikke i vores have? Men det var gået fint. Og det bedste af det hele
var – efter min mening, for det er jo en kompliment til filmens verden – at
når Anna Lise efter optagelserne fløj hjem til Jylland og blev hentet i Karup af
sin mand, havde han bedt hende om ikke at tage al teatersminken af, for han
syntes, at det var så dejligt med sådan en kone, der kom hjem fra storbyen

24: Rationalitet og tro: Jeg ville først finde sandheden (1987)
Vi slutter vores vestjyske rejse ved Bovbjerg Fyr, der ligger helt ude på kanten
af Vesterhavet, nogle kilometer nord for Fjaltring og lige syd for Ferring, hvor
flere af scenerne i Ofelia kommer til byen blev optaget. Det er et af de mest maleriske punkter på kyststrækningen syd for Limfjorden og et ikonisk motiv

foto: Lars Movin

med alle dens farver og dufte.”

Bovbjerg Fyr, juli 2011 – på sådan en ruskende julidag er horisonten kun antydningen af en
linje i nuancer af gråt. Men et eller andet sted derude i det optiske forsvindingsrum gemmer
England sig, og bag England det Irland, som fra midten af halvfemserne skulle blive Jon Bang
Carlsens nye location.

fra Jon Bang Carlsens produktion – enhver, der har set filmen om John og
Molly, alias Hamlet og Ofelia, vil for altid associere Bovbjerg Fyr med den

stant aflejrer sig på øjet, spotte adskillige spor efter egnens fortid: oldtidshøje,

scene, hvor fyrmestersønnen Vagn i Flemming “Bamse” Jørgensens skikkelse

historiske ejendomme, mindesmærker og rester af tyskernes fæstningsværk fra

danser rundt på gårdspladsen med sin tørre pind af en puritansk-religiøs far i

Anden Verdenskrig. Lige nord for fyret, helt ud til klinten ned mod havet, lig-

favnen. Da fyret blev bygget i 1877, var der en kvart kilometer ud til det sted,

ger en sort monolit af en træbygning, hvor maleren Carl-Henning Pedersen fra

hvor landskabet brækkede ned i det frådende hav. I dag er afstanden halveret,

1958 til 1980 havde atelier. Og spejder man ud mod horisonten og lader blikket

og som det gælder det meste andet på egnen, er moderniteten for længst ryk-

glide kompasset rundt, kan man opleve, at havgusen opløser de forbløffende

ket ind: Selve fyrfunktionen er gjort fuldautomatisk, og som en konsekvens

saftiggrønne landskaber i diffuse drømmescenerier, hvor alle grænser smelter

heraf er fyrmesterboligen blevet ledig og er nu omdannet til et kulturcenter

bort – mellem himmel og jord, fantasi og virkelighed, fortid og nutid.

med café, udstillingslokaler og foredrag (naturligvis drevet på frivillig basis).

Mest fascinerende er selvfølgelig havet. Altid havet. Og også i dag viser

Oppe fra toppen det gamle tårn er udsigten dog stadig betagende. Herfra

det sig sådan, som de lokale beboere har oplevet det i generation efter ge-

kan man overskue hele egnen, som var der vitterlig tale om en filmkulisse,

neration – som en vældig og ubønhørlig kraft, der med dets vedholdende

indrettet med dekorative dukkehuse, små menneskefigurer og spredte flokke

og nærmest hypnotisk repetitive bevægelser ophæver enhver fornemmelse af

af græssende får. Men det er ikke en kulisse. Det er rå, forblæst virkelighed,

tid. Et gråt og gådefuldt rum, ulmende og urovækkende, dystert og dragende.

og indstiller man optikken, kan man gennem den hinde af saltvand, der kon-

Skydække, gus og vand flyder i ét. På sådan en ruskende julidag er horisonten

346

347

III: ET VEJKRYDS I VESTJYLLAND 

24: Rationalitet og tro: Jeg ville først finde sandheden (1987)

kun antydningen af en linje i nuancer af gråt. Men et eller andet sted derude i
det optiske forsvindingsrum gemmer England sig, og bag England det Irland,
som fra midten af halvfemserne skulle blive Jon Bang Carlsens nye location.
begge fra den sidste håndfuld værker i dét, der kan betegnes som første fase
af Jon Bang Carlsens produktion. Det er den fase, som i USA-afsnittet sluttede
i 1988 med Time Out, en både vigtig og problematisk film, der umiddelbart
mundede ud i en periode med kunstnerisk rådvildhed, men som på længere
sigt skulle føre til kreativ fornyelse. De to film, vi har besluttet at tale om,
inden vi atter vender kursen østpå, tilbage til Sjælland, udspiller sig ganske
vist ikke i Vestjylland, men hører på en vis måde alligevel begge med til den
livsperiode og det forløb, som i midten af halvfemserne blev afbrudt, da Jon
Bang Carlsen valgte at flytte til Irland. Og så er den første af de to – om ikke
andet – tematisk beslægtet med det religiøse aspekt i de vestjyske film.
Jeg ville først finde sandheden (1987) hører ikke blandt de mest kendte værker fra Jon Bang Carlsens hånd. Men på mange måder er det en helt central
film. I portrættet af den tooghalvfemsårige ingeniør Sir Ove Arup

64

– kendt

for bygningsværker som Operahuset i Sydney og Pompidou Centret i Paris –

foto: ukendt fotograf / Prisme Film (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

Men nu foregriber vi historien. Først skal vi tale om yderligere et par film,

Jeg ville først finde sandheden (1987) – virkeligheden iscenesat i Londons gader. I forgrunden:
Jon Bang Carlsen. Til højre med hat: den tooghalvfemsårige ingeniør Sir Ove Arup. Bag kameraet: Dan Laustsen. Med boomstang: Henrik Langkilde.

smelter adskillige tematikker, motiver og metodiske greb sammen i en så koncentreret form, at filmen, når først man har fået øje på den, nærmest synes at

ende har han formodentlig kunnet identificere sig med sin hovedperson, når

lyse som en ædelsten i hjertet af den samlede produktion.

denne talte om sine livsvalg.

For det første handler den meget direkte om den åndelige eller religiøse sø-

Som helt ung var Ove Arup nærmest besat af at finde en mening med til-

gen, der lå som ét blandt flere motiver i de vestjyske film, men som hér gøres

værelsen. Da det så begyndte at gå op for ham, at han formodentlig aldrig ville

til selve hovedsagen – og endda ud fra et perspektiv, som Jon Bang Carlsen må

finde et altdækkende svar, som han kunne indrette sit liv efter, besluttede han

formodes at have delt med sin hovedkarakter, nemlig splittelsen mellem ra-

at gå i den anden grøft og vælge et fag, som i udpræget grad var baseret på ratio-

tionalitet og tro. Det er kort sagt ikke vanskeligt at forestille sig filmmandens

nalitet og facts. Han blev ingeniør. I en kort mellemfase overvejede han at ud-

bifaldende nikken i baggrunden, når Sir Ove Arup et sted siger:

danne sig til arkitekt, men opgav det, da han vurderede, at han ikke var i besid-

“Alt det med Gud havde jeg svært ved at tro på. Først opfandt vi ham, og
bagefter påstod vi håndnakket, at han havde opfundet os.”

delse af det fornødne kunstneriske talent. Hvis man skal bruge sit liv på noget,
lyder hans argument, skal man være så god til det, at man kan gøre en forskel.

For det andet er det den film i produktionen, som mest direkte handler

Ellers bliver det hele ligegyldigt. Ove Arup blev ingeniør, flyttede til London og

om forholdet mellem håndværk og kunst – og om kunstens funktion i vores

opbyggede dét, der skulle blive et af verdens største og førende ingeniørfirmaer.

tilværelse. Som barn af to billedhuggere voksede Jon Bang Carlsen op i et

Han gjorde en forskel. Og da han så i sin høje alderdom igen havde fået tid til

miljø, hvor der konstant blev talt om kunst, men da han hen ad vejen selv

at reflektere, genoptog han sin søgen efter sandheden, dog ikke længere i en

valgte at beskæftige sig med film, havnede han i en metier, hvor man – uan-

absolut betydning af ordet. Snarere begyndte han at rette sit blik mod alle de

set hvor meget auteur man er – altid balancerer i trekanten mellem indhold

nære sammenhænge, hvor sandheden har en praktisk betydning. Kærlighed,

(fortælling), håndværk (industri) og kunstnerisk udtryk. Og også i dén hense-

hæderlighed, trofasthed. Sandheden i de menneskelige relationer.
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Hertil kommer så, at Jeg ville først finde sandheden er et værk, hvor Jon Bang

forholdet til døden, som den rationelle mand hævder ikke at frygte – efter-

Carlsen har udviklet og raffineret grebene i den iscenesatte dokumentarisme

som det ikke kan betale sig at frygte noget, som man alligevel ikke har nogen

til et punkt, hvor den filmiske ‘sandhed’ næsten helt har løsrevet sig fra den

kontrol over. Og på billedsiden klippes til et pindsvin, der bevæger sig hen

dokumentariske registrering – hvilket da også i sin tid faldt flere anmeldere

over plænen med en tabt blomst fra hustruens buket liggende på ryggens

for brystet.

hvælving af pigge. Herfra klippes til et Concorde-fly på vej tværs over Atlan-

For eksempel gjorde Henrik Lundgren det i Politiken til sin hovedpointe,

ten med en pingvin (måske et af dyrene fra London Zoo) som tilsyneladende

at Jon Bang Carlsen “tydeligvis [var] meget lidt interesseret i de nøgterne

eneste passager. Hvorefter vi igen er tilbage hos den gamle mand, der taler om

kendsgerninger om Ove Arup”. Mens andre var inde på noget lignende, men

sine underlige og forvirrende drømme, som altid forsvinder, inden han når at

samtidig havde et mere modtageligt blik for filmens særegne poesi. “Hver

begribe, hvad de egentlig gik ud på.
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lille brik er oprindelig hentet hos hovedpersonen, men har fået en carlsensk
ladning (og den kan man så være enig eller uenig i),” skrev Nina Davidsen i

På mange måder er Jeg ville først finde sandheden i familie med En rig mand,

Information – og tilføjede, at det var der “kommet en usædvanlig smuk por-

som Jon Bang Carlsen lavede otte år tidligere. Begge film portrætterer ældre

trætfilm ud af, Bang Carlsens (billedmæssigt) smukkeste til dato”. Og i Land

mænd, som har haft succes, udrettet noget stort og skabt en tilværelse efter

og Folk konstaterede Helle Høgsbro, at nok bliver man “ikke klogere af det

deres eget hoved. Og i begge har man en stærk fornemmelse af, at instruktø-

sagte” i filmen, men derimod bliver man “en del rigere af det viste, det san-

ren snarere end på journalistisk vis at fremlægge hovedkarakterernes meritter

sede. Her er Bang Carlsen en virkelig mester.”67

bruger dem som redskaber i en historie, han gerne selv vil fortælle. Men som

66

Hvordan er det så, at stoffet er disponeret i Jeg ville først finde sandheden?

sagt er filmen om Ove Arup mere æterisk og fri i sit udtryk. Og så er der den

Jo, i stedet for at følge sin hovedkarakters gøren og laden i mere eller mindre

åndelige dimension til forskel mellem de to hovedkarakterer: Hvor Substral-

konstruerede situationer har instruktøren kondenseret sine iagttagelser ned

kongen efter alt at dømme ikke havde andre ambitioner med sit liv end at

til en række tableauer (denne gang i Dan Laustsens fotografering). Filmen

hæve sig ud af fattigdommen og indrette sig så bekvemt som muligt, fik den

er – som Jon Bang Carlsen formulerede det i det oprindelige ledsagemateriale

økonomiske succes aldrig Ove Arup til at lægge sin åndelige søgen på hylden.

– ét menneskes sansning af et andet.68 Og det er en sansning, hvor drøm og

“Der er faktisk endnu en væsentlig forskel mellem de to film,” siger Jon

virkelighed, erindring og nutid, flyder sammen. Der er således ikke tale om,

Bang Carlsen, da vi omsider har bevæget os ned fra fyrtårnet og har fået os

at filmen på konventionel vis veksler mellem nutidsscener og elementer, der

anbragt i caféen i den gamle fyrmesterbolig. “Og det er, at hvor En rig mand

kan tolkes som drøm eller erindring. Snarere væver de forskellige elementer

helt og aldeles var min egen idé, var Jeg ville først finde sandheden en af de

sig ind og ud af hinanden som ord, sætningsfragmenter og billeder/metaforer

få bestillingsopgaver, jeg har udført. Det var en producent fra Prisme Film,

i et digt. Helt tydeligt sker dette i en scene, hvor Ove Arup fra bagsædet af en

en ret interessant skikkelse ved navn Helge Robbert,69 som henvendte sig og

bil på vej gennem London kigger ud ad ruden og får øje på sig selv som barn,

spurgte, om jeg kendte denne mand, der hed Sir Ove Arup – med tryk på Sir.

legende med en flok kammerater i en park. Og mere subtilt i de passager, hvor

Det gjorde jeg ikke, men det viste sig så at være ham, der havde stået for kon-

små iscenesatte øjeblikke fra hverdagen via komplekse montager af billed- og

struktionen af Sydney Opera House, og at han var en verdenskendt ingeniør,

lydelementer glider over i mere eller mindre absurde scenerier og tilbage.

der havde opbygget et kæmpestort firma i London. En i ordets egentligste for-

I en særligt minderig sekvens kommer Ove Arup hjem efter et besøg ved

stand særdeles begavet herre. Plus at han var en af de meget få danskere, som

det pingvinanlæg i London Zoo i Regent’s Park, som hans firma stod for op-

var blevet adlet i England. Og ham mente Helge Robbert altså, at man burde

førelsen af et halvt århundrede forinden. Han sætter sig ned ved pianoet i

lave en film om. Det kunne da være meget interessant, sagde jeg, men jeg

stuen, hvor han giver sig til at spille et vemodigt stykke musik, mens han

blev jo nødt til lige at tage over og møde ham først. For jeg vidste, at jeg ikke

gennem vinduet veksler blikke med sin hustru, som går rundt ude i haven og

ville kunne lave en film om ham, bare fordi han havde bygget Operahuset i

plukker blomster. På lydsiden blander musikken sig med refleksioner omkring

Sydney, eller fordi han var blevet adlet. Skulle det blive en bare nogenlunde
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punktet. Og det er klart, at den imponerende erindringsbue burde have været modellen for filmens struktur. Men en sådan film ville selvfølgelig have
været umulig at finansiere, for hvis det skulle gøres troværdigt og seværdigt,

foto: Jon Bang Carlsen / Prisme Film (kopi fra DFI, Billed- og Plakatarkivet)

ville det have kostet to hundrede millioner kroner.”

Jeg ville først finde sandheden (1987) – “Alt det med Gud havde jeg svært ved at tro på,” siger
den på én gang rationelt indstillede og søgende hovedkarakter, Sir Ove Arup. “Først opfandt
vi ham, og bagefter påstod vi håndnakket, at han havde opfundet os.”

– Hvordan fandt du din indgang til filmen?
“Enfoldig som jeg er, kastede jeg mig ret tidligt i forløbet direkte ud i
det emne, som jeg mente var det mest oplagte, nemlig hans forhold til Jørn
Utzon – hvilket viste sig at være en temmelig betændt sag. Jeg ved ikke nok
om ingeniørfaget til at kunne gengive de tekniske detaljer, men det var noget
med, at Utzon mere eller mindre havde vundet arkitektkonkurrencen i Sydney på en smuk frihåndstegning af den bølgestruktur, som er Operahusets
særkende, og så var det ellers op til ingeniøren – hvilket ville sige Ove Arup
– at løse det rent praktisk. De var begyndt at regne på det og havde fundet
ud af, at enten skulle man gøre hældningerne på tagstrukturen mindre dramatisk, eller også skulle selve konstruktionen være tykkere. Ellers kunne det
ikke bære. Hvilket så havde resulteret i, at Utzon var blevet vanvittig sur på
Arup, fordi han mente, at praktikerens løsning gik imod kunstnerens vision.”
“Herefter fulgte så alle de ting, som vi kender: Der opstod andre konflikter, Utzon forsvandt ud af billedet, og huset blev bygget færdigt under nogle
mildt sagt utilfredsstillende forhold. Men så fortalte Ove Arup mig noget,

seværdig film, krævede det, at jeg kunne finde en interessant indgang til ham

som jeg fandt meget interessant. Under et besøg i Danmark mange år senere

– den berømte dør mellem fortæller og subjekt.”

havde han bedt sin chauffør om at køre sig hele vejen op til det sted ved

“Så jeg tog over til England for at besøge Ove Arup, og han boede selvføl-

Helsingør, hvor Utzon boede, og så havde han sendt chaufføren ind for at

gelig sammen med sin yndige kone i Highgate nord for London, sådan en rig-

banke på døren og spørge, om Ove Arup måtte komme indenfor og drikke en

tig velhaverenklave oppe ved Hampstead Heath, og var på det tidspunkt over

kop te. Men da Utzon fandt ud af, hvem der sad ude i bilen, havde han bare

halvfems. For at få hul på en dialog og lære ham at kende gav jeg mig til at

smækket døren i for næsen af den stakkels chauffør. Og da Ove Arup fortalte

spørge ham om alt muligt vedrørende hans liv. Og i den proces fandt jeg i vir-

den historie, kunne jeg se, hvor såret han var blevet. Så den episode blev én

keligheden den film, som jeg allerhelst ville have lavet. Han havde jo gået på

åbning til at få hul på filmen.”

Sorø Akademi og talte et vidunderligt arkaisk dansk, men som mange gamle

“En anden blev selve dette fænomen, at de mennesker, som skaber visio-

mænd havde han det med at springe frem og tilbage både i tid og emne, og

nerne – herunder mig selv – en gang imellem kan være totalt urealistiske over

selv om jeg egentlig gerne ville prøve at holde ham på et kronologisk spor,

for de folk, som skal udføre dem. For da jeg begyndte at bore i, hvorfor Ove

var den associerende måde, han talte på, meget mere fascinerende. I det ene

Arup var blevet ramt så dybt af historien med Utzon, fandt jeg selvfølgelig

øjeblik talte han om sin barndom, i det næste om nutiden, og pludselig fløj

ud af, at denne højt begavede mand følte, at hans store svaghed var, at han

der en svane forbi, og svaner har en fantastisk konstruktion i vingen, som

aldrig selv turde lægge sin begavelse på hylden og bare tro på sin intuition,

mindede ham om et eller andet ar, hans mor havde på kinden, og så videre.

det umiddelbare – altså dét, som kunstneren kan. Og dermed var jeg tilbage

Sådan kørte det vildt ud ad alle mulige tangenter, og hver gang jeg tænkte,

i et genkommende tema i mit eget liv, som blandt andet havde spillet ind på

at nu har han tabt tråden, kom han syleskarpt og elegant tilbage til udgangs-

mit forhold til min stedfar, lægen fra Mols. Han elskede Count Basie og alle
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de store jazzdrenge, men samtidig havde han den – i mine øjne – infantile

– Havde du vist ham nogle af dine tidligere værker?

tro på, at han med sin gode hjerne kunne forstå alting. Det havde ført til en

“Nej, og sjovt nok er det noget, som jeg sjældent har gjort. Faktisk er der

række konflikter mellem os, og mellem ham og min mor. Derfor havde jeg en

aldrig rigtig nogen, som har spurgt om det. Det handler altid om det person-

personlig interesse i at udforske denne type rationalitets-freaks.”

lige møde, og ikke om hvad man tidligere har lavet. Den væsentligste grund

“Så nu stod jeg altså med endnu en mand, for hvem selve livets drama hav-

til, at jeg har haft så meget bøvl med den nye amerikanske film, jeg nu er i

de været problematikken med at føle sig spærret inde i sin egen rationalitet, i

gang med, er, at jeg ikke bor derovre. At jeg ikke er der. Hvis jeg havde været

sin egen prøven på at forstå det hele og i den hybris, der kan ligge i at ville kigge

i Utah hele tiden, havde der slet ikke været de samme problemer. Det er altid

Gud over skulderen. Dét blev min væsentligste indgang til at kunne lave en

den personlige kontakt og den gensidige tillid, som skaber den slags film.”

film om Ove Arup. Og det var derfor, den fik titlen Jeg ville først finde sandheden

– Hvad tror du, at Ove Arups motivation var for at stille sig til rådighed for en

– han skulle hele tiden først lige forstå tingene med sit intellekt, før livet kunne

film. Han havde jo ikke ligefrem brug for opmærksomhed på det tidspunkt i sit liv?

begynde. For det var jo ikke sådan, at han ikke respekterede kunsten. Tværti-

“Det har jeg også spekuleret over, for så vidt jeg husker, filmede vi med

mod havde han en nærmest grænseløs respekt for den og var meget modtage-

ham i fire uger, og meget af tiden var han temmelig irriteret på os. Og da vi

lig for kunstneriske udtryk – hvilket vi i øvrigt udnyttede under optagelserne.

endelig var blevet færdige med filmen og rejste over for at vise den til ham,

Ove Arup var jo en magtfuld herre, som var vant til at være boss, og han var

sprængte IRA en bombe lige uden for Channel Fours adresse i Charlotte Stre-

bestemt ikke begejstret for pludselig at skulle lade sig koste rundt med af sådan

et, hvor vi havde booket os ind, og så blev han endnu mere sur. Vi havde kun

en flok filmfolk. Men vi vidste, at han havde et svagt punkt for Mozart, og på

lige sat os til rette, da der lød et kæmpe brag, hvorefter strømmen gik i hele

et tidspunkt fik vores tonemester, Henrik Langkilde, den idé, at når vi kunne

kvarteret. Det kunne han slet ikke tolerere. De skulle fandeme ikke sprænge

se på hans kropssprog, at han var lige på kanten til at blive irriteret, skulle vi

bomber, når han skulle se film! Men jeg kunne nu rigtig godt lide ham, og i

bare lige så diskret liste Henriks hovedtelefoner på ham og spille lidt Mozart på

det store og hele behandlede han os pænt. Måske syntes han ligesom mange

walkman’en – for så snart Mozart sivede ind, var det en rolig og lykkelig mand,

af de andre karakterer i mine film, at det var sjovt at optræde i rollen som sig

som sad og ventede på os. Dog havde det en lidt uheldig bagside, idet Henrik

selv. Det giver en afstand at spille i stedet for at være.”

havde glemt at tage højde for, at Mozart-musikken på båndet gik direkte over i
noget punkrock. Så når Ove Arup begyndte at bevæge sig underligt, kunne vi
regne ud, at Mozart var forbi og dermed også freden.”
– Hvordan reagerede et kontrolmenneske som Ove Arup på at blive puttet ind i
dine iscenesættelser?

25: Hammershøi med fødselspsykose: Baby Doll (1988)
Det er ikke meget, vi får at vide om Eva, den altdominerende hovedkarakter i
spillefilmen Baby Doll. Faktisk er det meget lidt. Hun er seksogtredive år, hun

“Det tog han i det store og hele pænt, specielt når det handlede om de

er single, hun har arbejde, måske i udlandet, og nu har hun besluttet sig for

mere uskyldige scener omkring hjemmet i Highgate. Han og hans hustru bo-

at blive mor. Og, nå ja – så havde hun som barn et tæt, men tilsyneladende

ede i sådan et moderne Arne Jacobsen-agtigt hus i to etager og havde en dejlig

ikke helt uproblematisk forhold til sin nu afdøde bedstemor. Nogenlunde hér

stor have, og eftersom jeg fandt det meget smukt, at de havde været gift i

hører informationerne op. Hvem barnets far er, og hvor han befinder sig, lig-

tres år, lod jeg deres kærlighedsforhold fylde en del i filmen. Men nogle af de

ger hen i det uvisse, ligesom man i det hele taget ikke får noget at vide om

mere drømmeagtige scener var han mindre begejstret for, og det kunne ud-

Evas øvrige historie eller livsomstændigheder. Altså ikke andet end at hun er

løse nogle diskussioner. For eksempel opponerede han i første omgang mod

blevet mor, og at hun af en eller anden grund har besluttet sig for sammen

scenen med pingvinen i Concorde-flyet på vej til New York. Men da han

med sin baby at tilbringe den sidste del af barselsorloven på den afdøde bed-

havde tænkt lidt over det og var nået frem til, at det egentlig slet ikke var en

stemors landejendom, hvor hun selv ofte kom som barn.

film om ham, jeg lavede, men en film om et princip, hvor han blev brugt som
et eksempel og en aktør, accepterede han.”
354

Det minimale set-up bidrager til den atmosfære af gådefuldhed og uhygge,
som præger filmens tone fra start til slut. Og lægger man hertil, at Eva – i Mette
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Munk Plums anæmisk-skrøbelige skikkelse – kan minde lidt om Mia Farrow i
Roman Polanskis Rosemarys Baby (1968), og at hun allerede i de første scener,
hvor hun er på besøg hos sine stolte, men måske lige lovlig pludrende forældre
der ikke megen fantasi til at forestille sig, at det må ende galt. Det gør det også.
I de første døgn efter at Eva er blevet installeret på Elmegården, bedstemorens gamle gård, er alt tilsyneladende godt. Men snart begynder man at
fornemme, at den nybagte mor er i færd med at regredere til den lille pige, hun
var, da hun i sin tid tilbragte sine somre hos bedstemoren. Og samtidig begynder stemningen lige så stille at skride fra idyl til mareridt. Som nævnt ved vi
ikke, om Eva tidligere har haft psykiske problemer, men sammen med den konstante lyd af enerverende babygråd synes selve situationen, hvor den sårbare
mor er overladt til sig selv og sit barn på en relativt øde beliggende ejendom,
at virke så belastende, at hun presses ud i retning af et psykisk sammenbrud.
Undervejs får hun besøg af en anderledes robust nabokone (Lone Kellermann),
som under påskud af at komme med æg forsøger at få lov til at se babyen – men
forgæves. Og siden kigger forældrene forbi sammen med en af Evas veninder,
Lise (Benedikte Hansen), men på trods af at de registrerer en række bekymrende tegn, ser også de kun, hvad de forventer at se – eller måske snarere hvad de
helst vil se – nemlig en lettere udmattet, men givetvis lykkelig mor, som tuller

foto: John Johansen / Crone Filmproduktion (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

(Birgit Sadolin og John Hahn-Petersen), virker en anelse nervespændt, ja, så skal

Baby Doll (1988) – Mette Munk Plum som Eva, den anæmisk-skrøbelige nybagte mor i Jon
Bang Carlsens eneste genrefilm til dato. Baby Doll er noget så usædvanligt som en thriller
om fødselspsykose.

omkring i sit eget univers, totalt opslugt af det lille vidunder af et nyt liv.
Filmens publikum ser imidlertid noget andet. Når Eva er alene med sin

kumulerer lidt efter lidt til en lurende katastrofe, og efterhånden som hendes

baby – og det er hun det meste af tiden – er hun ved at gå i opløsning af af-

tilstand forværres, begynder fortidens spøgelser at manifestere sig ud af husets

magt og desperation. Hun veksler mellem at gøre kejtede forsøg på at passe

mange tomme rum og dunkle kroge. Helt håndfast bliver dette, da den døde

barnet og at flygte ind i en drømmeverden. Et par gange udsender hun nogle

bedstemor (Bodil Udsen), som en personificering af al den angst, Eva bærer i

svage nødråb, som ingen opfanger, men i hovedparten af den periode, fil-

sig, træder ud af det portræt, der hænger i glas og ramme på væggen i stuen,

men udspiller sig over, er hun spærret inde i en labyrint af tvangstanker, der

og bliver til en strengt fordømmende vogter og kommentator. Man begynder

blandt andet kommer til udtryk ved, at hun repeterer en af de sange, bedste-

dermed at ane, at bedstemoren ikke blot har været en kærlig, men også en

moren i sin tid har sunget for hende, nemlig “Kanariefuglens begravelse” – en

særdeles autoritær skikkelse, og at hun blandt andet har sat en skræk i livet på

lettere morbid 1800-tals børnesang med linjer som:

barnebarnet med en historie om Havmanden, der tager alle små uartige børn.

“Ak så skulle dig, vor ven, vi miste! / Endt er dine glade melodier. / Tungt
det er at bære på din kiste, / skønt den kun er af avispapir.”

Og denne fortælling dukker nu op som et billede på den voksende skyldfølelse,
Eva føler over ikke at kunne leve op til opgaven som mor.

Helt galt bliver det, da Eva arrangerer en fest for at markere datterens seksugers fødselsdag. Tanken er sød, men ved bordet behandler hun en dukke som

Baby Doll er konstrueret som en thriller – og er dermed Jon Bang Carlsens

et levende væsen, mens det rigtige – og på det tidspunkt stort set livløse – barn

eneste egentlige genrefilm. Under normale omstændigheder kunne man må-

reduceres til et stykke legetøj. Og som tiden går, kommer det til at stå stadig

ske tro, at en instruktør kun ville kaste sig ud i et sådant projekt, hvis ved-

mere klart, at Eva ikke magter opgaven som mor. De mange små ulykker ak-

kommende befandt sig i en overskudssituation. For Jon Bang Carlsen var det
lige modsat. Baby Doll blev til fra et nulpunkt – forstået på den måde at histo-
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rien om Evas fødselspsykose ved et underligt sammentræf blev et første skridt

folkelige, så kan man risikere at støde dem, der normalt ser éns film, fra sig,

tilbage i retning af en genoptagelse af karrieren efter den gyser af et produkti-

samtidig med at man alligevel ikke rigtig får fat i nogen nye. Det kan virke

onsforløb, han umiddelbart forinden havde været igennem i forbindelse med

urimeligt, men sådan er det.”

Time Out (1988). Efter at have læst de mildt sagt ikke specielt opmuntrende

– Du nævnte før The Shining. Lænede I jer konkret op ad den film?

anmeldelser af det amerikanske hjertebarn havde den nu syvogtrediveårige

“Overhovedet ikke. På det punkt er jeg vidt forskellig fra instruktører som

filmmager svært ved at se, hvordan han kunne komme videre. Men inden

Nicolas Winding Refn eller Quentin Tarantino, som jo blandt andet er cita-

han nåede at synke helt til bunds i mismod, viste der sig en åbning fra uven-

ternes mestre. Det kan jeg desværre ikke selv bruge. Jeg elsker at se andres

tet kant, idet producenten Nina Crone henvendte sig til ham med en idé:

film, og jeg kan blive vældig inspireret af dem, men jeg må altid gå mine egne

Havde han lyst til at instruere en film baseret på et manuskript af forfatteren

usikre veje.”

Lisbet Gad?

– Men vi er enige om, at Baby Doll er en genrefilm, og at sådan én vel netop er

“I starten tøvede jeg lidt,” siger Jon Bang Carlsen, da vi sidder i bilen og

kendetegnet ved, at man forholder sig til andre værker?

er på vej østpå, med kurs mod Randers, Graceland (!) og færgelejet i Ebeltoft.

“Jo, og jeg forstår også godt den tanke, der ligger bag spørgsmålet. Det rast-

“For det første er det jo usædvanligt for mig at arbejde med et manuskript,

løse håndholdte kamera, der følger hende rundt i gårdens stuer, kan minde

som jeg ikke selv har skrevet. For det andet var det et emne, som jeg ikke

om kameraføringen i The Shining, men faktisk var den eneste direkte inspira-

umiddelbart havde noget forhold til – selv om jeg, da vi først var kommet

tionskilde Hammershøis malerier. Og overordnet må jeg sige, at min tilgang

i gang, havde overraskende nemt ved at leve mig ind i den nybagte mors

i Baby Doll ikke var meget anderledes end normalt. Det er jo en fuldstæn-

frygtelige situation, hvor hun fantaserer om, hvor god og smuk verden kan

dig kontrolleret og gennemkoreograferet film, og i den forstand ligger den

være, mens hun lader sit lille barn ligge og dø. Eva er jo den kvintessentielle

ikke nødvendigvis særlig langt fra værker som En rig mand eller Før gæsterne

ug-pige, hende, der altid har gjort alting rigtigt, og som aldrig har fejlet, men

kommer. Selvfølgelig har den et helt anderledes indhold, men produktions-

som nu, hvor livet sætter hende på den største opgave af alle, nemlig at for-

mæssigt var det afgørende for mig, at alt kørte efter en stram plan, og at jeg

holde sig til et nyfødt barn, oplever et fatalt nederlag. Og for det tredje var der

kendte hver eneste indstilling og hvert eneste klip, inden vi gik i gang med

tale om en genrefilm, en gyser, sådan lidt ovre i retning af Stanley Kubricks

at optage.”

The Shining [1980], hvilket jo også ligger fjernt fra mit gebet – selv om jeg el-

“Samtidig er det jo også altid min metode at prøve at leve mig ind i de

sker den film. Men Nina Crone må have set en mulighed i at hente mig ind i

personer og den verden, jeg skal skildre, og så lade billederne komme til mig

den sammenhæng, måske fordi jeg i mine andre film havde vist et talent for

på en intuitiv måde. Og sådan var det også i denne film – måske fordi manu-

at skabe stemninger, moods. Og så må jeg da også indrømme, at det efter hele

skriptet var så godt. Jeg syntes virkelig, man kunne mærke, at det ikke bare

forløbet omkring Time Out virkede fristende at få lov til at stå med en andens

var en historie, Lisbet Gad havde tænkt sig frem til, men at det var nogle

tekst, som jeg ikke på den måde havde en personlig investering i.”

stemninger og sansninger, hun kendte fra sit eget nervesystem. Og derfor
kunne jeg også gå ind i historien, som om det var min egen.”

– Så den film var mest af alt en slags damage control?
“Ja, men kun i mit eget private regnskab. Udadtil kan Baby Doll sagtens

– Alligevel var du i denne sammenhæng dét, man ville kalde ‘a hired hand’.

stå på egne ben, og faktisk konkurrerer den med Ofelia kommer til byen om at

Hvordan havde du det som en udpræget auteur med på den måde at være reduceret

være den af mine spillefilm, som jeg har fået flest positive reaktioner på. Den

til én, der var hyret til at realisere andres visioner?

fik også gode anmeldelser, men som sædvanlig et begrænset publikum. Det

“Det lyder måske underligt, men det betød, at jeg for første gang pludselig

er noget underligt noget det dér med folkelighed. Man kan til en vis grad

følte mig som en rigtig filminstruktør. Det er jo sådan, de fleste af mine kol-

forstå, at hvis en såkaldt folkelig instruktør pludselig laver noget, der er helt

leger arbejder, og jeg må sige, at det på mange måder er et meget nemmere liv,

anderledes, så står mange af. Men mere uforståeligt er det, at hvis sådan én

for så skal man bare koncentrere sig om én ting. Normalt er jeg jo temmelig

som mig, der måske har et lille trofast publikum, nærmer sig grænsen til det

totalitær, når jeg laver film – ud over at være hundrede procent instruktør og
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manuskriptansvarlig har jeg fingrene nede i de fleste detaljer: Jeg designer
ofte selv mine plakater, jeg påtager mig væsentlige dele af produceropgaven,
jeg også været min egen fotograf. Men hér var manuskript og finansiering allerede på plads, da jeg kom ind i billedet, og så var det bare at gå i gang. Selv
sådan en detalje som at jeg fandt titlen lidt upraktisk, eftersom der også var
en anden film, der hed Baby Doll,71 kunne jeg se bort fra, fordi jeg ikke stod
med ansvaret.”
“Selvfølgelig betyder det så, at jeg ikke opfatter det som min film på samme måde som mine øvrige produktioner. Den står på mit CV, fordi jeg har
instrueret den, og jeg har også bidraget til en sidste gennemskrivning af manuskriptet og stået for drejebog og skudliste og så videre, men historien er
hundrede procent Lisbet Gads.”
– Baby Doll førte heller ikke til, at du kastede dig ud i flere af den type opgaver?
“Nej, men det havde jeg nu heller ikke regnet med. Det handlede først og
fremmest om, at det efter den ualmindeligt hårde modtagelse af Time Out var
praktisk for mig så hurtigt som muligt at komme ud med en ny film, hvor jeg
viste, at jeg altså godt kunne finde ud af at fortælle en historie i billeder – og at
gøre det på en måde, der appellerede til andre end en lille snæver kreds. Og når
alt det er sagt, så viste det sig i øvrigt også at være en vidunderlig film at lave,

foto: John Johansen / Crone Filmproduktion (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

jeg står ofte for fundraising og alt muligt andet praktisk, og i de senere år har

Baby Doll (1988) – efterhånden som Eva glider stadig længere ind i en psykose, får hun selskab af sin afdøde bedstemor (Bodil Udsen). “Hun var noget af en frygtindgydende dame at
nærme sig for en relativt uerfaren personinstruktør som mig,” husker Jon Bang Carlsen om
Udsen. “Hun var jo en af de – underligt nok – få danske skuespillere, som nogensinde havde
mandet sig op til at slå en instruktør.”

da vi endelig kom i gang. Først og fremmest var det en befrielse at optage en
spillefilm, hvor der kun var én location – en gård, som vi fandt ude i nærheden

menneske i figuren. Hun var for meget et vedhæng. Jeg ved det ikke. I hvert

af Smørum, så vidt jeg husker. Og dernæst blev det lidt af et vendepunkt i mit

fald kunne jeg ikke trænge ind i hendes figur og havde svært ved at gøre

forhold til skuespillere, forstået på den måde at fordi der kun var én altdomi-

hende levende.”

nerende hovedkarakter og ganske få biroller, havde vi mulighed for at øve hele

“Så var der bedstemorens karakter, men det var en helt anden proble-

historien op som et teaterstykke, inden vi gik i gang med at optage. Det var jo

matik. Hun blev jo spillet af Bodil Udsen, og hun var noget af en frygtind-

i høj grad en solopræstation af Mette Munk Plum, og jeg synes, at hun klarede

gydende dame at nærme sig for en relativt uerfaren personinstruktør som

den svære rolle utrolig fint og var meget troværdig i sin psykose.”

mig. Hun var selvfølgelig en karismatisk skuespillerinde og en stor person-

– Det lyder næsten for lykkeligt til at være sandt. Havde du slet ingen bryderier
med skuespillerne denne gang?

lighed, men samtidig havde alle på forhånd fyldt mig med rædselshistorier
om, hvor farligt det var at arbejde med hende. Hun var jo en af de – underligt

“Jo, selvfølgelig havde jeg det. For eksempel havde jeg det lidt problema-

nok – få danske skuespillere, som nogensinde havde mandet sig op til at slå

tisk med den karakter, som Benedikte Hansen spillede, altså Evas veninde,

en instruktør. Og det gik ud over Frode Højer Pedersen, som fik en lussing

som kommer på besøg. Det er klart, at ifølge enhver storyteller-logik skal sådan

under optagelserne til Min farmors hus [1984]. Så det er klart, at jeg i starten

en nybagt mor have en veninde, som hun kan gå en tur med i et eller andet

nærmede mig hende med en vis respekt. Men jeg må nu sige, at da først isen

landskab, men jeg følte ikke rigtig, at der var gods nok i hende. Det havde

var brudt, endte jeg med at opleve lidt det samme med Bodil Udsen som med

ikke noget at gøre med Benedikte Hansen, hun gjorde det fint, men måske

Preben Lerdorff Rye, nemlig at hun havde stjernens forunderlige evne til med

var rollen bare ikke skrevet godt nok. Det var, som om der manglede et rigtigt

tilsyneladende meget få midler at blive den person, hun spillede. Hun gjorde
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25: Hammershøi med fødselspsykose: Baby Doll (1988)

næsten ikke noget, men effekten var enorm – både når hun skulle være den

sige, at man havde tænkt sig, at det visuelle univers skulle være noget i ret-

kærlige bedstemor, og når hun skulle være den skræmmende skikkelse, som

ning af The Shining, eller hvad det nu kunne være – men i virkeligheden siger

var kaldt frem fra dødsriget for at dømme sit barnebarn.”

det ikke ret meget om de billeder, man har inde i hovedet. Derfor er det altid
en lidt famlende proces, når man skal til at pejle sig ind på et fælles sprog med

Det er ikke nogen overdrivelse, når Jon Bang Carlsen omtaler Baby Doll som

en person, man ikke kender. Jeg må dog sige, at det fungerede rigtig godt med

en “fuldstændig kontrolleret og gennemkoreograferet film”. Som et svar på

Björn, og et par år efter genoptog vi da også samarbejdet i forbindelse med en

den udfordring det er i et halvanden time langt forløb at skulle fastholde

lille film, der hedder Ich bin auch ein Berliner [1990].”

publikums opmærksomhed omkring en historie, hvor der det meste af ti-

“Med hensyn til Baby Doll gjorde jeg dét, at jeg slæbte Björn med ind på

den kun optræder én person, har Jon Bang Carlsen – sammen med filmens

Statens Museum for Kunst, hvor de havde været så venlige at give os adgang

fotograf, Björn Blixt – tilrettelagt det fotografiske arbejde på en måde, så det

til at kigge på alle Hammershøis malerier, også dem i depot. Der findes masser

yderst levende kamera nærmest fornemmes som en selvstændig karakter.

af store malere ude i verden, men for mig og min måde at sanse på står Ham-

Mens Eva forsvinder ind i sin psykose, bevæger kameraet sig i glidende bevæ-

mershøi som selve programerklæringen i forhold til visualitet. Og det gør

gelser rundt omkring i hendes omgivelser og lader dermed husets interiører

han, fordi han var en mester i at gøre det ydre til det indre. At lade et billede,

komme til live som en ydre manifestation af hendes stadig mere forvrængede

hvor man ser lidt af en kvindes nakke, fortælle så uendelig meget mere. Det

virkelighedsopfattelse. Indimellem resulterer de nøje koreograferede visuelle

er fantastisk! Så hvad angår både farveskalaer og framing, var Hammershøi

excesser i rent ud frapperende billeder, for eksempel når kameraet bevæger

helt klart den primære inspirationskilde til den film, ligesom vi også kiggede

sig gennem stuerne og manøvrerer udenom møblementet som i en verita-

på hans kompositioner, hvordan han har placeret personerne i rummene og

bel rutschebanetur. Mens der andre gange arbejdes mere subtilt, som når en

den slags.”72

kombination af tracking og zoom får rummene til at ændre dimensioner. Og

“For eksempel er der et vanvittig flot maleri af Hammershøi, hvor man ser

alt i alt må Baby Doll rent visuelt beskrives som en tour de force i fotografisk

en gård lidt oppefra, således at længernes skygger ligger ind over gårdsplad-

opfindsomhed.

sens grus på en meget markant og næsten brutal måde.73 Det er et knaldsort

“Produktionsmæssigt var det sådan,” forklarer Jon Bang Carlsen, “at vi

billede, uden formildende omstændigheder og helt udansk i dets konsekvens.

havde gården til rådighed i en hel måned før optagestart, og derfor kunne jeg

Det brugte jeg som forlæg for en sekvens, der optræder i første del af filmen,

i ro og mag gå rundt og planlægge hver eneste scene, og først da jeg syntes, at

hvor verden for alvor begynder at falde fra hinanden for hovedkarakteren.

hele arrangementet var på plads, kom fotografen derud og var med til at gen-

Hun går ud på gårdspladsen – vi har den samme høje vinkel ned over sce-

nemgå indstillingerne én for én, samtidig med at han kom med sine idéer og

neriet som i Hammershøis billede – og når hun langsomt skridter hen over

input i forhold til de visuelle og tekniske løsninger. Endelig gik vi så til Nina

pladsen, og hendes skygge ligesom bliver trukket hen over perlegruset, frem-

Crone med en komplet produktionsplan, hvor vi havde angivet, hvornår vi

bringer det en lyd, som var det et liglagen, hun slæbte efter sig.”

havde brug for kraner, dolly og så videre. På den måde kunne vi med stor sik-

“Den slags stemninger hentede vi inspiration til hos Hammershøi. Og i

kerhed holde os inden for budgettets rammer. Og selv om jeg vist ikke er god

det hele taget er der flere af de tekniske løsninger i den film, som jeg er ganske

til at rose, må jeg sige, at Nina var meget omhyggelig og havde overblik over

stolt af, først og fremmest i kameragangene og de visuelle idéer. For eksempel

alle detaljer. Der var ikke noget sjusk noget sted. Det var en sjælden luksus.”

synes jeg, at det var en ret sjov idé at filme inde fra dukkens hoved og på den

– Det var dit første samarbejde med Björn Blixt. Hvordan griber du det an, når
du skal formidle dine visuelle visioner til en ny fotograf?

måde give den et selvstændigt P.O.V. Vi havde fået fremstillet sådan nogle
kunstige øjenlåg, som vi placerede foran kameraets linse, og i forhold til Hol-

“Det er altid en meget delikat situation. Det er ligesom, når man skal købe

lywood var det selvfølgelig det rene Anders And, men ikke desto mindre sy-

en flaske rødvin, og ekspedienten spørger, hvordan den skal smage – pludse-

nes jeg, at illusionen fungerede, og at det havde en vis funktionalitet i den

lig opdager man, at sproget er fuldstændig ubrugeligt. Selvfølgelig kan man

følelsesmæssige fortælling.”
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25: Hammershøi med fødselspsykose: Baby Doll (1988)
“Til gengæld havde jeg en lille uenighed med Nina Crone om selve slutningen. Som sagt havde hele produktionen kørt i smør – jeg tror oven i købet,
at vi blev færdige en dag før planlagt, hvilket nærmest er uhørt, når det hand-

foto: John Johansen / Crone Filmproduktion (kopi fra DFI, Billed- & Plakatarkivet)

ler om spillefilm – men da jeg gerne ville skyde slutningen om, fordi jeg ikke
syntes, at den var helt god nok, slog Nina bremserne i. Jeg nævnte tidligere
Kubricks The Shining, og selv om Baby Doll er en meget mere enkel historie
og selvfølgelig slet ikke har haft samme budget og vilkår, synes jeg alligevel,
at vi – i en dansk kontekst – er lidt ovre i den boldgade. Men da vi omsider
nåede frem til den store finale, og moren tager det måske døde barn og går
ned til vandet for at sætte det ud, så det kan drive væk, syntes jeg ikke, at
det var flot nok. Slutscenen holdt ikke niveau med resten af filmen, og derfor
ville jeg gerne skyde den om. Men det kunne jeg ikke få lov til, og det følte
jeg naturligvis var frustrerende, fordi vi nu på alle andre måder havde sigtet
så højt. Men det var selvfølgelig let for mig at sige, eftersom jeg for en gangs
skyld ikke selv stod med producentansvaret. Og under alle omstændigheder
føltes hele forløbet omkring Baby Doll efter mareridtet med Time Out som en
dans på begravelsesroser.”

Baby Doll (1988) – i slutningen af filmen søger Eva (Mette Munk Plum) ned til havet med sit
døende barn. Sekvensen blev ikke helt efter Jon Bang Carlsens hoved. Men efter mareridtet
med USA-filmen Time Out (1988) føltes hele forløbet omkring Baby Doll trods alt som en
“dans på begravelsesroser”.

“Jeg var også ganske tilfreds med den scene hen imod slutningen, hvor
moren i sin fantasi har sat det totalt afkræftede og muligvis døende barn ud
i gyngen, og så står hun selv inde i huset og kigger ud i haven. I fortællingen
har vi jo hele vejen igennem arbejdet med, at hun ligesom er til stede i flere
tider på én gang, accentueret gennem de forskellige lydplaner – igen fremragende udført af tonemesteren Henrik Langkilde – men pludselig kommer
der et punkt, hvor verden bliver helt endimensional. Nu er der ikke længere
nogen steder at flygte hen, der er kun virkeligheden tilbage. Det er ligesom,
når man vågner op om natten badet i sved, fordi man har drømt, at man har
dræbt en eller anden. Pyh, det var bare en drøm. Men en dag vågner man måske op og opdager, at man rent faktisk har myrdet én. Man er vågen, og man
har gjort det. Og det er dét sted, Eva nu befinder sig. Pludselig er der kun den
skrigende lyd af gyngen med det døende barn tilbage, og i sin afmagt forsøger
hun at råbe på bedstemoren for at få drømmen frem igen – men det kan hun
ikke. Der er kun virkeligheden. Dét synes jeg fungerer ret godt.”
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IV:
IRSK INTERMEZZO
“Did you hear the good news, Austin? He got me a wife, the matchmaker,
he got me a wife, and I’m going to take her to a dance tomorrow night.
What should I buy her … brandy or whisky?”
– Jimmy i It’s Now or Never, 1996



Vi er på Vestkysten. Igen. Ikke på den amerikanske vestkyst som i bogens første del. Heller ikke på den danske som i tredje del. Men på den irske, nærmere
bestemt i byen Lisdoonvarna, der ligger lidt syd for det sted, hvor de frådende
bølger, der kunne se ud, som om de havde taget tilløb helt fra Amerika, skærer en dyb flænge ind i det lille øriges vestvendte bolværk mod Atlanterhavet.
Hovedbyen i regionen er Galway oppe nordpå, men vi er indlogeret i en noget
mindre flække, Ballyvaughan, beliggende på den sydlige kant af Galway Bay, i
hjertet af County Clare. Og derfra er vi kørt de små tyve kilometer ned gennem
de grågrønne landskaber til Lisdoonvarna, der spiller en central rolle for den
del af Jon Bang Carlsens historie, som det skal handle om på de følgende sider.
At beskrive strækningen mellem Ballyvaughan og Lisdoonvarna som typisk irsk ville være en underdrivelse af de mere seriøse. The Burren kaldes
området. Det er et såkaldt karst-landskab, altså et landskab, hvor et lag af
bløde stenarter, ofte kalk- eller limsten, er blevet blotlagt og siden slebet til af
vind og vejr. Resultatet er i mange tilfælde nogle nærmest surreelle scenerier
af flydende, skulpturelle former – som om stenmassen var smeltet ned over
en hel egn og siden stivnet. Og således også i The Burren, hvor de blødt fluktuerende stenformationer dominerer hele kyststrækningen, et areal på cirka
to hundrede og halvtreds kvadratkilometer. Det er et sceneri af grå nuancer,
som i kombination med forbløffende saftiggrønne plamager af græs og andre
planter – samt et vejrlig, der gerne svinger mellem dis og tåge – fremstår så
arketypisk irsk, at det kunne være selve udspringet for hele forestillingen om
irskhed (hvilket måske er en af forklaringerne på, at en del af The Burren er
fredet og udnævnt til nationalpark).
Men vi er ikke rejst herover blot for tage på sightseeing. Når vi har krydset
Irland, fra Dublin til Ballyvaughan, for at nå ud til denne vindblæste region,
skyldes det først og fremmest, at de vestirske landskaber generelt, og The Burfoto: Lars Movin

ren i særdeleshed, danner rammen om filmen It’s Now or Never (1996) – det

Austin Deelys farm i The Burren, Vestirland, 2012 – “Da jeg kom til det forblæste limstens
landskab med det grønne græs ind imellem klipperne og de spredte ungkarle, som levede
ude på de små isolerede landsteder, vidste jeg, at det var hér, min historie om kærligheden
skulle bo,” siger Jon Bang Carlsen.

væsentligste af de i alt fire værker, som Jon Bang Carlsen realiserede, mens han
over et par år i midten af halvfemserne havde sine antenner rettet mod Irland.
Hvorfor lige Irland? Det er der formodentlig flere årsager til. En af dem
kunne være, at Jon Bang Carlsen, siden han som teenager læste James Joyces
Portræt af kunstneren som ungt menneske (1916), har haft et blødt punkt for
alt, hvad der klinger af irsk folkesjæl og kultur. En anden kunne være, at
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hans livsledsagerske, Madeleine Haywood, som han mødte i begyndelsen af
firserne, har irske rødder. Og en tredje, at han kort forud for, at han i 1995
valgte at rykke sin familie til Irland, havde boet en tid i Cornwall i Sydengland og havde fået smag for regionen i bredere forstand. Måske var der også
andre faktorer i spil, men uanset hvad der nu var den egentlige bevæggrund,
så besluttede Jon Bang Carlsen altså, at tiden var inde til – i hvert fald for
en periode – at prøve at bo uden for Danmark. Og da han under en rejse til
Irland kom ud vestpå og blandt andet passerede igennem The Burren, kunne
han med det samme fornemme, at hér kunne han trives.
“Det er jo ofte underligt, hvordan sådan nogle tråde bliver vævet ind i éns
liv,” siger han, mens vi spadserer op og ned ad hovedgaden i Lisdoonvarna.
“I gamle dage var det meget sådan, at smedens søn også skulle være smed, og
skulle have et eller andet med kunst at gøre. Men som den lille artige dreng,
jeg var, greb jeg det selvfølgelig forsigtigt og systematisk an, så i stedet for at
kaste mig direkte ud i kunstnerisk aktivitet satte jeg mig som femtenårig ned og
læste Portræt af kunstneren som ungt menneske, som stod i min mors reol Det var
udelukkende på grund af titlen. Jeg anede ikke, hvem James Joyce var, men det
viste sig at blive en smuk og fascinerende introduktion til en ikke-funktiona-

foto: Jon Bang Carlsen

på samme måde lå det lidt i luften, at jeg som barn af to billedkunstnere også

Familien med til Irland, 1995-96 – Jon Bang Carlsens livsledsagerske Madeleine Haywood og
deres to fælles børn, Hjalmar (t.h.) og Simon.

listisk, katolsk kultur, som jeg blev meget tiltrukket af. Hele denne blanding af
tro og seksualitet, iblandet en respekt for poesi og vildskab, udgjorde en verden,

fundet en kulisse og en indgang til den fortælling om kærlighed, som han i

der var helt anderledes end den danske virkelighed. Med få undtagelser følte

nogen tid havde haft simrende i baghovedet.

jeg, at vi herhjemme levede i en meget funktionalistisk og materialistisk kultur,

“Det var et tema, der længe havde ligget og rumsteret,” fortsætter han.

hvor man måske nok kunne sidde inde på Drop Inn i Københavns indre by og

“Dybest set handler det jo om at prøve at finde ud af, hvorfor vi overhovedet

tale om kunst, men i et bredere samfundsperspektiv var kunsten ikke andet

skal leve sammen som mennesker. Hvorfor adskiller vi os egentlig fra dyrene?

end en dekoration, en sjov lille prik oven på det store kommercielle monster.”

Hvorfor tager vi mænd ikke bare en eller anden kvinde og gør hende gravid,

“Da jeg så flyttede til Irland, blev jeg bekræftet i min opfattelse af, at hér

hvorefter vi går ud og jager videre, indtil vi igen har brug for at manifestere

var en nation, som på overfladen måske nok havde et økonomisk system, der

vores maskulinitet? Hvorfor er vi ikke bare avlsdyr? Hvorfor vil vi blive sam-

lignede det danske, men samtidig var det et helt anderledes kultiveret sam-

men med de kvinder, vi får børn med, og stifte familie og alt dét? Pynte jule-

fund, hvor kunsten og kulturen havde en funktion i forhold til den måde,

træer? Det er nogle spørgsmål, der har optaget mig meget stærkt, fordi jeg – på

man levede sit liv på, og i forhold til, hvordan man bar sine erfaringer videre

trods af at jeg er skilsmissebarn – er opvokset med en nærmest urokkelig tro

fra den ene generation til den næste og dermed ind i fremtiden. Det var kort

på, at livet er smukkest, hvis det bliver delt med et andet menneske. Jeg har

sagt en kultur, hvor mennesker turde give sig hen til noget, de ikke kunne

aldrig opgivet forestillingen om, at det er sundt at slippe fri fra sig selv ved at

forstå med deres intellekt, og det var virkelig noget, jeg tørstede efter.”

dele centrum med en anden.”

Det var imidlertid ikke kun landskaberne og kulturen, som fik Jon Bang

“Dét ville jeg gerne lave en film om, og eftersom jeg på det tidspunkt

Carlsen til at træffe beslutningen om at flytte til Irland. Da han på sin oprin-

havde levet sammen med Madeleine i mere end ti år, og vi havde fået to små

delige rejse herover passerede igennem byen Lisdoonvarna, havde han tillige

drenge, var det åbenbart blevet tiden. Så da jeg var blevet færdig med Carmen
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26: At finde en krop til sin idé: It’s Now or Never (1996)

& Babyface, hvor jeg jo havde haft fingrene nede i min familiehistorie på en
mere direkte selvbiografisk måde, besluttede jeg, at tiden var blevet moden til
at søge ud i verden og finde nogle andre historier, som jeg kunne bruge til at
undersøge mine spørgsmål. Og at det så blev Irland, skyldtes en række sammenfaldende omstændigheder.”
– Men det skyldtes altså blandt andet, at du på egnen omkring Lisdoonvarna
fandt en slags landskabsmæssig resonansbund for dit eget følelsesregister?
“Ja, det er jo det underlige ved at finde locations. Som vi har været inde
på før, har jeg igen og igen oplevet dette med at tage ud til fremmede egne af
verden for at lede efter et brugbart sted til en film, og hver gang det lykkes,
føles det ikke som at finde noget nyt, men snarere som at genkende det ukendte.
Hvilket vil sige, at det må være et rum, man allerede bærer i sit indre, som
Måske er det lidt som at finde sin livsledsagerske. Pludselig ser man et ansigt,
som man ikke har set før, men som man alligevel føler, at man har et skæbnefællesskab med. Sådan havde jeg det med Madeleine og hendes irske rødder
– og sådan havde jeg det også med County Clare. Da jeg kom til det forblæste
limstenslandskab med det grønne græs ind imellem klipperne og de spredte
ungkarle, som levede ude på de små isolerede landsteder, vidste jeg, at det var
hér, min historie om kærligheden skulle bo.”

26: At finde en krop til sin idé: It’s Now or Never (1996)
En “dokumentarisk komedie” har Jon Bang Carlsen kaldt It’s Now or Never

foto: Jon Bang Carlsen

man nu finder en eller anden form for manifestation af ude i virkeligheden.

It’s Now or Never (1996) – mens Jimmy (James M’evoy) drømmer om at finde en kvinde at dele
livet med, fordriver han tiden med at skue ud over de landskaber i det vestlige Irland, som
synes at afspejle både hans indre og hans ydre.

år – lige indtil en dag, hvor han beslutter, at nu er tiden inde til få gjort noget
ved sagen, hvorefter han tager mod til sig og henvender sig til et ægteskabsbureau (eller en matchmaker, som det hedder på de kanter).

– med et begreb, som han femten år forinden også havde anvendt om fil-

Med fortællingen om Jimmy vendte Jon Bang Carlsen tilbage til den type

men Hotel of the Stars. Og passede betegnelsen godt til fortællingen om det

geografiske udkantsområder, der åbenbart passer så godt til hans tempera-

farverige klientel på Montecito Hotel i Hollywood, er det bestemt heller ikke

ment. Filmens nærmeste forgængere – i formel henseende – var værker som

ueffent i forhold til dette lille solidariske og stemningsmættede portræt af en

Fugl Fønix eller Før gæsterne kommer (begge fra 1984), og i de godt ti år, der

midaldrende irsk bonde, som så brændende ønsker sig en hustru.

var gået siden da, havde han bevæget sig ud ad mange andre tangenter. Man

I fyrre år har ungkarlen Jimmy boet alene på det samme sted, en tyndtbe-

kan sige, at der omtrent fra starten af hans virke havde været flere spor i

folket og afsides beliggende egn helt ude ved Atlanterhavskysten i det vestlige

produktionen: i centrum var de iscenesatte dokumentarfilm og omkring

Irland. Nærmeste nabo er den jævnaldrende Austin, der heller ikke er gift, og

disse forskellige andre typer, fra mere klassiske dokumentariske værker via

selv om de to ofte udveksler tanker om, hvordan det mon ville være at have

tv-produktioner til egentlige spillefilm. Men efter det skelsættende år, 1988,

en kvinde i huset, er det ikke rigtig blevet til noget. Der er flere dyr på egnen

hvor Jon Bang Carlsen udsendte hele to spillefilm – problembarnet Time Out

end mennesker, og Jimmy må slå sig til tåls med at dele hus med en gammel

og bestillingsopgaven Baby Doll – havde kursen som tidligere beskrevet væ-

hund, Rowd, som følger ham i tykt og tyndt, samt en malkeko, der holder

ret decideret slingrende. Hvis ikke han ligefrem var en filmkunstner i krise,

ham selvforsynende med mælk. Og sådan går måned efter måned, år efter

lignede han i det mindste en fortæller på jagt efter en ny form og et nyt stof.
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26: At finde en krop til sin idé: It’s Now or Never (1996)

De første fire produktioner efter Baby Doll strittede således i alle retninger:

tanker og sansninger. Og ligesom i nogle af hovedværkerne fra halvfjerdserne

I den dokumentariske Ich bin auch ein Berliner (1990) vendte han blikket mod

og firserne er der igen tale om en film, hvor man som beskuer kan komme i

den by i Tyskland, hvor der i de år blev skrevet verdenshistorie – men den film,

tvivl om, hvorvidt det i virkeligheden er personerne, hovedkaraktererne, der

der kom ud af mødet, havde notatets form, og resultatet var ikke et værk på

er i centrum, eller om fokus ikke snarere er på selve livet, som i fraværet af al

niveau med fortidens højdepunkter. Notatformen udforskede han yderligere i

modernitetens flimmer af informationer og ligegyldig støj træder frem med

den korte Yesterday’s Heroes (1990), et video-snapshot fra Polen, som – om ikke

markant styrke. Eller måske indtages hovedrollen i virkeligheden af de forrev-

andet – markerede et vigtigt skridt, idet det var første gang siden debutfilmen,

ne grågrønne landskaber, som i den irske fotograf Donal Gilligans kongeniale

at Jon Bang Carlsen selv stod bag kameraet. Så fulgte to stykker rent lønar-

optik fremstår som både barske og smukke urscenerier for den menneskelige

bejde, først Og solen går syngende ned fra 1991 (et tv-portræt af musikerparret

stræben efter jordisk lykke.

Sussi & Leo) og derefter Blændet fra 1992 (en tv-spændingsserie i tre dele med

Hvorom alting er, så er det hér, i The Burren, hvor den stride blæst jager

manuskript af brødrene Peter og Stig Thorsboe). Kort sagt: Set udefra kunne det

hen over de blankslebne kalkstensoverflader og det tykt tottede græs, at fil-

virke som en karriere, der var ved at komme længere og længere ud på et side-

mens Jimmy undfanger sine drømme om en lykke for to, mens han tålmodigt

spor – væk fra dét, som i de frodige år fra midten af halvfjerdserne til midten

bygger markskel, malker sin ko eller synger ud over landskaberne. Og det er

af firserne forekom at være opbygningen af et solidt og originalt auteur-værk.

hér, at Jon Bang Carlsen fortæller sin historie om menneskesjælens længsel

Vendepunktet kom med den essayistiske erindringsfilm, Livet vil leves … breve

efter at blive viklet ind i kærlighedens veje og vildveje – set gennem en ka-

fra en mor (1994) – efterfulgt af spillefilmen Carmen & Babyface (1995), ligeledes

rakter, der har et helt teoretisk forhold til dette at leve sammen som dét, han

baseret på selvbiografisk stof. Det var under tilblivelsen af den sidstnævnte, at

søndag efter søndag i den lokale kirke hører omtalt som “rette ægtefolk”.

Jon Bang Carlsen indledte sin flirt med Irland. Det var et møde, der skulle blive

Fra start til slut bider portrættet af Jimmy sig fast i det faktum, at han måske

en katalysator for en tilbagevenden til den iscenesatte dokumentarisme, men i

står over for sit livs afgørende skridt: fra ungkarl til gift mand. Når han er sam-

nye kulisser og i en form, der trak endnu længere væk fra det klassisk dokumen-

men med sine venner, er det emnet for deres samtaler. Når han er alene, er det

tariske; og et møde, der skulle føre til et regulært comeback for Jon Bang Carlsen

dét, hans tanker kredser om. Og ligegyldigt hvor han vender blikket hen, synes

som filmkunstner. Hvor mange andre film i den omfattende produktion – også

verden pludselig at være fyldt med tegn, som peger i samme retning: at men-

flere af de titler, som senere har opnået klassikerstatus – på premieretidspunktet

neskets lykke er baseret på at være to. Selv da en bil får motorstop på den ellers

fik en blandet modtagelse, blev It’s Now or Never mødt med entydig begejstring.

tyndt trafikerede vej, der går forbi Jimmys hus, viser det sig at være et nygift

Jakob Levinsen kunne således siges at tale på vegne af den samlede kritiker-

par, hvis åbenlyse eufori blot tænder yderligere ild under ungkarlens drømme.

stand, når han i sin anmeldelse i Berlingske Tidende konkluderede:

Men der er netop kun tale om drømme, og de billeder, Jimmy bærer rundt på

“Hvad der gør filmen så både vid- og forunderlig er, at den på én gang

af sin eventuelle tilkommende, er nærmest fortvivlende diffuse. Da han i en

stilfærdigt og sikkert, og med så diskrete midler, kan komme så langt rundt

central scene således mødes med den matchmaker, som han har lagt sin skæbne

om kærlighedens væsen, set fra et enkelt menneskes synspunkt, og endda én

i hænderne på, og tvinges til at formulere, hvad han egentlig forventer sig af en

der endnu aldrig har prøvet det i virkeligheden.” Og så mente Levinsen, at

hustru, bliver han stiv og kejtet og er ikke i stand til at fremstamme andet, end

Jon Bang Carlsen skildrede Jimmys verden “så fintmærkende og detaljeret”,

at hun skal være god til at malke køer og økonomisk i drift.

at den blot femogfyrre minutter lange film om en ganske ukendt irsk bonde

Undervejs bliver der tid til små narrative pusterum, hvor Jimmy spiller

var blevet en “stor historie for os alle, og én man efter behov kan – bør – tage

fodbold med vennerne eller bare ligger og driver i græsset, med sit drøm-

såvel den nye kæreste som kobberbruden med til”.

mende blik rettet op mod de dramatiske skyformationer. Og naturligvis ud-

1

Når resultatet blev så vellykket, hænger det formodentlig sammen med, at

nyttes landskaberne optimalt, så man ikke et øjeblik er i tvivl om, i hvor høj

Jon Bang Carlsen på den irske vestkyst atter havde fundet et sted, hvor men-

grad Jimmy er vokset sammen med sine kulisser. Når han i en pause i arbej-

nesket kunne forekomme at være alene under himlen med sig selv og sine

det sidder og hviler sig op ad et af de stengærder, som han lever af at bygge,
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smelter hans hærgede ansigt og grå hår fuldstændig sammen med strukturer
og farvenuancer i omgivelserne. Og når han iagttager sin håndflade, hvori en
sandsigerske har læst, at både kvinde og formue er lige om hjørnet, tones billedet over i en optagelse af landskabet, som i en større målestok er et visuelt
ekko af håndens linjer. Men først og fremmest skræller It’s Now or Never sig lag
efter lag ind i mandens drøm om en kvinde. Det er en film om længslens anatomi. Og dermed en almengyldig fortælling om menneskets lod på jorden,
som i princippet lige så godt kunne have udspillet sig i Vestjylland eller i det
sydvestlige USA, men som i sin aktuelle form naturligvis tager farve efter den
særlige palet af nuancer, der findes lige præcis på det sted, som filmmageren
denne gang har valgt – The Burren i det vestlige Irland.
Træder vi nu for en stund ud af filmens univers for i stedet at gå på opdagelse
andre søvnige provinsbyer. Og så alligevel ikke, for en hurtig tur op og ned
ad hovedgaden – der også er tæt på at være byens eneste gade – afslører snart,
at Lisdoonvarna ikke er nogen helt almindelig landsby. Inden for få minutters gang passerer man ikke mindre end en håndfuld hoteller – The Imperial
Lodge, Ravine Hotel, Royal Spa Hotel, Rathbaun Hotel og så videre. Og når
man kommer til en bar med det usædvanlige navn The Matchmaker, begyn-

foto: Lars movin

i virkelighedens Lisdoonvarna, vil vi se, at livet hér tager sig ud som i de fleste

Hovedgaden i Lisdoonvarna – hvert år i september danner den lille vestirske by rammen om
en Matchmaking Festival, hvor ensomme bondemænd og kvinder fra nær og fjern kan møde
hinanden. Den gråskæggede mand, hvis billede anes på facaden, er en lokal ægteskabsmægler,
der optræder i rollen som sig selv i It’s Now or Never (1996).

der det for alvor at stå klart, at byen har en særlig historie. Og den historie går
ud på, at det lille samfund i en uge hvert efterår blomstrer mærkbart op og

man forsøger at appellere til, samtidig med at man også frister med helbre-

genlyder af musik, dans og amourøse tilnærmelser. Det er under den årlige

dende kilder. Så da jeg kom hertil første gang, følte jeg med det samme, at

dating-festival, hvor ungkarle fra det meste af Vestirland valfarter hertil for

det var et fantastisk interessant sted. Som du kan se, er det en typisk slidt irsk

at forsøge at finde en livsledsagerske. Traditionen går omkring hundrede år

by, forfalden på den helt rigtige måde og omgivet af de smukkeste landskaber

tilbage og bunder i, at mange irske bønder – grundet geografiske, sociale eller

– en totalt uspoleret virkelighed med til lejligheden fint pyntede kvinder og

familiemæssige omstændigheder – havner på ensomt beliggende landejen-

mænd, som denne ene uge om året kommer frit frem for at finde en part-

domme, hvor mulighederne for, at kønnene kan mødes under naturlige om-

ner. Når festivalen kører, vrimler det med spåkoner og alle mulige folkelige

stændigheder, er yderst begrænsede. Derfor har opfindsomme sjæle fundet

elementer, og det hele er rørende og skægt. Men samtidig er det selvfølgelig

på at sætte kurmageriet i system – et tiltag, der nærmest kan siges at være en

præcis en af den type situationer, som jeg ikke bare kan gå ud og skildre med

forløber for nutidens dating-sites på internettet, og som i årenes løb er blevet

mit kamera. Jeg kan ikke gå ud som en observerende dokumentarist og filme

så populært, at det tiltrækker kvinder helt fra England.

dét, jeg ser, for det er ikke den måde, jeg fortæller mine historier på. Og hvis

“Det er noget, man ofte ser i de små irske samfund,” forklarer Jon Bang
Carlsen, “at når økonomien skranter lidt, så forsøger man at finde på et eller

jeg endelig prøvede at gøre det, ville det formodentlig ikke fungere, fordi jeg
ikke havde mit hjerte med i det.”

andet, som kan tiltrække folk udefra. Som regel er det noget med, at man har

“Så jeg gjorde det samme, som jeg altid gør. Jeg vidste, at jeg havde et

en hellig kilde, og så indretter man nogle kurbade og håber, at der vil komme

tema, som jeg gerne ville undersøge – kærlighed – og så begyndte jeg at lede

nogen og bade i dem. Og hér i Lisdoonvarna er det altså de ensomme hjerter,

efter nogle mennesker, som jeg kunne undersøge det igennem. Og så har jeg
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jo denne teori om, at tingene ofte først får et sprog gennem fraværet. Altså,
hvis man vil lave en film om drømmen om at blive stjerne, må man finde
nogle mennesker, der ikke er blevet det – som jeg gjorde det i Hotel of the Stars.
Og hvis man vil lave en film om frihed, må man opsøge dem, der sidder i
fængsel – som jeg gjorde det i Portræt af Gud – for først i det øjeblik, hvor man
bliver tvunget til at konkretisere, hvad frihed egentlig betyder for én, kan
man artikulere sig om den. Derfor var det helt naturligt for mig, at hvis jeg
ville undersøge, hvad det egentlig er, vi søger i kærligheden, måtte jeg finde
nogle mennesker, for hvem kærligheden stadig var en drøm. Og hvor finder
man dem? Dem finder man selvfølgelig på en dating-festival.”
“Men samtidig arbejder jeg jo altid med flere niveauer i mine film. Jeg prøver gerne at skabe nogle billeder, der udgør et selvstændigt lag, som fungerer
parallelt med karakterernes historie – hvilket som regel udmønter sig på den
og de landskaber, der omgiver dem. Og de korrespondancer fandt jeg, da jeg
kørte rundt ude i The Burren. Disse sindssygt flotte limstenslandskaber med
sådan nogle glatte, nedslidte grå klipper på en baggrund af grønt var helt indlysende den rigtige kulisse for en fortælling om de ungkarle, jeg havde mødt
inde i byen, med deres ældede hud, som var blev næsten askegrå af skuffelse
over ikke at have mødt kærligheden i deres liv.”
“Hér er landskabet til min film, tænkte jeg, hvorefter jeg gik i gang med at

fotos: Lars movin

måde, at jeg prøver at få øje på nogle korrespondancer mellem personerne

Ansigter og landskaber – for Jon Bang Carlsen var limstenslandskaberne i The Burren i det
vestlige Irland den helt rigtige kulisse for en fortælling om de ungkarle, han havde mødt
inde i Lisdoonvarna, “med deres ældede hud, som var blev næsten askegrå af skuffelse over
ikke at have mødt kærligheden i deres liv.” T.h. Austin Deely, nabo til hovedkarakteren i
It’s Now or Never (1996), oktober 2012.

lede efter en hovedkarakter. På det tidspunkt var jeg blevet så sikker på, at jeg
ville lave filmen, at jeg havde taget en rask beslutning om at flytte min familie

jeg sikker på, at det skulle være ham. Han var helt perfekt. For det første kom

herover. Og når vi valgte at leje et hus lige netop i Ballyvaughan, skyldtes det

han ude fra The Burren. Og for det andet havde han et vidunderligt ansigt –

selvfølgelig, at den lå bekvemt i forhold til både The Burren og Lisdoonvarna.

han lignede Abraham Lincoln. Han var måske nok lidt mere veg og ikke så

På den måde blev det nemt for mig at gøre dét, som jeg holder allermest af, når

frembrusende som Jimmy, og så havde han bevaret ungkarlens barnlighed og

jeg laver denne type film, nemlig at tage rigtig god tid til at køre rundt i land-

kunne minde om en lille uskyldig dreng – på trods af at han var godt oppe

skaberne og lære dem at kende og finde mine billeder. Selv om jeg selvfølgelig

i halvtredserne. Så selv om han var lidt skeptisk, lagde jeg mig fast på ham

gerne vil leve af mit arbejde, har dét at lave film for mig altid først og fremmest

og bearbejdede ham igennem temmelig lang tid, måske et halvt år, samtidig

været en måde at nærme mig verden på, og det gør jeg bedst ved at snuse rundt

med at jeg og min familie på alle mulige måder deltog i det lokale liv. Jeg gik

så længe, som det nu engang er nødvendigt for at finde de fragmenter, som i

i kirke med Austin om søndagen, Madeleine havde fundet et arbejde, og vores

sidste ende skal stykkes sammen til filmens univers. Og det var i den proces, at

to drenge gik i den lokale landsbyskole.”

jeg fandt ham, som egentlig skulle have været hovedkarakteren – Austin Deely
– men som i stedet endte med at spille Jimmys nabo.”

“Da jeg så endelig havde fået Austin overtalt til at spille hovedrollen, tog
vi ned på vores stampub for at fejre det. Det skulle vi imidlertid ikke have

– Hvorfor fik Austin ikke hovedrollen?

gjort, for i samme øjeblik vi trådte ind, lød det i kor fra alle gutterne, som

“Det var bestemt ikke, fordi han ikke kunne have udfyldt den. Tværtimod.

sad og ventede: ‘Hello, Mister John Wayne!’ De havde åbenbart allerede luret,

Jeg prøvefilmede en lang række lokale bønder, og da jeg kom til Austin, var

hvad der var ved at ske, så nu skulle Austin lige drilles på venskabelig vis.
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aldrig samlet mig sammen til at gå hen og byde pigerne op, før musikken var
forbi. Sådan var Jimmy også. Så snart musikken var forbi, skyndte han sig hen
for at hjælpe med at bære instrumenterne ud for på den måde at slippe væk
fra sit eget nederlag. Jimmy og jeg var ikke typerne, der selv opsøgte lykken.
Vi stod bare og ventede på den – som i tiden på Café Dan Turèll, hvor jeg altid
var ham, der hang i baren og ventede på at blive samlet op af en kvinde. Vi
var dem, der skulle jages, ikke dem, der selv jagede. Et par rigtige haner, ja,
men tøsedrenge-haner.”
“Da Jimmy og jeg havde snakket lidt og fået en god kontakt, viste det sig
selvfølgelig, at han slet ikke boede i Lisdoonvarna, men halvandet hundrede
kilometer mod sydøst i noget, der hedder Silvermines, lidt uden for Limerick.
Okay, tænkte jeg så, hvorfor ikke bare flyve ham ind og lade, som om han
foto: Jon Bang Carlsen

bor i det landskab, jeg havde fundet? Det var jo i en vis forstand et logisk

Robert de Niro i Irland – når Jimmy (James M’evoy) skyggebokser i It’s Now or Never (1996), er
det en diskret hilsen til en af instruktørens yndlingsfilm, Martin Scorseses Raging Bull (1980),
hvor han selv medvirkede i en statistrolle.

næste skridt i forhold til Før gæsterne kommer, hvor jeg var begyndt at flytte
rundt på udsigten fra folks vinduer og den slags. Så jeg hentede Jimmy over
fra Silvermines og lod ham flytte ind i et tomt hus i The Burren, som jeg tilfældigvis havde opdaget lige ved siden af den ejendom, hvor den oprindelige
hovedperson, Austin, boede. Det var en ren ruin, og da vi prøvede at finde ud
af, hvem der ejede stedet, viste det sig at være sådan en typisk indviklet irsk
historie med, at ham, der havde boet i huset, havde arbejdet som udsmider i
Liverpool og var blevet dræbt, og nu var der ingen af hans slægtninge, som

Hvilket selvfølgelig resulterede i, at han trak sig ud af filmen. Han var jo vant

kunne finde ud af, hvem der skulle overtage det. Så vi rykkede bare ind og

til at leve uden på nogen som helst måde at stikke ud fra omgivelserne, og nu

brugte det som vores filmkulisse.”

kunne han pludselig se, hvad der var på spil, nemlig at han ville blive hevet
ud af flokken og miste sin anonymitet. Det kunne han ikke bære, og derfor
måtte jeg starte forfra.”

– Du hyrede simpelthen James M’evoy som skuespiller?
“Ja, bortset fra at jeg befandt mig i den sædvanlige idiotiske situation, der
gik ud på, at fordi filmen var budgetteret som en dokumentarfilm, var der

“I stedet endte jeg så med at vælge arbejdsmanden James M’evoy, som jeg

ikke sat penge af til at betale ham løn for. Inden for dokumentarismen er det

tilfældigt fik øje på en dag inde i Lisdoonvarna. Han kunne minde om en irsk

jo ikke kutyme, at man betaler løn til de medvirkende, så for at det overho-

udgave af Bent Jernstang, lidt lavere af bygning og lidt mere tæt, men med

vedet kunne lade sig gøre, måtte vi finde på en løsning, hvor vi betalte ham

den samme type bakkenbarter og Elvis-frisure og et flot jakkesæt. Han var

for tabt arbejdsfortjeneste. Han var stenhugger og byggede mure og sådan

ganske vist lidt mere grov og lidt mindre følsom, end jeg havde forestillet mig

noget, så hans normale indtægt var meget mindre end en skuespillerløn, og

den karakter, men til gengæld brændte han igennem. Han havde en stærk

på den måde hang det lige akkurat sammen. Men jeg var ikke helt stolt af si-

udstråling, samtidig med at man også i ham fornemmede sådan en drenget

tuationen, for jeg følte, at jeg burde have givet ham en rigtig skuespillerhyre.

generthed over for de kvinder, han skulle danse med. Og specielt det sidste

Det fortjente han, for han havde den nødvendige fandenivoldskhed i sig til at

var noget, jeg sagtens kunne genkende fra mig selv. Når jeg som helt ung gik

være performer, og han bar virkelig den film. Når de andre overhovedet turde

til bal i det lokale forsamlingshus, var jeg altid ham, der sad tilbage på bæn-

være med, var det kun, fordi de kunne gemme sig bag hans brede ryg, når han

ken, for selv om jeg havde drukket mig mod til i sodavand med snaps, fik jeg

sang Elvis og førte sig frem.”
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I It’s Now or Never synes James M’evoy nærmest lydefrit at smelte ind i Jimmys
karakter. Men samtidig fornemmes en vanskeligt definerbar dobbelthed i
selve iscenesættelsen – som om der på én og samme tid var tale om en meget virkelighedsnær dokumentarfilm og et stykke særdeles realistisk fiktion.2
Måske hænger dobbeltheden sammen med den spænding, der opstår i mødet
mellem amatørskuespillerens kejtethed og det faktum, at den rolle, han spiller, er tæt på at være identisk med hans eget liv. Eller måske er det en rest fra
prøveforløbet, hvor instruktøren i nogle tilfælde sammen med de medvirkende legede sig frem til de scener, som kunne fungere. Hvis det da ikke bare er
et spørgsmål om, at Jon Bang Carlsen på dette tidspunkt i sin karriere havde
opnået en fortrolighed med sit eget kunstneriske greb, som betød, at han
ikke længere vekslede mellem det rent dokumentariske og mere iscenesatte
Selv siger han:
“I mit eget regnskab er It’s Now or Never en film, hvor dét, jeg kalder iscenesat dokumentarisme, krydser over i neorealistisk fiktion – lidt ligesom i En
fisker i Hanstholm, men på et andet niveau. Igen er der jo tale om, at jeg er
kommet med en historie, som jeg har placeret i en eksisterende geografisk
ramme og besat den med lokale karakterer. Men jeg har ladet grænsen mellem fiktion og virkelighed være mere åben end i Hanstholm-filmen. Tag bare
sådan en scene som dén, hvor det unge par bliver gift i kirken. Bruden er

foto: ukendt fotograf

elementer, men simpelthen gjorde det hele på én gang – og på sin egen måde.

It’s Now or Never (1996) – “James M’evoy og jeg havde det fint sammen,” husker Jon Bang
Carlsen, “selv om vi for det meste kommunikerede via en helt anden type sprog, end jeg
var vant til. Han var en meget fysisk gut, og vores samvær handlede mest om at tjatte lidt til
hinanden og sådan.”

meget smuk, og udenfor sidder de to gamle bønder og iagttager ceremonien

tager bukserne af og går i seng: Jeg havde bedt ham om at gå i seng, men jeg

lidt på afstand, mens de fabulerer over, hvad det vil sige at være gift: ‘Stakkels

anede ikke, at han ikke havde underbukser på og ville stå i bar røv, inden han

fyr,’ siger Jimmy, ‘nu opgiver han sin frihed …’ Mens man godt kan mærke på

lagde sig ned. Og når han senere ligger under tæppet og begynder at fortælle

Austin, at han alligevel er lidt interesseret og faktisk gerne ville have haft den

sin elskede hund Rowd om, hvordan alle andre bare er ude efter hans penge

kvinde. I sådan en scene flyder virkelighed og fiktion sammen, fordi man

– selv når han er død, vil de nøjes med at købe en luset kiste til ham for at

udnytter den naturlige charme, som findes i karaktererne og omgivelserne.”

kunne stikke resten af pengene i lommen – så er det ikke noget, jeg har bedt

– Var der nogen mere konkrete foræringer i den forstand, at James M’evoy bidrog
med erfaringer eller træk fra sit eget liv?

ham om at sige. Det er ren improvisation, en hel lille bevidsthedsstrøm, som
han leverer blændende godt.”

“Jeg synes ikke, man kan sige, at han bidrog med én bestemt ting. Det var

“Endnu et eksempel kunne være den scene, hvor Jimmy og hans nabo står

snarere sådan, at han – i kraft af den person, han var – kom med noget hele

på hver sin side af en port og maler nogle dekorative svanefigurer, mens de

vejen igennem. For eksempel havde jeg indlagt en lille hilsen til min ynd-

taler om, hvordan deres koner skal være. Jimmy siger, at hans kone skal have

lingsfilm af Martin Scorsese, Raging Bull, hvor jeg jo selv havde været med i

lov til det hele, at gå på diskotek i miniskørt og alt sådan noget, og da vennen

en statistrolle. Det er den scene, hvor Jimmy står og skyggebokser, hvorefter

så spørger, hvad han ville sige til, hvis hun nu var sammen med en anden

han går hen og tager spanden med friskmalket mælk og drikker direkte af

mand, svarer han, at det ville være i orden, så længe han ikke vidste noget

den. Selv om det er noget, jeg havde bedt ham om, kunne jeg aldrig have in-

om det. Det var helt deres egen samtale. Så jo, i den forstand var der masser

strueret ham i at gøre det så fint, som han gør det. Eller den scene, hvor han

af foræringer undervejs.”
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“Når det så er sagt, er det stadig vigtigt at huske, at selv om jeg brugte ele-
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menter fra Jimmys eget liv, var historien stort set ren fiktion. Og det var også

Selv om Jon Bang Carlsen reelt kun boede i Ballyvaughan i godt et år, affødte

derfor, at Jimmy og jeg indimellem kunne have nogle sammenstød, når han

det lille irske intermezzo ikke færre end fire film. Omkring tilblivelsen af

følte, at de ting, jeg ville have ham til, var for tossede. For eksempel var der

It’s Now or Never – der blev skudt på 35mm og i sin produktionsform kunne

en scene, hvor han først skulle ligge på græsset og så rejse sig op, og jeg gjorde

minde om en lille spillefilm – optog han desuden to mere dagbogsprægede

meget ud af at forklare ham, at det var vigtigt, at han blev liggende et stykke

film: Den ene var How to Invent Reality, et metodereflekterende essay om isce-

tid, før han begyndte at rejse sig. Men hver gang jeg råbte ‘Action!’, sprang

nesat dokumentarisme; den anden Min irske dagbog, en børnefilm, hvor han

han op, og da jeg konfronterede ham med det, forstod han simpelthen ikke,

med udgangspunkt i sine to yngste drenge, Hjalmar og Simon, og deres gen-

hvad han havde gjort galt: ‘But what the fuck is all the action about then?’ råbte

vordigheder og glæder i forbindelse med at falde til i en ny hverdag i et frem-

han. Den slags små morsomme misforståelser havde vi mange af undervejs.”

med land videregav en række indtryk fra familiens ophold i det irske. Begge

– For mange mænd, og måske ikke mindst enlige mænd, kan det være kejtet at

produktioner havde – ligesom It’s Now or Never – premiere i 1996, og to år

skulle udtrykke sig om følelser. Havde James M’evoy nogen grænser i den retning?

efter fulgte den rent dokumentariske Through Irish Eyes, en samtale med seks

“Egentlig ikke. Hvis der var en grænse, lå den snarere i, at han skuespil-

forskellige irere om de særlige kendetegn ved deres nationale identitet. Det

mæssigt kunne have svært ved at udtrykke den tristhed, som jeg også gerne

var en film, som Jon Bang Carlsen, efter at være flyttet hjem til Danmark, var

ville have ind i karakteren. Når jeg tog rundt og lavede research blandt de

rejst tilbage til Irland for at optage på et hotel i Dalkey, en havneby syd for

mange enlige mænd, som nærmest dominerede den del af Irland, kunne jeg

Dublin (altså på Østkysten).

jo ikke undgå at bemærke den vemod og ensomhed, som fulgte med at sidde

Hér skal det handle om de to dagbogsfilm. Som omtalt i indledningen

i den grå fugtighed og kigge ud på det sted, hvor de tidligere havde haft deres

til bogens tredje del udgør How to Invent Reality en slags filmisk poetik, hvor

forældre og søskende omkring sig, men hvor de nu var alene tilbage og for-

instruktøren rapporterer om de mange lavpraktiske fiflerier, der foregår bag

modentlig ville blive, til de blev lagt i graven. Lige præcis dét lag kunne jeg

kulisserne under tilblivelsen af en iscenesat dokumentarfilm, samtidig med

have lidt svært ved at fremkalde i Jimmy, fordi han var så spradebasseagtig.

at han på et mere filosofisk plan reflekterer over sin metode og sin metier.

Men det forsøgte jeg så at kompensere for gennem forskellige metoder, blandt

Dermed bliver filmen på én gang et interessant diskussionsoplæg for medie-

andet ved at give ham svære eller umulige opgaver – som da jeg lader hans

studerende og en stikpille til de mange debatører, som altid synes at stå parat

karakter tråde en nål, og hans øjne ikke kan stille skarpt på den.”

til at puste nyt liv i den gamle diskussion om den dokumentariske genres

“Den slags accepterede han, og på den måde havde vi det fint sammen –

forvaltning af størrelser som autenticitet og sandhed. Endelig fungerer filmen

selv om vi for det meste kommunikerede via en helt anden type sprog, end

naturligvis også som en generøs invitation til alle andre almindeligt nysger-

jeg var vant til. Han var en meget fysisk gut, og vores samvær handlede mest

rige om at kigge indenfor i filmmagerens værksted.

om at tjatte lidt til hinanden og sådan. Men alt i alt følte jeg, at jeg havde fået

Film er som bekendt – blandt meget andet – en illusionskunst, og det er

ham manipuleret ret godt i den retning, jeg gerne ville – altså lige indtil det

ikke for meget sagt, at Jon Bang Carlsen i How to Invent Reality afslører sine

til allersidst viste sig, at det i virkeligheden var ham, der havde taget røven på

tricks. Alene titlen siger jo det meste. Når han i en film som It’s Now or Never

mig. Jeg havde jo hele vejen igennem taget udgangspunkt i, at han som per-

skildrer ungkarlen Jimmys søgen efter en livsledsagerske, er der tale om en

son lå tæt på den figur, han skulle fremstille i filmen, og at det selvfølgelig var

subjektiv udlægning af de faktiske omstændigheder. En opfundet virkelighed.

sandt, når han fortalte mig om, hvordan han levede ensom og alene dernede i

Dermed er filmen på én gang tænkt som en loyal gengivelse af virkeligheden,

Silvermines. Men på den sidste optagedag dukkede der pludselig en fremmed

som den kunne have taget sig ud for nogle enlige mænd i det vestlige Irland,

kvinde op på settet, langt pokker i vold ude på landet, og da jeg gik hen for at

og en komplet konstruktion. De følelser og iagttagelser, som er investeret un-

finde ud af, hvem hun var, sagde hun, at hun var Jimmys kæreste.”

dervejs i projektet, er så vidt muligt autentiske, men hovedparten af dét, der
foregår i de enkelte sekvenser, er iscenesat som i et stykke fiktion. Langt de
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“Med løst hængende apparat filmer jeg alt, der har noget med mit tema at
gøre, uden selv at gribe ind. Det er vist kernen i dokumentarfilm for mange,
men for mig er det bare en registrering på vej mod den endelige film. For mig
bliver billeder først vedkommende, når de er spejlet i et sind. Virkeligheden,
som den helt konkret strømmer ind igennem et menneskes øjne, ville se helt
anderledes ud, hvis øjnene kunne projicere den tilbage på verden. Derfor må
jeg iscenesætte alt for at vise, hvordan virkeligheden ser ud efter at have været
på visit inde bag mine øjne.”
Første fase i den forberedende proces er at finde en kulisse til historien.
Og hér fortælles det, at valget faldt på The Burren, fordi det – i filmmandens
øjne – er et landskab, som “tegner ensomheden i enkle, præcise linjer”. Dernæst skal filmen befolkes af karakterer, og det er straks mere problematisk
foto: Jon Bang Carlsen

– ikke mindst fordi det nærmest per definition er vanskeligt at lave film om

Illusionskunst – i metodefilmen How to Invent Reality (1996) går Jon Bang Carlsen bag kulissen
og ‘afslører’, hvordan hans iscenesatte dokumentarfilm bliver til (hér i en scene med James
M’evoy og en tilfældigt forbipasserende brud fra It’s Now or Never). “For mig bliver billeder først
vedkommende, når de er spejlet i et sind,” siger instruktøren. “Derfor må jeg iscenesætte alt for
at vise, hvordan virkeligheden ser ud efter at have været på visit inde bag mine øjne.”

ensomme eksistenser. Som Jon Bang Carlsen tidligere i bogen formulerede
det i forbindelse med portrættet af Jenny, befandt hovedkarakteren sig “nærmest midt i et cocktailparty”, så snart filmholdet trængte ind i hendes tyste
univers. Og tilsvarende med de irske ungkarle, som i mange tilfælde klapper
i eller ganske enkelt forføjer sig bort, så snart den nysgerrige dansker nærmer
sig med sin lille camcorder. Dog lykkes det omsider at finde den rigtige person – den syvoghalvtredsårige arbejdsmand James M’evoy – som efter eget
udsagn ligefrem drømmer om at blive kendt.
“Jeg ville gerne være en berømthed, ligesom John Lennon,” buser det ud

fleste af scenerne er således sat i gang på instruktørens ordre: “Action!” Men

af ireren, da den danske filmmand får tændt sit videokamera for at prøvefil-

ikke desto mindre er alt, hvad der sker, i en vis forstand sandt. Det hele kunne

me ham. “Jeg ville gerne gøre en forskel i verden. Nu er der ingen, der kender

være sket. Blot er filmen ikke en gengivelse af virkeligheden, som den ville

mig. Jeg er bare en almindelig murer.”

fremstå, hvis den var optaget med et overvågningskamera. Den er en fortolk-

Research-samtalen med M’evoy er dateret den 8. april 1995. Og efter den

ning, en version af virkelighed, som den tager sig ud, efter at Jon Bang Carlsen

lovende start, hvor den vordende hovedrolleindehaver nærmest sprudler un-

har observeret og bearbejdet den og derefter omsat den til filmisk fortælling.

der den uventede opmærksomhed, begynder filmmageren at spørge ind til

Og det lægges der på intet tidspunkt skjul på.

et væld af detaljer i sin skuespillers liv for på den måde at få idéer til mulige

How to Invent Reality er baseret på to typer materiale: dels de videonotater,

scener i filmen.

instruktøren skød under sin research, altså forud for optagelserne af It’s Now

Siden støder andre karakterer til. Nogle af de mænd, Jon Bang Carlsen mø-

or Never; dels behind the scenes-dokumentation fra selve produktionen. Og via

der på sin vej, bliver ud fra forskellige kriterier placeret i roller, som kan bære

dette stof blotlægges brik for brik, hvordan filmmageren udvælger og arbejder

narrationen fremad eller give liv og kulør til de enkelte scener. Den oprindeli-

med sine karakterer for at få dem til at passe ind i den fortælling om virkelig-

ge hovedrolleindehaver, den sky og fåmælte Austin Deely – som trak sig, fordi

heden, som han har i hovedet.

han ikke kunne bære tanken om at opgive sin anonymitet – skrives i stedet

“Jeg tager altid noter med et videokamera, når jeg samler materiale til en

ind i historien som Jimmys nabo og ven, netop fordi han personlighedsmæs-

ny film,” fortæller Jon Bang Carlsen i lydsidens løbende speakerkommentarer.

sigt er M’evoys modsætning. Den lokale matchmaker, som i første omgang
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blot skulle hjælpe til med at finde mulige emner til hovedrollen, ender med
også at komme til at spille matchmaker i filmen. Og en bondemand med et
udtryksfuldt ansigt og store, klodsede næver bliver for en kort bemærkning
transformeret til medhjælper i en dameekviperingsbutik og tildeles sine femten sekunders berømmelse, da han i en kort scene bakser med at knappe en
bluse på en mannequindukke i vinduet. Således vokser filmens univers lige så
stille frem som et ekko af den virkelighed, der udgør rammen om historien.
“Det var en rigtig sjov film at lave,” siger Jon Bang Carlsen om How to
Invent Reality. “Men det var også en nødvendig film forstået på den måde, at
jeg på det tidspunkt følte et stærkt behov for at sige noget om dette med at
arbejde ud fra følelser og intuition snarere end ud fra intellekt og rationalitet.
Jeg underviser jo af og til på Filmskolen eller andre steder, og jeg må indmeget talentfulde, men som kommer med en eller anden fuldstændig fikseret
idé om, at de vil lave noget à la Martin Scorsese, eller hvad det nu kan være.
Sådan har jeg det slet ikke. For mig handler det tværtimod om at prøve at
nulstille sig selv, hver gang man skal starte på et nyt projekt, og så pejle sig
ind på, hvilken form der vil være brugbar denne gang.”
“Det er også derfor, jeg generelt ikke følger så meget med i, hvad andre
laver. Selvfølgelig er jeg ikke en blank skærm, jeg har jo hele min historie

foto: Jon Bang Carlsen

rømme, at det altid undrer mig, når jeg støder på unge mennesker, som er

Min irske dagbog (1996) – parallelt med tilblivelsen af It’s Now or Never dokumenterede Jon
Bang Carlsen sine egne børns møde med den irske kultur. Hér er det sønnen Hjalmar i den
lokale landsbyskole i Ballyvaughan, County Clare.

med mig, men jeg synes, at det er en vigtig disciplin i det mindste at forsøge
at stole på sit eget sprog og sin egen usikkerhed i stedet for at være en slave

ikke realiseringer af en teori. Tværtimod. Teorien er udledt af praksis – også

af, hvordan man tror, at noget skal være, fordi man har ladet sig imponere af

selv om der selvfølgelig er træk, der går igen i mine iscenesat dokumentariske

andre. Vi har jo alle sammen vores egen måde at gøre tingene på, simpelthen

film. Derfor havde jeg det sådan, da jeg skulle i gang med It’s Now or Never, at

i kraft af den personlighed og de forudsætninger, vi har, men fordi en stil er

eftersom jeg nu havde været ind og ud af det spor i tyve år, kunne det være

rigtig for én person, er den det ikke nødvendigvis for andre. Og jeg har set

morsomt at prøve at lave en metafilm, hvor jeg rakte hånden frem og skarp-

alt for mange unge talenter dø i forsøget på at overtage noget, som ikke var

stillede det stilistiske spejl for at se, hvad det egentlig var, jeg gik og rodede

naturligt vævet ind i deres eget mentale DNA. Så det handler kort sagt om at

med – også fordi jeg har talt så meget om det i årenes løb og altid bliver stil-

turde se tvivlen som en gave. Det er jo også dét, præsten siger i den midterste

let de samme evindelige spørgsmål om dokumentarisme versus fiktion og så

af de tre Sydafrika-film, Portræt af Gud: I det øjeblik, han har mistet tvivlen,

videre. Så hvorfor ikke bare én gang for alle trække alle slør bort, afsløre tryl-

har han mistet alt.”

lekunstnerens tricks og vise, hvad der sker bag kulissen?”

“Så vil nogen måske indvende, at jeg allerede har skrevet masser af tek-

“Hertil kom, at det rent fortællemæssigt også var en ret interessant proces

ster med metodeovervejelser og på andre måder har formuleret mig om min

for mig selv at lave filmen. Det var Morten Giese, der klippede den, og det

praksis, og at sådan en film derfor var overflødig. Men hertil er blot at sige, at

var nyt for mig at arbejde med et stof, hvor billedsiden var underordnet en

der i de andre sammenhænge typisk har været tale om efterrationaliseringer.

logisk fremstilling. Opgaven var at klippe en tankegang frem snarere end et

Når jeg har skrevet noget eller er kommet med en eller anden smart catch-

filmisk forløb – hvilket var noget af en udfordring for en intuitiv sjæl som

phrase om en film, er det altid noget, jeg har fundet på bagefter. Mine film er

mig. Om det så lykkedes eller ej, vil jeg lade det være op til andre at vurdere,
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tryg og velkendt. Filmen er primært stilet til børn, og på lydsiden er det den
cirka syvårige Hjalmar, som – tydeligvis med hjælp fra sin instruktørfar – deler ud af sine umiddelbare iagttagelser og sin troskyldigt-humoristiske livsvisdom. For eksempel bliver han irriteret over, at de irske drenge tror, at han
dum, fordi han ikke kan svare på deres spørgsmål – for de ved jo ikke, hvor
god han er til dansk! Men samtidig morer han sig over, at kammeraterne er så
naive, at de tror, at den toårige lillebror Simons babypludren er dansk og hele
tiden vil have Hjalmar til at oversætte, hvad han siger.
“Så vidt jeg husker,” siger Jon Bang Carlsen, “blev impulsen til at lave en
dagbogsfilm fra vores tid i Irland affødt af, at jeg ikke ønskede at blive en
sådan en mand, der aldrig ser sine egne børn, fordi han altid er på opgave et
foto: Jon Bang Carlsen

eller andet sted ude i verden. Jeg er jo selv vokset op i et kunstnerhjem, hvor

Min irske dagbog (1996) – instruktørens sønner Simon (t.v.) og Hjalmar sammen med deres
irske kammerat Angus (t.h.).

begge mine forældre altid var hjemme, og derfor var det naturligt for mig
helt fra starten at involvere mine egne børn i alle aspekter af mit liv. Ligesom
mine forældre ofte tegnede mig og min søster, har jeg ofte inddraget mine
børn i mit filmiske arbejde. Så da Hjalmar blev meldt ind på landsbyskolen
i Ballyvaughan, hvor der kun var to klasser og to lærere, lå det lige for at begynde at følge hans møde med den verden.”
“Undervejs skete der så selvfølgelig dét, at jeg gjorde den helt banale op-

men med til historien hører, at jeg faktisk overvejede at gøre det samme, som

dagelse, som mange har gjort før mig, nemlig at det fortællemæssigt er et

jeg senere gjorde i Blinded Angels, nemlig at klippe det hele sammen til én

fantastisk effektivt greb at se verden gennem et barns øjne. Og det endte med,

film, hvor man sprang frem og tilbage mellem selve historien og metaplanet

at jeg blev så glad for metoden, at det blev en åbning i forhold til et nyt spor

med metodeovervejelserne. Altså, i stedet for både at lave It’s Now or Never

i min produktion, sådan en mere poetisk og dagbogsagtig måde at lave film

og How to Invent Reality overvejede jeg at smelte alt materialet sammen til én

på, som jeg i første omgang syntes, at klipperen Molly Stensgaard forløste

film, således at man fik fornemmelsen af på samme tid at stå foran teatret og

rigtig fint.”

se, hvad der foregik på scenen, og at være bag kulisserne og være vidne til,
hvordan det hele blev lavet. Den film ville jeg gerne selv have set, men det

– Det havde vel også noget at gøre med, at de nye små video-camcordere var kommet frem på det tidspunkt?

er klart, at den ville have været mindre kommerciel end modellen med de to

“Ja, selvfølgelig. Pludselig kunne man lige på stedet se, om det var et godt

separate film, som faktisk begge hører til mine mest solgte produktioner. Så

eller et dårligt billede, om framing og lyssætning var rigtig og så videre, og

produceren – der også var mig selv – valgte at lave to film.”

det gav mig lyst til at begynde at filme selv igen. Og det er klart, at det førte
til en markant ændring i min måde at arbejde på i den forstand, at hvis der

Parallelt med How to Invent Reality optog Jon Bang Carlsen som nævnt en

pludselig opstod en interessant situation, eller hvis lyset faldt specielt elegant

dagbogsfilm, Min irske dagbog. Hér følger han sønnerne Hjalmar og Simon

på landskabet, så behøvede man ikke længere bekymre sig om overarbejds-

igennem det år, familien tilbragte i Irland, fra det første møde med det my-

betaling og fagforeningsregler og alt dét. Så kunne man bare selv gå ud og

stiske land, som altid var indhyllet i tåge, og hvor man talte et sprog, der ikke

optage det, og derfor var der en masse problematikker og besværligheder, som

var dansk, og frem til den følgende sommer, hvor drengene nu var faldet så

med ét slag forsvandt. Det var en kæmpe befrielse, og det førte til en række af

meget til, at den nye verden ikke længere forekom fremmed, men tværtimod

film, som jeg er meget glad for.”
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“Omvendt må jeg sige, at i dag, hvor jeg selv har filmet så mange af mine
film, kan jeg af og til savne dialogen med et andet menneske omkring det
visuelle. Hvis jeg selv skal sige det, er jeg en god framer, men jeg er ikke en
god camera operator, og det kan nogle gange være en hæmsko. Plus at det
selvfølgelig også er sundt indimellem at skulle forsvare sine valg over for en
professionel sparringspartner. Men jeg vil aldrig holde op med at fotografere,
for dette med selv at stå bag kameraet er meget vigtigt i forhold til at holde sit
øje skarpt og udvikle det.”
– Var det planen fra starten, at I kun skulle blive boende i Irland et år?
“Altså, hvis jeg havde kunnet overtale Madeleine til det, ville jeg gerne
være blevet boende derovre. Irland har alt dét, som jeg holder af. Det er et
bondesamfund. Det har en mere vild natur end Danmark. Det har sproget,
som er en vidunderlig udgave af det engelske. Og så har irerne ikke mindst
dét, vi talte om tidligere, nemlig den respekt for kunst og kultur, som jeg
allerede havde fået en fornemmelse af, da jeg som stor knægt læste Joyce,
og som selvfølgelig er et træk, der er blevet accentueret yderligere af irernes
kamp mod englænderne. Selv om vi boede langt ude på landet, kunne vi gå
ned på den lokale pub og møde folk, der førte en rigtig samtale. De kendte deres digtere og deres musik og deres historie, og det var enormt inspirerende.”
“Hertil kommer så, at min sympati for det irske også korresponderer med
hele det amerikanske spor, som vi har været inde på. Man skal ikke have boet
ret længe i Irland for at indse, at landet mentalt befinder sig hundrede gange
tættere på Amerika end på Europa – hvilket selvfølgelig også understreges af,
at der er fem millioner irere i Irland, men tredive millioner i USA. Så når man
først begynder at lytte til country and western i det perspektiv, forstår man
pludselig, at dét, mange danskere afskriver som amerikansk sentimentalitet,
i virkeligheden også har bund i en evne til smerte, som ikke mindst kommer
fra irerne – deraf den underliggende skarphed i Dolly Partons ellers så bløde
patter!”
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V:
BLANDT AFRIKAANERE
I SYDAFRIKA
“Der er aldrig noget, som slutter. Det fortsætter bare. Skuespillerne i en
film bliver i filmen for evigt, for selv når de er færdige med optagelserne,
vil filmen være en del af deres liv. De vil tage historien med sig altid.”
– Bonnie Mbuli i Blinded Angels, 2007



Da Matjiesfontein omsider toner frem som en luftspejling på plateauet nede
til højre for os, virker det fuldstændig, som befandt vi os midt i en filmscene.
Overblik, belysning, timing – det hele er perfekt. Og som sceneriet ruller op på
frontrudens panorama, har man set det talløse gange før. Bevægelsen ud gennem det øde landskab, hvor oplevelsen af de betagende vidder aldrig helt kan
løsrives fra en dyster undertone af trøstesløshed eller reelle farer. Og så – netop
som skumringstimen begynder at indfinde sig, og mismodet er ved at få fat, får
man øje på en af civilisationens forposter i vildnisset. Dér ligger den by, som
skal give os ly for natten. Ikke mere end en klat huse i et sæt overdimensionerede kulisser, javist, men nok til at indgyde den rejsende en beroligende fornemmelse af at være fremme. Hotelværelserne venter – a home away from home …
Vi er on the road i Sydafrika, på vej fra Cape Town i nordøstlig retning,
tværs over den sydligste spids af det afrikanske kontinent. Nærmere bestemt
går vores rute fra Western Cape op imod den centrale del af The Karoo, den
kæmpemæssige halvørken, som dækker en tredjedel af Sydafrikas areal. Vores
endelige destination er nabobyerne Aberdeen og Graaff-Reinet, der ligger i et
område, som udgjorde et vigtigt omdrejningspunkt for Jon Bang Carlsens syv
år lange kærlighedsaffære med Sydafrika. En af hans andre baser i de år var
Grahamstown, endnu længere mod øst. Og så tilbragte han lange perioder i
Cape Town, som vi netop har lagt bag os. Det var en frugtbar tid, som alt i alt
resulterede i ikke færre end otte film i forskellige genrer.
Efter seks-syv års fravær er filmmageren nu vendt tilbage for sammen med
denne bogs forfatter at gå i sine egne fodspor. Vi vil undersøge, hvad det var
ved de sydafrikanske landskaber – de mentale såvel som de geografiske – der
var med til at udløse den markante ændring i Jon Bang Carlsens metode, som
fandt sted omkring årtusindskiftet. Og samtidig er det vores plan at forsøge
at opspore nogle af karaktererne fra den såkaldte Sydafrika-trilogi: Addicted to
Solitude (1999), Portræt af Gud (2001) og Blinded Angels (2007).
I bilen lægger vi ud med at kredse os ind på, hvad det var, som oprindelig
foto: Lars Movin

trak Jon Bang Carlsen til Sydafrika. Hans første besøg fandt sted i 1994 –

Tilbage i Sydafrika – Jon Bang Carlsen på stranden ved Camps Bay, Cape Town, juli 2012.

altså året før han flyttede til Irland. Anledningen var, at hans spillefilm Baby
Doll (1988) var blevet inviteret til en festival i Johannesburg (eller Joburg,
som man hurtigt lærer at sige hernede). Men i virkeligheden stikker rødderne
endnu dybere:
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“Jeg har altid været fascineret af Sydafrika,” fortæller han, da vi tænder for

år tilbage. Ovenfor er tidspunktet for min rejseledsagers første besøg i Sydafrika

båndoptageren omkring Stellenbosch, hovedbyen i den vinregion, der som en

sat til 1994. Men det var ikke hans første møde med det dybe Afrika. I afsnit-

kile af frugtbart land skyder sig ind mellem Cape Town og The Karoo. “Faktisk

tet om filmen Carmen & Babyface (1995) i bogens anden del blev i forbifarten

er det noget, der går helt tilbage til begyndelsen af tresserne, hvor jeg som stor

nævnt et aldrig realiseret spillefilmsprojekt baseret på H.C. Andersens historie

knægt så Henning Carlsens Dilemma [1962] i Ordrup Bio. Den gjorde et uud-

“Skyggen”. Det var et manuskript, som Jon Bang Carlsen havde skrevet under

sletteligt indtryk på mig og har altid stået som en meget vigtig film. Siden har

et ophold på forfatterrefugiet San Cataldo i Italien, og hvor hovedkarakteren i

jeg fulgt med i den politiske udvikling i Sydafrika. Og da jeg så blev inviteret

stedet for at være en digter – som hos Andersen – var en ornitolog, der fulgte

herned med Baby Doll – det var samme år, hvor Nelson Mandela blev valgt til

storkenes trækrute til Afrika. Projektet nåede langt, inden det af uvisse årsager

præsident, og dermed et skelsættende år i hele apartheid-historien – besluttede

blev lagt ned. Producenter og investorer udviste seriøs interesse, flere inter-

jeg at benytte lejligheden til at se noget af landet. Men i stedet for at flyve rundt,

nationale stjerner havde sagt ja til at medvirke, og i 1992 eller ’93 fløj den

som nogle af mine kolleger gjorde, lejede jeg en bil oppe i Joburg og kørte hele

danske filmmand til Harare, hovedstaden i Zimbabwe (det tidligere Rhodesia),

vejen ned gennem The Karoo til Cape Town i syd. Og så snart jeg kom ud på

for at lede efter locations. Han var af sted i cirka seks uger, det meste af tiden i

de små landeveje, kunne jeg bare mærke, at hér var mit nye Arizona, mit nye

Zimbabwe, men også med afstikkere til Kenya, Namibia og Botswana.

New Mexico. Landskabet havde fuldstændig samme type effekt på mig, som

“Som så mange andre danskere havde jeg flere gange været i Nordafrika,”

det amerikanske Sydvesten havde haft det, de første gange jeg rejste i USA. Hér

fortæller Jon Bang Carlsen, “blandt andet på den tomletur efter gymnasiet,

kunne jeg drømme. Hér kunne jeg fortælle historier. Og hér kunne jeg finde

hvor min daværende kæreste og jeg havde planer om at rejse helt ned til

nogle kulisser, som var næsten endnu mere jomfruelige end de amerikanske.”

Mauritanien, men hvor jeg – som vi tidligere har talt om – blev syg undervejs

– Det kunne lyde, som om du på den måde kunne vende tilbage til noget, der

og måtte flyves hjem. Derfor var researchturen til Skyggen reelt min første

mindede om det amerikanske, men alligevel var anderledes. Det var seks år efter

rejse i det dybe Afrika, syd for Ækvator. Jeg kørte rundt med en lokal location-

Time Out – var sårene efter den film stadig åbne?

scout, en hvid gut, som levede sammen med en sort kvinde. De var begge fra

“Det var de nok. I hvert fald var det en ret forvirrende periode for mig, for

Sydafrika, men var flygtet ud af landet og havde slået sig ned i Harare, fordi

på den ene side havde jeg det sådan, at hvis nu Time Out var blevet en kæmpe

forholdene dér var anderledes fredsommelige, og fordi det var lovligt for folk

succes, og jeg havde fået stribevis af tilbud fra Hollywood, så er der ingen tvivl

med forskellige hudfarver at elske hinanden – hvad det som bekendt ikke

om, at jeg sagtens kunne være blevet hængende i USA i nogle år. Men på den

var i Sydafrika under apartheid. Og det var også umiddelbart mit indtryk, at

anden side kunne jeg også mærke, at det amerikanske på det tidspunkt var ved

der var relativt trygt at være i Zimbabwe. Jeg synes selv, at jeg er ret god til at

at være brugt op for mig – i hvert fald for en tid. Det var noget, som slog mig

opfange vibrationer i et landskab, og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg den

både symbolsk og fysisk, da vi skulle optage slutscenen til Time Out, hvor de to

første tid i Sydafrika havde fornemmelsen af, at det var et sted, som ulmede

unge elskende skal forsøge at komme overens med, at de også er forbundet af

af angst og vold. Sådan var det slet ikke i Zimbabwe.”

blodets bånd: Da den scene skulle i kassen, havde ikke bare historien, men også

“Jeg ved ikke, om det holder, men sådan som jeg oplevede det, var Zim-

filmholdet flyttet sig væk fra det dybe moderland i New Mexico og ud til Santa

babwe på det tidspunkt det måske lykkeligste land i Afrika. Jeg kan huske, at

Monica på Californiens kyst. Og det føltes præcis, som om den bevægelse faldt

jeg boede på et interessant hotel inde i Harare, hvor jeg ofte sad på terrassen

sammen med, at min amerikanske energi begyndte at ebbe ud.”

om eftermiddagen og snakkede med de afrikanske forretningsmænd, mens
vi drak øl og kiggede ud over byen. Med jævne mellemrum kom Mugabe kø-

Inden vi graver os dybere ned i Jon Bang Carlsens sydafrikanske oplevelser og

rende forbi, altid ledsaget af en sværm af motorcykelbetjente med udrykning,

iagttagelser, benytter jeg en pause i talestrømmen – udløst af synet af en flok

og på et tidspunkt spurgte jeg: ‘Hvad sker der nu? Er der statsbesøg eller sådan

får, der som det eneste levende i et ellers forstenet landskab pludselig kommer

noget?’ Nej, nej – han skulle bare til tandlægen eller ned og drikke en kop kaf-

til syne oppe på en skråning – til at skifte spor og spole tiden yderligere nogle

fe eller sådan noget. Sådan var stemningen dengang. Et lidt mærkeligt sted,
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men fredeligt og venligt. Man havde også et effektivt uddannelsessystem, og
alt syntes i det hele taget at fungere rigtig godt. Og da landet så oven i købet
var et af de steder, hvor storkene slog sig ned under deres træk sydpå, kunne
det være en ideel location til min film om en mand, som var besat af storke.”
“Senere udviklede det sig jo mildt sagt uheldigt i Zimbabwe, men dengang
var det fuldstændig som sådan et stykke mytologisk Afrika, som vi danskere
kender det fra Karen Blixen. Altså et lidt mystisk sted med nogle positive livsværdier og en anderledes tidsopfattelse og alt dét. Jeg er bestemt ikke særlig
modig, faktisk er jeg noget nær en tøsedreng, men i Zimbabwe havde jeg intet
imod at køre rundt alene i de perioder, hvor min guide ikke kunne være med.
Hvis jeg så en interessant hytte oppe på et bjerg, kørte jeg bare derop og bankede på døren og talte med de folk, som boede der. Det ville jeg aldrig have
gjort i Sydafrika. Aldrig. Men i Zimbabwe skete der ikke noget. Eller rettere,
“På et tidspunkt var jeg oppe nordpå for at tjekke en location i noget, der
hed Kariba, og på hjemvejen eksploderede et af dækkene på min bil. Det var
inde i et reservat, hvor der var elefanter og løver og alt muligt, så jeg kunne
ikke bare efterlade bilen og gå efter hjælp. Da jeg havde ventet lidt, kom der
en gut i en stor Land Cruiser og samlede mig op, og så drønede vi ellers af
sted for fulde hørm ned mod Harare, mens han snakkede som et vandfald.
Det blev hurtigt klart, at han var en af de typer, som stadig konsekvent kaldte

foto: Lars Movin

den eneste gang, jeg følte mig udsat, var det fra en helt anden kant.”

På vej ind i The Karoo – kaffepause ved torvet i Worcester, hvor den sydafrikanske forfatter
J.M. Coetzee voksede op. “I Worcester blæser det altid,” skriver Coetzee, “vinden er tynd og
kold om vinteren, hed og tør om sommeren. Har man været udendørs en time er der fint rødt
støv i éns hår, i éns ører, på éns tunge.”

Zimbabwe for Rhodesia, og som havde sådan en grundholdning, der gik ud
på, at … okay, det kunne da godt være, at den sorte race havde visse fortrin i

Efter nogle timers kørsel holder vi kaffepause i Worcester, den sidste egentlige

forhold til de hvide, når det handlede om dans og musik og nogle af tilværel-

by før vi bevæger os ind i The Karoo. Det var hér, den Nobelprisvindende

sens mere spirituelle områder. Men når det kom til de praktiske ting i livet,

og nu i Australien bosatte forfatter J.M. Coetzee voksede op – og ham vil

såsom at drive landbrug og skabe diverse former for målelige værdier, var de

vi opholde os ved et øjeblik, simpelthen fordi hans iagttagelser kan give en

hvide langt overlegne. Derfor var det naturligt, at de hvide bestemte og førte

god baggrund for at forstå, hvad det var for en virkelighed, Jon Bang Carlsen

an inden for de forskellige samfunds- og erhvervsmæssige områder. Jo mere

dumpede ned i, da han i sin tid flyttede herned. På vejen ind mod centrum

han talte, des mere ophidset blev han, og hvis der gik sorte mennesker på ve-

af Worcester slår det mig, at det umiddelbart lige så godt kunne være en

jen, virkede det nærmest, som om han med vilje forsøgte at køre dem ned. Til

hvilken som helst amerikansk provinsflække, vi var ankommet til. Hibbing,

sidst blev jeg nødt til at sige til ham, at hvis han skulle køre så hensynsløst,

Minnesota. North Platte, Nebraska. Springfield, Illinois. Der er noget ved det

måtte jeg bede ham om at sætte mig af. Så slappede han lidt af, men han var

regelmæssige vejnet, den høje blå himmel og de brede, mennesketomme vil-

fandeme en vild fyr. Man kunne virkelig mærke det had i ham, som mange

laveje, som signalerer smalltown America. Midt i byen er anlagt et grønt om-

hvide afrikanere givetvis bar rundt på i de år. Det var sådan en paternalistisk

råde, tilsyneladende en kombineret park og sportsplads. Under et enligt træ

attitude, hvor det virkede, som om de hvide reagerede som sårede forældre,

holder et ungt par stævnemøde. Vinterluften er så klar, at bjergene for en-

fordi de utaknemmelige børn pludselig havde vendt far ryggen. Det var nær-

den af hovedgaden står skarpt tegnet ned til mindste detalje. Men det er ikke

mest komisk, hvis ikke det var fordi, det var så skræmmende.”

Amerika. Og dét, der signalerer forskellen, er ikke bare det faktum, at bilerne
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kører i venstre side af vejen, eller at mange skilte er skrevet på afrikaans – en

Fornemmelsen af at de hvide europæeres tilstedeværelse i Sydafrika kan

slags muteret hollandsk. Nej, det er noget mere ubestemmeligt. Der er noget i

være vanskelig at legitimere, er ikke bare en følelse, som kan ramme landets

luften. Både i overført betydning og helt bogstaveligt – som Coetzee noterer

besøgende i dag. Det er en tanke, som også gennemstrømmer hele Coetzees

i sin første erindringsbog, Drengeår (1997):

forfatterskab, og som sandsynligvis har bidraget til hans ambivalente forhold

“I Worcester blæser det altid, vinden er tynd og kold om vinteren, hed og

til sit hjemland. Således er det kendetegnende, at Coetzee i lange perioder af

tør om sommeren. Har man været udendørs en time er der fint rødt støv i éns

sit liv har boet, ikke bare uden for Sydafrika, men uden for Afrika. Og i det

hår, i éns ører, på éns tunge.”

andet bind af sine erindringer, Ungdomsår (2002) – om tiden i England i tres-

1

Hvad det er, der er i luften – ud over usynligt rødt støv – nærmer Coetzee
sig et andet sted i sine memoirer. Som så mange andre steder i Sydafrika var

serne – genkalder forfatteren sig, hvad han dengang havde lyst til at sige til
de sorte afrikanere, han traf i London:

befolkningen i Worcester i forfatterens barndom sammensat af tre primære

“Afrika er jeres. Det der havde virket helt naturligt, mens han stadig kaldte

grupper: hvide, indfødte og farvede. Størsteparten af de hvide var enten af

dette kontinent sit hjem, virker mere og mere vanvittigt i et europæisk per-

engelsk eller hollandsk oprindelse. Coetzees familie tilhørte den sidste kate-

spektiv: at en håndfuld hollændere vadede i land på stranden ved Woodstock

gori, altså de såkaldte afrikaanere. Alligevel har han i lange perioder af sit liv

og proklamerede deres ejerskab til et fremmed territorium de aldrig havde set

bestræbt sig på at fremstå som engelsk – hvilket måske er forståeligt, hvis man

for deres øjne før; at deres efterkommere nu mente at have førstefødselsretten

læser, hvordan han i en senere bog beskriver typiske afrikaanere: “tykvom-

til dette territorium. Dobbelt absurd, i betragtning af at den første landgangs-

mede, rødnæsede mænd i korte bukser og hatte, plumpe kvinder i uformelige

gruppe misforstod deres ordrer eller valgte at misforstå dem. Deres ordre gik

kjoler”.

ud på at anlægge en have og dyrke spinat og løg til ostindiens-flåden. To

2

Hvad der menes med de “indfødte”, er lidt mere uklart. Det kan afhænge

tønder land, tre tønder, i det højeste fem tønder, mere var der ikke brug for.

af, hvem man spørger. Nogen vil først og fremmest bruge betegnelsen om

Det havde aldrig været hensigten at de skulle stjæle den bedste del af Afrika.”6

folk af khoikhoi-stammen (på dansk: buskmænd eller hottentotter). Andre vil

Alt dét kan man naturligvis ikke nå at aflæse i løbet af en halv times kaffe-

inkludere de sorte tilflyttere, hvilket oftest vil sige xhosaerne og zuluerne. Om

pause i Worcester. Men man skal være lavet af beton for ikke at fornemme de

dem skriver Coetzee imidlertid – idet han parafraserer de holdninger, der her-

spændinger mellem de forskellige befolkningsgrupper, som stadig eksisterer

skede under hans opvækst – at de “kan argumenteres væk, fordi de er kom-

i det sydafrikanske samfund, og som ikke er forsvundet, blot fordi apartheid

met sent, trængt ind nordfra, og ikke har nogen ret til at være her. (…) Det er

officielt er blevet afskaffet.

mænd uden kvinder, uden børn, som kommer intetsteds fra og kan bringes

“Det er en virkelighed, man bliver nødt til at forholde sig til, hvis man vil
bo hernede,” siger Jon Bang Carlsen, da vi er tilbage i bilen. “Da vi flyttede

til at forsvinde ud i intetheden.”3
Endelig er der de farvede – en samlende betegnelse for den store del af Syd-

herned i 1997-98, kunne man ikke åbne en avis, uden at det handlede om, at

afrikas befolkning, som er af blandet racemæssig baggrund. Om disse noterer

kriminaliteten eksploderede, der var angreb alle vegne, og så og så mange var

Coetzee (idet han omtaler sig selv som barn i tredje person):

blevet dræbt. Som far til to drenge følte jeg det naturligvis som mit ansvar at

“De farvede blev avlet af de hvide, af Jan van Riebeeck, med hottentot-

passe på min familie, og det var hårdt, fordi man lynhurtigt mærkede en vis

terne; så meget står klart, selv i det tilslørede sprog i hans historiebog i skolen.

forgrovelse. Tag bare standardsituationen: Du kommer kørende ned ad en vej,

På en bitter måde er det endnu værre end som så. For i Bolandet er de men-

en bil holder og er punkteret, og ved siden af står to sorte mænd og forsøger at

nesker der kaldes farvede ikke tipoldebørn af Jan van Riebeeck eller nogen

vinke dig ind til siden. Dit danske instinkt siger dig, at de har brug for hjælp,

anden hollænder. Han er kyndig nok i fysiognomier, han har været kyndig

men alligevel vælger du at køre forbi. Hvorfor? Fordi alle de lokale hvide har

nok så længe han kan huske, til at vide at der ikke er en dråbe hvidt blod i

tudet dig ørerne fulde med historier om, at det er et kendt trick, og hvis du

dem. De er rene og uforfalskede hottentotter. Ikke nok med at de følger med

stopper, bliver du frarøvet alt og måske slået ihjel. I ni ud af ti tilfælde er det

jorden, jorden følger med dem, den er deres og har altid været det.”

sikkert en reel situation, men i det tiende er det en fælde. Og når noget er

4

5
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farligt i Sydafrika, er det virkelig farligt. Derfor stopper du ikke. Og sådan er

gjorde mig lidt urolig, eftersom jeg og mine to drenge var de eneste hvide i

der hundredevis af små situationer, hvor du bliver nødt at prøve at forestille

selskabet. Så ville de have mig til at spise noget kød, som jeg bare ikke havde

dig det værst tænkelige scenario i stedet for at tro på det gode i dine medmen-

lyst til at spise, og som jeg heller ikke ville have, at Hjalmar og Simon skulle

nesker. Det er selvfølgelig noget, der forpester forholdet mellem mennesker.

spise, og det blev selvfølgelig opfattet som et tegn på disrespekt for vores vær-

Og da vi i sidste ende besluttede at rejse hjem, hang det i nogen grad sammen

ter. Måske var det forkert af mig, men jeg nægtede at spise det kød, og især en

med, at hele den tankegang i længden var nedbrydende for en pæn socialde-

af mændene tog det ilde op og begyndte at blive aggressiv.”

mokratisk indstillet semihumanist fra Danmark.”

“Så står man dér som hvid mand i et sort township i Sydafrika og kan ikke

Det kunne således ikke undgås, at der var en vis risiko forbundet med at

gøre en skid. Og pludselig slår det ned i én, at uanset hvilke rigtige meninger

have børn med til Sydafrika. Men omvendt peger Jon Bang Carlsen på, at det

man har med sig hjemmefra, så … når man er i Sydafrika, er man en del af

i vid udstrækning var børnenes fortjeneste, at han kom så tæt på mange for-

deres historie. Så er man hvid, og så kan det ikke nytte noget, at man står og

skellige mennesketyper, som han gjorde.

siger, at det var ikke min skyld, og jeg samlede også ind til ANC hjemme i

“Drengene fik jo lynhurtigt venner inden for alle tre befolkningsgrupper

Danmark. Nej, det var også din skyld, for du var hvid, og det var ikke til dis-

– hvide, sorte og farvede. Og eftersom det var naturligt, at vi lærte kamme-

kussion. Så man blev uundgåeligt sporet ind på en tankegang, hvor man for-

raternes forældre at kende, åbnede det verden for mig på en måde, som jeg

søgte at leve sig ind i, hvad det egentlig var, de hvide havde gjort sig skyldige

aldrig har oplevet, når jeg har rejst alene.”

i, og hvor de andre derfor ville kunne ramme én. Hvor var de bløde punkter?

Helt konkret var situationen den, at Simon, Jon Bang Carlsens yngste søn,

På den måde blev man meget hurtigt sydafrikaner.”

spillede rugby, mens storebror Hjalmar spillede fodbold. Rugby er overvejende en hvid sport i Sydafrika, mens fodbold stadig primært er en sort sport, og

Fra Cape Town til Graaff-Reinet. På kortet ser det ikke ud af meget. Men ople-

derfor foregik kampene ofte ude i de forskellige townships.

vet fra asfaltperspektiv er Sydafrika et land med enorme afstande. Derfor har

“Som regel tog jeg med – først og fremmest af sikkerhedsgrunde, men også

vi på forhånd aftalt at bide turen over i to etaper og tilbringe en nat omtrent

fordi det var sjovt at se børnene spille – og selv om jeg nogle gange kunne

midtvejs. Valget er faldet på det legendariske Lord Milner Hotel i den lillebitte

være lidt nervøs for at køre ind i et fremmed township, specielt hvis man skul-

stationsby Matjiesfontein, beliggende et par timers kørsel inde i The Karoo.

le fare vild, skete der aldrig noget. Som du selv har oplevet det i de få dage, vi

Lord Milner Hotel – en tidslomme af viktoriansk koloniaura – blev opført i

nu har været hernede, er langt de fleste sydafrikanerne – uanset race – utrolig

1899 af en entreprenant skotsk immigrant, forretningsmanden og politikeren

flinke og hjælpsomme, men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke samtidig

James Douglas Logan, som i øvrigt også har grundlagt selve byen. Og skulle

er et voldeligt samfund. For det er det. Og selv om man synes, at man tager

spørgsmålet melde sig, hvordan i alverden nogen kunne finde på at placere en

sine forholdsregler, er det ikke nogen garanti for, at man ikke kan havne i

by på lige netop dette gudsforladte sted, tilbyder Robert N. Toms, forfatteren

potentielt farlige situationer.”

til en bog om Logan, det svar, at det præcis var følelsen af storslået tomhed,

“Det skete for eksempel engang i Grahamstown, da vi skulle besøge en af
Simons sorte venner i et lokalt township. Vennens mor var politisk aktiv, og

der tiltalte den unge skotte:
“Omgivelserne appellerede til ham, fornemmelsen af uendelighed.”7

det var enormt interessant og hyggeligt at tale med hende, så tiden gik, og

Men selvfølgelig var der også en mere prosaisk årsag til, at Matjiesfontein

pludselig var det blevet aften. Det viste sig, at der var begravelsesfest inde hos

kom til at ligge, hvor den ligger. Omkring det tidspunkt, hvor den bare sytten

naboen, og eftersom Simons vens familie skulle derind, blev vi også inviteret.

år gamle Logan først satte fod på Kap Det Gode Håb – i 1877 – var man i færd

På traditionel afrikansk vis blev Madeleine placeret inde hos de andre kvinder

med at udbygge jernbanen op gennem de territorier, der tilsammen skulle

i et pænt lokale, hvor de sad i deres nydelige tøj og drak portvin på civiliseret

komme til at udgøre fremtidens Sydafrika. Og eftersom Logans far tjente sit

vis, mens mændene listede rundt om hjørnet, hvor man var ved at grille en

levebrød ved North British Railway Company i Skotland, var det naturligt,

ko til ære for den afdøde. De fleste af mændene var hamrende fulde, og det

at sønnen havde blik for de indtjeningsmuligheder, der lå i den gryende syd-

402

403

V: BLANDT AFRIKAANERE  I SYDAFRIKA

V: BLANDT AFRIKAANERE  I SYDAFRIKA
inde Olive Schreiner9 i et lille hus ved siden af Milner Hotel, hvor hun skrev
størsteparten af stoffet til dét, der skulle blive hendes mest kontroversielle
værk, den posthumt udgivne essaysamling Thoughts on South Africa.
Efter J.D. Logans død i 1920 sank Matjiesfontein ned i en dvaletilstand,
der kom til at vare omtrent et halvt århundrede – faktisk helt frem til 1968,
hvor hotelmogulen David Rawdon købte hele landsbyen af Logans efterkommere og gik i gang med at gennemrestaurere de mest bevaringsværdige
bygninger. I 1970 genåbnede det legendariske hotel – nu under navnet Lord
Milner Hotel. Og siden har stedet eksisteret som et stykke levende historie,
et atmosfærefyldt ekko af en svunden æra, midt i et ellers mennesketomt og
goldt landskab. Blandt andet udgør hotellet i dag et fast stoppested for det berømte Blue Train, et luksustog, der kører på strækningen mellem Cape Town
og Pretoria. Og det er netop dette tog – eller et tilsvarende – der for os skal
foto: Lars Movin

komme til at accentuere den ovenfor omtalte fornemmelse af, at vi befinder

The Karoo – “Selve afstandene, dimensionerne i landskabet, forandrer jo mennesker,” siger
Jon Bang Carlsen. “Nogle gemytter bliver mere forsvarsløse, når de er placeret så langt fra
andre mennesker, mens andre bliver stærkere.”

os i en filmscene.
Efter at vi passerede gennem Touws River, der markerer indgangen til The
Karoo, har vi bemærket, at Highway 1 – hovedfærdselsåren mellem Cape
Town og Johannesburg – løber parallelt med et jernbanespor. Alligevel har vi
i noget, der føles som timer, ikke set skyggen af et tog – og i øvrigt stort set
heller ikke andre biler. Med lange mellemrum passerer vi grupper af de karakteristiske runde xhosa-kvinder i vejsiden, ofte balancerende med adskilligt

afrikanske jernbanedrift. Han specialiserede sig i catering til de togrejsende, i

habengut på hovedet. Andre steder spotter vi klynger af små aber i grøftekan-

første omgang med base i Touws River, som ligger lidt tættere på Cape Town.

ten. Men ellers hviler der over landskabet stadig den fornemmelse af forladt-

Og snart efter købte han en lille hensygnende station, ikke meget andet end

hed, som for mere end hundrede år siden tiltalte den unge J.D. Logan – og

et trinbræt i intetheden, og etablerede en by omkring den: Matjiesfontein.

dét selv om vi i realiteten kun befinder os en lille dags kørsel fra Cape Town.

Da Logan var nået til at opføre juvelen i sit lille rige, det imposante Hotel

Det er juli, og dermed sydafrikansk vinter, og ud på eftermiddagen indhylles

Milner – opkaldt efter Sir Alfred Milner, guvernør for den britiske Kapkoloni

de forrevne bjerge i et vidunderligt sart lys, changerende i rosa og blålige nu-

– brød Den Anden Boerkrig ud og kastede for en tid skygger ind over Logans

ancer. En meditativ ro indfinder sig i bilens kabine – som om vi begge er ved

hastigt ekspanderende og særdeles indbringende forretningsimperium.8 Kri-

at indstille os på, at køreturen ud i intetheden lidt efter lidt vil transformere

gen varede frem til 1902, hvor den sluttede med, at boerne – de bosættere af

sig til en permanent tilstand. Men pludselig vågner min medrejsende op af

hollandsk oprindelse, som vi i dag også kalder afrikaanere – måtte overgive sig

sin dvale og peger ned mod jernbanesporet. En lang togstamme – ikke Blue

til briternes knusende overmagt, hvorved fundamentet for det moderne Syd-

Train, men et lignende turisttog – har umærkeligt sneget sig op på siden af os.

afrika var lagt. Herefter fulgte nogle relativt rolige år, hvor Logan opbyggede

Og dér, lidt længere fremme, synes vi at ane en lille klynge huse ved jernba-

Matjiesfontein som en luksusoase i den sydafrikanske ødemark. I tidens løb

nesporet. Det er ikke et fatamorgana. Det er Matjiesfontein.

var han vært for så prominente gæster som Cecil Rhodes (Sydafrikas premier-

Vi når lige akkurat frem i tide til at se passagererne forlade toget for at

minister og grundlægger af Rhodesia) eller den britiske statsmand Randolph

indtage de obligatoriske drinks i The Laird’s Arms – den lokale bar, der som

Churchill (Winston Churchills far). Og i tre år boede den berømte forfatter-

alt andet i byen ligner en mellemting mellem en filmkulisse og en rest fra
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en autentisk ghost town, som er blevet støvet af og vækket til live. Det er den

“I virkeligheden er det måske mere frugtbart at gå ind i hele det sydafri-

violette time, en flok sorte drenge spiller fodbold rundt om en rød engelsk

kanske stof fra en anden vinkel,” siger Jon Bang Carlsen. “Som vi efterhån-

dobbeltdækkerbus, som af ukendte årsager holder parkeret mellem palmerne

den har talt om nogle gange, har jeg altid haft en inklination mod en eller

på pladsen foran hotellet, og mens de sidste solstråler spiller på bjergene i

anden form for religiøs impuls. Det har været et stort tema i mit liv at finde

horisonten, sænker stilheden sig over landskabet. Vi løsriver os fra det lille

et eller andet, som rakte ud over mig selv, og som jeg turde tro på, uden at

skuespil, som uniformerede piccoloer og stuepiger opfører for turisterne, og

det nødvendigvis var noget, der kunne begrundes med hjernen eller ratio-

går ind i hotellets foyer, hvor vores vinterstive lemmer varmes op i mødet

naliteten. Og da jeg så med Time Out havde fået fortalt den dybeste og mest

med et univers af messing, malerier og ægte tæpper. Nu er vi for alvor ankom-

fundamentale af de historier, jeg kan fortælle, nemlig historien om at gen-

met til Sydafrika. Men vi er mere end dét. Vi er trådt ind i en historie, som er

finde en tabt faderskikkelse – uden at det rigtig var lykkedes, og uden at jeg

langt større og meget mere kompleks, end ovenstående groft opridsede bil-

havde fundet svar på nogle af de andre spørgsmål, jeg havde – følte jeg ikke,

lede umiddelbart lader ane.

at det amerikanske landskab længere rummede min historie. Jeg måtte søge
andre steder hen for at få nogle nye tanker og påvirkninger. Jeg måtte finde

Foruden os er der kun tre andre gæster på hotellet: et ældre ægtepar fra Cape

et andet landskab. Og det fandt jeg i Sydafrika: Lige så snart jeg satte foden i

Town, der kommer hertil to gange om året for at “koble af”; samt en yngre

Karoo-ørkenen, kunne jeg mærke, at der var en grund til, at jeg var kommet

kvinde, som efter en ikke nærmere defineret “livsændrende” oplevelse er sat

herned. Men selv om jeg tidligere sagde, at det sydafrikanske landskab på

ud på en rejse op til Namibia, måske for at samle inspiration til den bog, der

mange måder havde samme type effekt på mig, som det amerikanske i sin

angiveligt rumsterer i hendes baghoved. Det var således ikke ligefrem på-

tid havde haft, er det vigtigt samtidig at slå fast, at det ikke var det samme:

trængende nødvendigt, da vi under indtjekningen samtidig blev opfordret

Den verden, jeg mødte i Sydafrika, var en verden, som på en langt mere farlig

til at reservere bord til aftensmad i hotellets restaurant. Men på trods af at vi

måde rummede min egen verden i sig – ikke min danske verden, men mit

kun er en håndfuld gæster, sørger værtinden under strenge instrukser for, at

temperaments verden.”

vi sætter os ved de borde i spisesalen, som bliver os anvist – hvilket betyder,

“Hvis jeg skal sætte et billede på det, har jeg det sådan, at jeg opfatter mig

at vi alle sammen kommer til at sidde klumpet sammen i den fjerneste krog.

selv som et underligt porcelænsmenneske – med den tilføjelse, at jeg både er

Vi har således god tid til at iagttage personalets særprægede uniformer, idet

den berømte elefant i en porcelænsbutik og selve porcelænet. Jeg har begge

de ved hver servering er nødt til at skridte hele vejen tværs gennem den store

elementer i mig. Jeg kan i nogle sammenhænge være brutal og tykhudet,

sal. Mest aparte er de farvede kvinders hovedbeklædning, der består af en

mens jeg i andre kan være sårbar og fintsansende. Min mere brutale side

hvid stoftingest af størrelse og form som en dildo, der er fæstnet midt på top-

forbinder jeg med, at jeg på et tidligt tidspunkt – på grund af min familiehi-

pen af hovedet og stikker lige op i luften. “En tradition på hotellet,” lyder det

storie – gennemgik et troskyldighedstab og blev tvunget ind i en voksenrolle,

kortfattede svar, da vi drister os til at spørge.

som har resulteret i min tendens til at ville fryse verden ned for at opnå orden

Det Karoo-lam, vi har fantaseret om hele dagen, er friturestegt og en skuf-

og kontrol. Så er vi tilbage ved alt dét med, hvordan man som kunstner eller

felse. Mere tålelig er den lokale rødvin, som serveres ved stuetemperatur,

filmmager kan komme til at kvæle indholdet, hvis man lader formen stivne

hvilket vil sige iskold. Efter middagen fortrækker vi til baren for at få varmen.

for meget. Og det var den side af min personlighed, der nød godt af mødet

Den sorte og noget aldersstegne bartender er snakkesalig og diverterer uopfor-

med det amerikanske, fordi jeg hér fandt en barnlighed, som virkede helt

dret med røverhistorier fra boerkrigen. Det er ganske interessant, men efter

vidunderlig og generøs.”

nogen tid mister vi koncentrationen, fordi hans talestrøm på mærkværdig

“Da jeg så kom til Sydafrika, oplevede jeg pludselig en hvid, germansk

vis veksler mellem to markant forskellige stemmer, som var han skizofren.

race, afrikaaner-racen, som viste sig på påfaldende mange måder at være mine

Diskret siver vi over i et par lænestole foran kaminen, og hér fortsætter vi,

åndsbrødre. De har mange af de samme træk som vi bondske danskere. De

hvor vi slap i bilen:

har styrken ved det hårde arbejde, de har en relativt høj grad af ligefremhed,

406

407

V: BLANDT AFRIKAANERE  I SYDAFRIKA

V: BLANDT AFRIKAANERE  I SYDAFRIKA

og de har den samme mangel på interesse for pynt og tilsyneladende ligegyldige ting. Det er sådan noget med at gå direkte til sagen: Vi kan godt gå i seng
med hinanden, uden at vi behøver at tage balkjoler på. Det er krop mod krop,
sved mod sved, og det er godt nok på den måde.”
“Men samtidig kan man have tendens til at isolere sig i sin egen verden.
Man har en orden, som man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved, og som
for afrikaanernes vedkommende er gået voldsomt ud over de andre befolkningsgrupper i landet – hvilket var en af de medvirkende årsager til det perverterede diktatur, der herskede frem til afskaffelsen af apartheid. Det var
et diktatur, som havde mange ligheder med dét, vi kender fra tredivernes
Tyskland, og som jeg var vokset op med som en del af mit kulturelle DNA. Jeg
kan huske, at jeg som barn undrede mig meget over, hvordan mine forældres
generation nærmest kategorisk undgik at forholde sig til alt dét, der var sket
familie, hvor min onkel, forfatteren Carl Bang, forsøgte at indlede en dialog
om det manglende retsopgør efter Anden Verdenskrig, men bare blev ignoreret af min morfar, den gamle landsretspræsident – som om det nærmest var
lidt upassende at tale om den slags. Hvilket blot fik mig til at spekulere endnu
mere over, på hvilke måder alt det ufattelige, der var sket nede i Tyskland,
spillede ind på vores virkelighed og måske også på min egen personlighed.”

foto: Lars Movin

få år forinden. For eksempel mindes jeg nogle sammenkomster i min mors

Research – selv efter otte film om Sydafrika er Jon Bang Carlsen stadig på udkig efter nye
motiver. Hér i juli 2012 ved en landevej i The Karoo, den kæmpemæssige halvørken, som
dækker en tredjedel af Sydafrikas areal.

“Derfor var det fantastisk at komme til Sydafrika netop på det tidspunkt,
altså omkring afviklingen af apartheid, fordi man stadig kunne fornemme de

af og kørte i halvanden time ned ad en dirt road – hvilket i sig selv siger noget

sidste store akkorder fra den tid, som lå umiddelbart forinden. Det gav mig

om afstandene hernede. Selve afstandene, dimensionerne i landskabet, foran-

mulighed for som udefrakommende at studere den dobbelthed af sødme og

drer jo mennesker. Nogle gemytter bliver mere forsvarsløse, når de er placeret

brutalitet, der fandtes i de mennesker – og dermed at trænge ind i nogle porer

så langt fra andre mennesker, mens andre bliver stærkere. Til sidst kom jeg

i min egen kultur, i min egen opvækst, som jeg ikke havde haft adgang til

til noget, der fuldstændig lignede den nedbrændte ruin af herregården i Gone

før. Og jeg så med det samme, at det var en kultur, som på godt og ondt var

with the Wind – altså efter krigen, med sod på facaden og søjlerne og det hele.

meget tættere på mig selv end den amerikanske. Hvor jeg i USA havde oplevet

Og bagved kunne man lige ane de betonkasser, hvor de sorte arbejdere boede.

en friskhed og en playfulness, som jeg var tiltrukket af, men ikke rigtig kunne

Jeg bankede på hoveddøren, og da der blev åbnet, stod der en fed mand i t-

finde mine egne fodaftryk i – og som jeg på en mærkelig måde heller ikke

shirt, som fuldstændig lignede mit eget spejlbillede: sådan en stor kødfuld

følte, at jeg havde gjort mig fortjent til – fandt jeg i Sydafrika et billede, som

fyr, en nordtysker eller sydskandinav uden nogen form for pynt – og bagved

jeg kunne gå direkte ind i, uden at det strammede nogen steder.”

ham hans kone, en stor, fast kvinde med voldsomme overarme og ligeledes

– Var det alt sammen noget, du opdagede på vej ned gennem Karoo-ørkenen?

uden pynt. De så direkte på mig, og jeg var helt og aldeles sikker på, at jeg

“Der skete dét, at jeg på et tidspunkt fik øje et skilt, som viste af til højre

var tilbage på Midtsjælland eller Mols sammen med alle dem, jeg var vokset

mod noget, der hed Marienborg. Nå, tænkte jeg, dér bor nok efterkommerne

op med, og at hvis jeg gav mig til at tale til dem på dansk, ville de forstå mig.

af nogle danske bønder, som har slået sig ned hernede, og som af sentimen-

Men så åbnede den store mand munden og sagde noget, som jeg overhovedet

tale grunde har opkaldt deres nye hjem efter gården derhjemme. Jeg drejede

ikke forstod. Dét var mit første møde med afrikaanere.”
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“Pludselig gik det op for mig, at hér var en hvid kultur, der – på godt og

28: Ensomhedens landskab: Addicted to Solitude (1999)
hips til noget, der fra luften ligner sirlige parcelhuskvarterer.

ondt – kom fra præcis den samme historiske og kulturelle baggrund som jeg,

“Problemet er bare,” fortsætter Jon Bang Carlsen, “at så vidt jeg er oriente-

men som havde levet på dette gudsforladte sted i århundreder. Uanset at vi

ret, har det ikke hjulpet stort på det grundlæggende problem, nemlig den eks-

befandt os blandt buskmænd og vilde dyr nede i det sydligste Afrika, sagde

treme forskel mellem rige og fattige i landet. Tværtimod, faktisk. Efter sigende

alt i mit følelsesapparat til mig, at hér er et folk af mit kød, mit temperament.

er det nærmest bare blevet værre, for ganske vist buldrer den sydafrikanske

Det var selvfølgelig en godbid af en filmisk scene for mig, og det er den er-

økonomi frem, men samtidig er det tilsyneladende blevet lettere at passere

kendelse og den nysgerrighed, som ligger bag alle mine sydafrikanske film.

grænserne oppe nordpå, og det betyder, at for hver hundrede sorte afrikanere,

De fortæller alle sammen – måske fraregnet børnefilmene – primært en hvid

der bliver hævet op til middelklassen, strømmer der tusind nye fattige ned fra

historie. Jeg har ikke forsøgt at fortælle nogen sorte historier, for det følte jeg

nabolandene mod nord …”

mig ikke kvalificeret til. Jeg kunne ikke komme ind i de sortes sjæl, men jeg

Uanset hvordan den aktuelle tilstand nu skal vise sig at være i det land,

kunne komme ind i afrikaanernes sjæl, fordi jeg selv i overført betydning er

Jon Bang Carlsen ikke har set siden 2006, så skal man – selv efter ti timers

afrikaaner.”

flyvetur fra Dubai – være nærmest blind for ikke at registrere, at ankomsten
til Afrikas sydligste by er spektakulær. Som Sydafrikas liberale oase sammen-

28: Ensomhedens landskab: Addicted to Solitude (1999)

lignes Cape Town ofte med San Francisco. Og det er ikke bare den tilbagelænede mentalitet, tilstedeværelsen af stærk kreativ klasse og åbenheden over

Vi er godt på vej ind i The Karoo. Men inden vi fortsætter vores rejse, så lad

for minoritetsgrupper, herunder homoseksuelle, som forbinder de to byer.

os lige for et øjeblik spole tiden tilbage til begyndelsen, til vores ankomst

Også geografisk er der klare paralleller – først og fremmest i kraft af nærværet

til Sydafrika. Hvor meget kan et land, et samfund, forandre sig på seks-syv

af hav og bjerge. Ligesom søsterbyen på den amerikanske vestkyst er Cape

år? Det er vanskeligt at svare på, men allerede under indflyvningen til Cape

Town anlagt på en bjergrig kyststrækning, og efter at have passeret ned over

Town bemærker Jon Bang Carlsen, at noget er sket.

The Karoo – fra luften et fladt og mennesketomt plateau – er det noget af en

“Se!” siger han og peger ned mod de beboelseskvarterer, som omgiver luft-

hjerneknipser, da flyet til slut slår et sving ud over det oprørte farvand, hvor

havnen. “Da vi boede hernede, var det et af landets største townships. Det er

Atlanterhavet mødes med Det Indiske Ocean, for at komme i den rette vin-

jo klart, at man har anlagt lufthavnen på et sted, hvor jorden var dårlig og

kel til landingen. I et splitsekund passerer gennem baghovedet de scener fra

alt for sandet til at dyrke, og hvor der i det hele taget var så forblæst og uind-

Blinded Angels (2007), hvor den blinde protagonist Thor hænger i en paraglider

bydende, at ingen frivilligt ville bo dér. Men det er lige så klart, at det også

over den selvsamme kyststrækning og svæver i en lykkerus mellem himmel

var dér, de hvide tvangsflyttede alle de sorte og farvede ud, da apartheid blev

og jord. Han kan ikke se det, men det kan vi: Dér ligger det hele. Det karak-

gennemført. Det gav selvfølgelig en del problemer, for uanset hvor meget

teristiske flade Table Mountain, et pejlemærke, som er synligt fra det meste

pigtråd man satte op, brød de fattige og sultne mennesker ind på luftshavns-

af Cape Town. Lion’s Head. Signal Hill. Selv den klippe, The Sentinel, hvor

området og stjal alle de kobberledninger, de kunne få fingrene i, hvorefter

filmholdet i slutningen af Blinded Angels er ved at blive fanget af en brand,

lyset på landingsbanerne ville gå ud. Og samtidig var det altid lidt pinligt for

kan min ledsager udpege for mig. Og striben af forstæder ud langs Atlanter-

styret, at det første, alle rejsende så, når de ankom til Cape Town, var disse

havskysten: Camps Bay, Llandudno, Hout Bay – og så videre, hele vejen ned

uværdige og totalt overbefolkede barakbyer – selve symbolet på ulighed og

til Kap Det Gode Håb. Det hele findes. Det hele venter på os. Og heroppefra

armod. Men se! Nu er de fleste af bølgebliksskurene væk og erstattet af fine

ligner det den rene postkortidyl.

små murstenshuse.”
Forklaringen læser jeg mig til senere: Det var blandt andet en masse frivil-

Som nævnt havde Jon Bang Carlsen efter sin første rejse til Sydafrika i 1994

lige irere, som op til verdensmesterskaberne i fodbold i 2010 rejste til Cape

i et par år sin optik rettet mod Irland. Men under det irske mellemspil var

Town for at hjælpe ANC med at forvandle nogle af de mest uønskede towns-

oplevelserne fra Karoo-ørkenen blevet ved med at rumstere i baghovedet, og
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28: Ensomhedens landskab: Addicted to Solitude (1999)

inden den danske filmmand helt havde sluppet sin optagethed af det irske,
var han begyndt at forberede en film i Sydafrika. Da finansieringen var på
plads – det var i 1997 – flyttede han først sig selv og siden sin familie til Cape
Town, hvorefter han gik i gang med optagelserne til den film, der skulle vise
sig at blive den første i en trilogi: Addicted to Solitude (1999).
Dagen efter vores ankomst kører vi fra Camps Bay – hvor vi har lejet os ind
på et vintertomt resort med udsigt over Atlanterhavet – ud til den lidt fjernere
beliggende forstad Hout Bay, hvor Jon Bang Carlsen og hans familie tilbragte
størsteparten af deres tid i Cape Town. På vejen derud får jeg tid til at gøre
de første overfladiske iagttagelser af de spor, som groteske indkomstforskelle
og en konstant underliggende angst kan sætte på et samfund: få fodgængere,
vågningsudstyr nok til at holde en hel industri i gang. Parkerer man sin bil,
betaler man rutinemæssigt en vagt for at holde øje med den. Og uanset hvor
man kommer ind – butikker, caféer, restauranter – skal man være farveblind
for ikke at bemærke, at i langt de fleste tilfælde er de ansatte sorte eller farvede,
mens bestyrere og ejere er hvide. Vi lægger vejen forbi et par af de huse, hvor
Jon Bang Carlsens familie i kortere eller længere perioder lejede sig ind. Vi
ser Kronendal-skolen – en vigtig location i Min afrikanske dagbog – hvor de to

foto: ukendt fotograf

mange bevæbnede vagter samt høje hegn, låste gitterlåger og elektronisk over-

Signatur – Jon Bang Carlsen foran den karakteristiske ‘ansigtsklippe’ ved Hout Bay, Cape
Town, der fungerer som visuel ledetråd gennem hans sydafrikanske trilogi. I hånden holder
han det fotografi af sin mormor, Sigrid Rosen, som han har placeret i flere af sine film, heriblandt Fugl Fønix (1984) og Blinded Angels (2007).

drenge gik, og som blot få år forinden var blevet åbnet for ikke-hvide elever.
Og selvfølgelig parkerer vi bilen for at fotografere den karakteristiske ansigtsformede klippe i havet ud for Hout Bay, der fungerer som et visuelt ledemotiv

Park, blev det som regel sådan, at de i stedet tog deres kammerater med hjem

gennem hele den sydafrikanske trilogi, dog mest markant i Blinded Angels.

til os. På den måde fik vi et nært forhold til nogle af de sorte drenge, først og

Hout Bay er et relativt velstående område – Charlottenlund med bjerge,

fremmest Ayanda og Bulelani, som ikke bare er med i dagbogsfilmene, men

kaldte Jon Bang Carlsen det tidligere i bogen – og som følge deraf har byde-

også optræder i Portræt af Gud og flere af de andre. Og den spillefilm – I’m a

len sit eget township, Mandela Park. De hvide familier, fra middelklasse og

Man – som jeg håber at kunne optage hernede engang inden alt for længe, er

opefter, har naturligvis sorte tjenestefolk, og eftersom lønningerne stadig er

faktisk til dels baseret på inspiration fra mine børns sorte venner.”10

så lave, at stuepiger, gartnere, vagter og lignende dårligt har råd til daglig
transport, og da slet ikke til egen bil, er det praktisk, at de bor tæt på deres

Mødet med Sydafrika kom til at betyde en markant ændring i Jon Bang

arbejdsplads. Det betyder, at Mandela Park ikke er skrumpet ind, siden Jon

Carlsens tilgang til at lave film. Set i retrospekt var det en udvikling, som

Bang Carlsen var her sidst. Tværtimod, township’et er på bare seks år nærmest

på visse måder kunne siges at have været under opsejling over en årrække.

eksploderet i størrelse og har sendt udstikkere langt op ad bjergsiden.

Alligevel kom det bag på de fleste – og tilsyneladende også på ophavsmanden

“Det er klart,” siger Jon Bang Carlsen, “at eftersom vores børn i starten

selv – hvor langt hans første sydafrikanske film befandt sig fra noget, man

var de nye på skolen, fandt de hurtigt sammen med nogle af de sorte drenge

tidligere havde set fra den kant. Der var ganske enkelt tale om et radikalt me-

fra Mandela Park, fordi de også stadig havde følelsen af at være outsidere sid-

todemæssigt skift – et skift, der samtidig var en del af filmens pointe.

dende i kroppen. Og så kunne de deles om deres interesse for fodbold. Men

Få minutter inde i Addicted to Solitude fortæller instruktøren således i sin

fordi jeg ikke var så meget for at sende Hjalmar og Simon alene op i Mandela

speak, at han under forberedelserne til en film om Sydafrika sædvanen tro
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var sat ud på en rejse for at finde landskaber og ansigter til den historie, han
gerne ville fortælle. Og så formulerer han det spørgsmål, som han i det følgende vil forsøge at besvare: “Kan vi stadig forandre os, selv om leret er tørt,
og Skaberen har vendt os ryggen for at forme de kommende generationer?”
Er man fortrolig med Jon Bang Carlsens virke, er det på dette punkt i filmen
stadig nærliggende at tro sig, at instruktøren denne gang har omplantet sit
efterhånden velkendte greb – den iscenesatte dokumentarisme – til en ny kulisse, og at der nu vil følge en stribe stramt koreograferede glimt fra Sydafrika,
fortalt via mere eller mindre konstruerede virkelighedsfragmenter.
Det har åbenbart også været tanken, men af filmens efterfølgende speakkommentarer fremgår det, at processen undervejs røg af sporet, hvorefter det
ede aldrig frem til dette øde landskab. Den blev kidnappet et eller andet sted
på vejen fra i går til i morgen, og disse øjenskitser blev i stedet filmen.”
Med andre ord: Jon Bang Carlsen begav sig ud i de sydafrikanske landskaber for at indsamle videonotater med henblik på at generere idéer og stof til
en iscenesat dokumentarfilm. Men i stedet endte han med at klippe en film
sammen af notaterne. Og skulle pointen ikke være sivet ind undervejs, slutter

foto: Jon Bang Carlsen

var nødvendigt at vælge en anden kurs – for, som det hedder: “historien nå-

Addicted to Solitude (1999) – Brenda Laird, en af de to hovedkarakterer i den første del af den
sydafrikanske trilogi, skuer ud over landskabet fra sin farm dybt inde i The Karoo.

filmen med følgende skilt: “Dette var skitserne til en film, som aldrig blev til
noget, fordi skitserne til min overraskelse blev filmen.” Uforudsete tildragel-

gammelt, da den danske filmmand sætter sig bag rattet i sin Landrover for

ser fik filmmageren til at opgive sin vanlige position – altså den position, hvor

at køre ud ad Karoo-ørkenens støvede landeveje på jagt efter materiale til en

han har kontrol over de fleste aspekter af sin fortælling – og i stedet lod han

film. Og snart går det op for ham, at ikke blot er den store politiske historie,

dét, der normalt ville have været den forberedende proces, blive selve sagen.

som uvægerligt må danne klangbunden for hans fortælling, alt for tæt på –

Dermed nærmede han sig dokumentarismens metode. Og samtidig åbnede

selve landet er også alt for stort og uoverskueligt til, at man på den måde, ene

han sit værk for den søgende usikkerhed og tvivl, som altid har været til stede

mand, kan indfange dets essens, dets sjæl på et enkelt road trip.

i hans univers som et grundvilkår, men som tidligere kun på mere indirekte
måder havde fået lov til at smitte af på det endelige udtryk.

I sin afmagt søger Jon Bang Carlsen tilflugt hos to kvinder: Den ene er
ældre og driver en marskendiserbutik i en søvnig lille provinsby, hvor tiden

Resultatet er blevet en collage-præget og essayistisk-reflekterende film, der

synes at være gået i stå; den anden er yngre og bestyrer en øde beliggende

peger tilbage på sin egen tilblivelse ved at dokumentere filmmagerens forsøg

farm. Begge lever de alene. Den ældre kvinde er blevet skilt, men er stadig

på at finde en indgang til sit stof. I den forstand fremstår Addicted to Solitude

nabo til sin eksmand, som jævnligt kigger ind til hende i butikken. Ander-

mere som en undersøgelse end en færdigsyet fortælling. Og det emne, der

ledes mystisk forholder det sig med den yngre kvindes mand. Han kørte for

undersøges, er Sydafrika efter apartheid.

nogen tid siden et ærinde og kom aldrig tilbage. Der er nu gået to år siden

Forhistorien er særdeles nærværende. I 1989 – mindre end ti år før optagelserne – blev Nelson Mandela, en af lederne i kampen mod apartheid, løsladt

hans forsvinden, og der er ingen, der ved, hvad der er sket – lever han stadig
et sted derude i de vidtstrakte landskaber, eller …?

efter syvogtyve års fængsel. Og i 1994 – netop det år, hvor Jon Bang Carlsen

Skulle nogen få den tanke, at den yngre kvinde som type kunne siges at

første gang besøgte Sydafrika – blev samme Mandela indsat som landets før-

være i familie med hovedkarakterens datter i Coetzees post-apartheid-roman

ste demokratisk valgte sorte præsident. Det nye Sydafrika er således kun få år

Vanære – udgivet i 1999, samme år som Addicted to Solitude – er dette slet ikke
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forkert. Selv om Jon Bang Carlsen optog sin film, inden Coetzees bog udkom,

en torn fra en af de buske, der flankerer mange af vejene; på afstand ser de

lurer også i hans filmunivers usikkerheden, afmagten og angsten for historisk

uskyldige ud, buskene, men ved nærmere eftersyn er deres torne lange og

og racemæssigt betinget vold lige under overfladen. Men i modsætning til

stive som søm.

hos Coetzee forbliver volden hos ham en ulmende understrøm. Og det starter

Vi er brudt op fra Matjiesfontein og kører nu i retning af Aberdeen og

helt fredeligt: Med udgangspunkt i de to individuelle skæbner, som filmma-

Graaff-Reinet, to små provinsbyer beliggende med et halvt hundrede kilome-

geren ved et tilfælde har fundet, og de spinkle handlingstråde, der kommer

ters afstand i Central Karoo. Det var på denne egn, Jon Bang Carlsen fandt de

til syne omkring dem, begynder han at nærme sig sit emne. Ikke i de store

to bærende karakterer i Addicted to Solitude: den ældre kvinde i Aberdeen, den

brede penselstrøg, som han måske på forhånd havde forestillet sig, men ved

yngre i nærheden af landsbyen Nieu-Bethesda nord for Graaff-Reinet.

at tage ét skridt ad gangen og lægge den ene lille brik til den næste.

Ved Beaufort West forlader vi Highway 1 og kører østpå mod Aberdeen.

Undervejs møder den danske filmmand en række andre personer og stiller

Der er nu endnu færre biler på vejen – som filmmageren lader sin søn Hjalmar

dem spørgsmål om tilværelsen i Sydafrika, som de oplever den her og nu. Og

udtrykke det i Min afrikanske dagbog: “Vejene i det hér land er alt for lange.

lidt efter lidt begynder de mange stemmer at samle sig til et kakofonisk kor,

Alt, alt for lange. De bliver ved og ved, selv om der overhovedet ikke er nogen,

som tilsammen tegner et facetteret billede af den aktuelle situation i landet.

der bruger dem. Rent spild.” Og møder man endelig nogen, er de sydafrikan-

Samtidig belyser de indsamlede udsagn på forskellige måder det tema, film-

ske bilister påfaldende hurtige til at trække ud i vejkanten for at give plads

manden har valgt som sin optik: kærlighed. De hvide kom til Sydafrika med

til modkørende eller overhalende. Er det høflighed eller angst? Måske begge

intentioner om at kristne og civilisere den lokale befolkning, lyder argumen-

dele. Jon Bang Carlsen er så venlig at fortælle sin chauffør en tragisk historie,

tationen, men fordi de savnede kærlighedens evne, endte de med at skabe

som han for nogen tid siden har læst i avisen om to danske turister på vej

ulighed og had. Den situation førte i det lange løb til isolation og ensomhed.

gennem The Karoo. En modkørende bilist følte sig af en eller anden grund

Og nu befinder filmens to kvinder – som så mange andre hvide sydafrikanere

generet af deres kørsel, vendte om, indhentede dem og myrdede dem.

– sig i en mildt sagt ustabil og usikker situation, hvor de enten må vælge at

Det første stykke har vi stadig bjerge på begge sider, men efter nogen tid

forlade det land, de betragter som deres, eller må leve i frygt og afsondrethed.

kommer vi ud på et fladt plateau, hvor den snorlige vej er det eneste tegn på

Den ældre kvinde i marskendiserbutikken lægger ikke skjul på, at hun savner

menneskelig berøring. Landskabet minder om Nevada. At køre føles som at

tiden under apartheid, ikke fordi hun nødvendigvis er racist, men fordi der

sejle på et uendeligt ocean i blikstille vejr – en illusion, som dog brydes, da vi

var mere orden og respekt dengang. Mens den yngre kvinde på farmen taler

på et tidspunkt lidt længere fremme får øje på en ensom mager hest, der står

om, at når hun, trods sin nærmest håbløse situation, ikke giver op og flygter

og stirrer sløvt og apatisk midt i intetheden.

langt væk, hænger det sammen med, at hun på en underlig måde er blevet

“Da vi flyttede ned til Cape Town,” fortæller Jon Bang Carlsen, “havde jeg
egentlig regnet med, at den film, jeg havde i tankerne, skulle laves ligesom It’s

afhængig af ensomheden – og leverer dermed filmens titel.

Now or Never. Jeg havde indledt et samarbejde med et stort sydafrikansk proAt man kan blive afhængig af ensomheden i The Karoo, lyder måske i et

duktionsselskab, og da jeg satte ud med mit videokamera for at finde mulige

dansk perspektiv som en søgt tanke. Men vi har jo netop læst, at skotten

locations i Karoo-ørkenen, var det tanken, at den endelige film skulle optages

J.D. Logan ikke var mange øjeblikke om at tabe sit hjerte til egnen omkring

på 35mm. Fra mit første besøg vidste jeg jo, at alle ingredienserne fandtes

Matjiesfontein. Og temaet dukker også op igen og igen i Coetzees forfatter-

derude. Der var alle disse afrikaaner-familier, som havde levet ude omkring i

skab – som i Sommertid (2009), det tredje bind fiktionaliserede erindringer,

landskabet i generationer, og der var de sorte arbejdere, som også havde været

hvor forfatteren lader en kusine bemærke til sit alter ego:

der i generationer, og der var had og kærlighed og børn og alle de ting, som

“Er det ikke smukt. Det griber én i sjælen, det landskab.”

vokser frem på steder, hvor mennesker lever sammen. Og så forestillede jeg

Og det gør det – selv om det ikke skal være nogen hemmelighed, at man

mig, at der måtte være nogle enorme psykologiske spændinger nu, hvor man

passerer igennem det med en stille bøn i sit hjerte om ikke at punktere på

via medierne havde fået at vide, at hele den kendte virkelighed og scenografi
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foto: Jon Bang Carlsen

liv på sin farm indtil for to år siden, hvor hendes mand var forsvundet. På
et tidspunkt var hans blodige Jeep dukket op i Joburg, men manden havde
man aldrig fundet. Der gik rygter om, at han måske var stukket af med en
anden kvinde, eller måske var han blevet slået ihjel som en hævnaktion, fordi
hans bror arbejdede i sikkerhedspolitiet, og så videre. Uanset hvad, så boede
Brenda nu alene på deres farm, som hun ikke kunne sælge, fordi manden ikke
officielt var erklæret død. Det var en meget vanskelig situation, også økonomisk, og de eneste mennesker, hun havde omkring sig, var de sorte arbejdere,
som hun nu skulle prøve at være boss for. Kort sagt var hun havnet midt i
præcis dén proces, som jeg gerne ville undersøge: Hvis ikke hun forandrede
sin gamle attitude og dermed blev i stand til at søge hjælp hos de mennesker,
som boede i de små betonæsker på hendes farm, ville hun være færdig. Og
derfor vidste jeg, at hun skulle være min hovedperson.”
Addicted to Solitude (1999) – i 1994, samme år som Jon Bang Carlsen første gang
besøgte Sydafrika, blev Nelson Mandela
indsat som landets første demokratisk
valgte sorte præsident. Men ikke alle
problemer er forsvundet, blot fordi
apartheid officielt er afskaffet.

“Derefter udviklede tingene sig imidlertid lidt anderledes, end jeg havde regnet med. Nu havde jeg mit landskab og min hovedkarakter, og derfor
tænkte jeg, at det blot var et spørgsmål om – som sædvanlig – at begynde
at skyde mig ind på filmens visuelle stil med mit videokamera. Men til min
skræk opdagede jeg, at den kvinde, som jeg denne gang havde valgt, ikke
havde det nødvendige performer-gen. Hendes historie var helt rigtig, hun så
rigtig ud, og hun boede det rigtige sted, men jeg kunne mærke, at hun ikke

var skiftet, og at reglerne var blevet lavet om. Pludselig kunne man ikke gøre

blev stimuleret på den rigtige måde af kameraets tilstedeværelse. Lige netop

andet end at stå og vente på, hvad der kom af meddelelser fra Pretoria eller

det særlige adrenalinpunkt ved at træde ind foran linsen, som alle mine ka-

Cape Town. Det ville svare til den situation, som ville opstå – hvad der des-

rakterer har haft – fra Jenny i Fjaltring til James Jarrett i Arizona – det havde

værre aldrig kommer til at ske – hvis skuespillerne på et dansk teater pludselig

Brenda ikke. Og når hun reagerede så negativt på mit lille videokamera, var

holdt op med at spille og bare stod i tvivlens rum for ligesom at prøve at få

det jo ikke svært at forestille sig, hvor meget værre det ville blive, hvis jeg

deres personlige puls i sync med den historie, de ville fortælle.”

senere kom anstigende med et helt filmhold.”

“Det var altså den scene, jeg ville prøve at finde og udvikle en film om-

“Derfor traf jeg på stedet en beslutning, som i og for sig kom meget bag på

kring. Og eftersom jeg havde arbejdet på den måde masser af gange før, var

mig selv, nemlig at jeg måtte droppe hele det store apparat og bare skyde filmen

jeg ganske fortrøstningsfuld, da jeg satte ud på de sydafrikanske dirt roads for

selv med mit lille kamera. Det var en helt ny udfordring, for normalt, når jeg

at lede efter noget, der lignede det billede, jeg havde i hovedet. Men det viste

laver film, er jeg jo vant til at have alle detaljer oppe i hovedet og at kende hvert

sig bare at være sværere, end jeg havde regnet med. Så jeg endte med at køre

eneste billede på forhånd, og nu stod jeg i en situation, hvor jeg ikke vidste

rundt sådan lidt på må og få – indtil en dag, jeg standsede i en lillebitte by

ret meget. Banalt sagt var jeg fra det ene øjeblik til det næste blevet dét, man

for at hælde diesel på Landroveren. Pludselig stod der en ung hvid kvinde

kalder dokumentarist. Nu var dét, der skete i nuet, tilfældet, pludselig blevet

med en kasket, sådan lidt Texas-agtig, og hun vakte med det samme min

en væsentlig del af min film. Sådan har det jo aldrig været før. Jeg kører altid

nysgerrighed. Vi faldt i snak – hun hed Brenda Laird – og ganske rigtigt, da

på ekkoer, ikke på nuet. Så det var selvfølgelig enormt spændende for mig at

hun havde fortalt mig lidt af sin historie, vidste jeg, at jeg havde fat i noget.

prøve. Men samtidig var det også ganske angstfremkaldende, for med den ene

Hun var sådan en typisk nydelig afrikaaner-kvinde, som havde levet et trygt

beslutning røg hele min sikkerhed, som jeg havde opbygget gennem årtier.”
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det. Og pludselig blev jeg ramt af dét, John Lennon har sagt: ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans.’12 Eller sagt på en anden måde:
Jeg troede, at jeg var i gang med at lave research, men filmen var der allerede.”
– Hvad med den anden hovedperson, den ældre kvinde i marskendiserbutikken?
“Yvonne Weidemann! Hun er for mig at se filmens store charmør – sådan
en skotsk-irsk kvinde, som af skæbnen er blevet anbragt i en lille flække ude
midt i The Karoo, hvor hun først var gift med den lokale sagfører, men siden
blev skilt og klarede sig ved at passe en lille butik. Hun har altid mindet mig
lidt om fru Beck fra Før gæsterne kommer. Fru Beck kunne også sagtens have
overlevet i Sydafrika. De er lige udanske i den forstand, at de siger tingene
foto: Jon Bang Carlsen

ligeud. Ikke noget med at dække sig ind under en masse små humanistiske

Addicted to Solitude (1999) – ligesom hovedpersonens datter i J.M. Coetzee post-apartheidroman Vanære (1999) levede Jon Bang Carlsens hovedkarakter, Brenda Laird, en udsat tilværelse som enlig hvid kvinde på en afsides beliggende farm i The Karoo.

fraser, sådan som vi danskere har for vane. Nej, de var begge et par hårdføre
damer – men samtidig med en masse poesi i sig. I forbindelse med at jeg optog
Før gæsterne kommer, lavede jeg også en radioudsendelse med fru Beck – ‘Hotellet ved verdens ende’ hed den – og i den spurgte jeg hende til slut, hvad der
var det smukkeste i livet. Og hun gav det bedste svar, jeg nogensinde har hørt:
at leve videre. Det kunne Yvonne Weidemann også have sagt.”
– Hvordan fandt du hende?
“Efter at jeg havde besluttet, at Brenda skulle være en bærende karakter,

– Hvad lærte du af den proces?

flyttede jeg min familie op til Graaff-Reinet for at have en base tættere på. Og

“Jeg lærte blandt andet, at det godt kan lade sig gøre at lave en film om et

så fortsatte jeg ellers med at snuse rundt i området efter flere karakterer, fordi

meget genert menneske. Det ville jeg tidligere have forsvoret, for min metode

jeg vidste, at det skulle være en mosaikfilm med mere end én hovedperson.

er jo simpelthen baseret på, at mine karakterer ikke er bange for kameraet. Men

Lige præcis hvordan jeg så fandt Yvonne, er svært at forklare – at lede efter

med Brenda opdagede jeg, at jeg med mit videokamera godt kunne indfange

karakterer til en film er næsten som at lede efter en mage: Der skal være et el-

noget af den finhed, der var i hende, og den intimitet, der kendetegnede vores

ler andet, som falder i hak, når man møder hinandens blik. Men altså, når vi

samvær – også selv om de ting aldrig kunne have overlevet transformationen

kommer op til Aberdeen – som er sådan en lille støvet colonial style-by midt i

til det store format. Og når det var sådan, hang det formodentlig sammen med,

et kæmpestort solsvedent landskab – vil du se, at den er præcis sådan en type

at hendes situation var serious business. Der var flere timers kørsel til nærmeste

sted, som jeg altid falder for. Og da mit øje så fangede Yvonnes ansigt inde i

nabo, og hun boede alene klos op og ned ad sine sorte arbejdere, som hun knap

den marskendiserbutik, hvor de små farvede børn løb ind og ud, var der et

nok kunne betale – og som alle andre hvide mente ville slå hende ihjel i nær-

eller andet, der sagde mig, at vi begge kunne få noget ud af at slå følgeskab på

meste fremtid. Alligevel låste hun aldrig døren, fordi hun havde valgt at tro på,

et lille stykke af livets vej – plus at jeg selvfølgelig var fascineret af den mærke-

at det kunne lade sig gøre. Så der var en helt særlig og meget intensiv atmosfære

lige omstændighed, at hun stadig halvvejs boede sammen med sin eksmand,

på stedet, som jeg ikke forstyrrede alt for meget, så længe jeg bare var mig selv.

hvis ansigt var lige så furet og forrevet som landskaberne i The Karoo.”

Da hun først havde vænnet sig til mig, kunne jeg i fred og ro gå rundt og ar-

– Hvad gør du helt konkret, når du finder en karakter? Fortæller du med det sam-

bejde med mit lille kamera, eller jeg kunne sidde i tavshed sammen med hende

me, at du er ved at lave en film, eller etablerer du et forhold til vedkommende først?

og pludselig få øje på den måde, hvorpå lyset faldt i hendes hår. Al den poesi

“Altså, sådan som den film er lavet, og sådan som teknologien er nu, så går

ville fordufte, hvis man kom ind med et filmhold og begyndte at rekonstruere

jeg egentlig bare i gang. Det er min erfaring, at det er bedst ikke at gøre det
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net sig så meget til mig, at jeg end ikke behøvede at spørge hende om noget.
Hvis hun pludselig kom i tanke om et eller andet, hun ville sige, sagde hun
det bare uden at tage hensyn til, om jeg nu filmede eller ej.”
– Men der må vel være et tidspunkt undervejs, hvor jeres relation ændrer sig fra,
at du er en fremmed, som tilfældigt er dumpet ind, til at I nu er i gang med at optage
en film?
“Ja, selvfølgelig – af juridiske årsager er jeg nødt til ret hurtigt at sikre mig,
at jeg kan bruge det materiale, jeg optager, og derfor sørger jeg altid for så
tidligt som muligt at få en underskrift på et stykke papir. Det er ikke noget,
jeg gør et stort nummer ud af, men omvendt er det heller ikke sådan, at jeg
foto: Jon Bang Carlsen

forsøger at snyde nogen ind i noget, som de ikke kan overskue. Det handler

Addicted to Solitude (1999) – filmens anden hovedkarakter, Yvonne Weidemann, i Aberdeen,
en nærmest arketypisk Karoo-landsby. “Da mit øje fangede Yvonnes ansigt inde i den marskendiserbutik, hvor de små farvede børn løb ind og ud, var der et eller andet, der sagde
mig, at vi begge kunne få noget ud af at slå følgeskab på et lille stykke af livets vej,” husker
Jon Bang Carlsen.

om menneskelige relationer. Jeg mener – folk, der arbejder med film, er ofte
alt for prætentiøse omkring det. Jeg elsker selvfølgelig også film, men når det
kommer til stykket, er film ikke mere interessant end det gode møde mellem
to mennesker. Film er bare noget ved siden af en hel masse andre ting. Og
når jeg prøver at involvere folk i en film, så tænker jeg virkelig på det som
noget på linje med et meningsfuldt møde mellem mennesker. Jeg kunne ikke
drømme om at spille på, at det er da også fantastisk … nu kommer de i fjernsynet og alt muligt. Det ville være vanvittig dumt på den måde at forsøge at
appellere til de laveste instinkter i mennesker. Og hvis det virkelig var deres

alt for højtideligt. Hvis man lægger ud med at lege professor og holde et helt

motivation for at være med, kan man også være nogenlunde sikker på, at de

foredrag om, hvad det er, man har i tankerne, så bliver folk som regel skræmt

ikke ville sige noget interessant. Så ville man aldrig komme ind bag alle de

fra vid og sans allerede inden, man får tændt for kameraet. Men hvis man

kedsommelige standardsvar og små nydelige intellektuelle klædningsstykker,

bare går i gang, så vænner de fleste mennesker sig forbløffende hurtigt til pro-

som de fleste af os går og gemmer os bag til daglig. Så ville man aldrig komme

cessen, fordi det ligesom fra starten er blevet etableret, at kameraet er en del

ind bag det tilsyneladende. Nej, det er meget mere frugtbart at nærme sig men-

af det samvær, man har. Det skal helst være som en leg, man leger sammen.

nesker med en attitude, der siger: Du har et bud på livet, jeg har et bud på

Og sådan var det med Yvonne. Jeg fandt hurtigt ud af, at hun som karakter

livet, lad mig høre, hvad dit bud er – eftersom det nu er mig, der sigter på dig

var en gave – ligesom hele den situation og de omgivelser, hun befandt sig

med mit kamera. Ligegyldigt hvor vildt dit bud måtte forekomme mig at være

i, var det. Hun havde slet ikke det ubehag ved kameraet, som Brenda havde,

som privatperson, så accepterer jeg det som professionel og er totalt lydhør

og derfor gjorde jeg egentlig bare dét, at jeg blev hængende hos hende. Meget

over for det. Jeg giver det alle de chancer, jeg kan.”

af tiden sad vi bare tavse sammen og kiggede ud på livet i den lille støvede

– Men er det ikke en grundregel i dokumentarisme i det hele taget?

gade – børnene, der legede, og de sorte mænd, som stod i kø ovre på den

“Det kan godt være, men der er fandeme mange, som gør det modsatte.”

anden side og ventede på, at lånekontoret skulle åbne – og det tror jeg var en
del af hemmeligheden: at vi var gode til at være tavse sammen. Det er jo et

Addicted to Solitude er fuld af pauser og stilhed. Der bliver ventet påfaldende

tegn på, at man finder behag i hinandens selskab, og det er en helt afgørende

meget i filmen. Den yngre kvinde venter på at få opklaret mysteriet om sin

forudsætning for den type film. Der skete jo ikke noget. Der kunne gå timer,

forsvundne mand. Den ældre kvinde venter ikke på noget bestemt – hun

hvor der ikke kom et øje i hendes butik. Og efter nogle dage havde hun væn-

venter bare, men måske mest af alt på at blive genforenet med sin afdøde
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retarderede søn i Himlen. Og instruktøren, ja, han venter på de rigtige øje-

siger kvinden, “der er altid en krig i gang et eller andet sted.” Men filmman-

blikke – og på at se konturerne af sin film vokse frem. Al denne venten ud-

den lader hende ikke slippe så let. Da talestrømmen ebber ud, fastholder han

mønter sig i en patchwork-agtig fortællestruktur, som snarere end at være

kameraets blik på hende og venter – indtil hun giver efter og taler om, at de

lineær og fremadskridende fremstår som cirklende og søgende.

sorte er i krig mod de hvide, fordi de er skuffede over ikke at have fået indfriet

Jon Bang Carlsen har i sin filmiske metode altid befundet sig milevidt

deres forventninger. Men det er en krig, ingen kan vinde, tilføjer kvinden –

fra journalistikkens formidlende målrettethed, og selv om han i Addicted to

og kommer ved et uheld til at ramme mikrofonen med sin hånd, så den falder

Solitude nærmer sig det dokumentariske, afstår han stadig fra enhver fristelse

ned på jorden. “Er den gået i stykker?” spørger hun med en bekymring, der

til at være klog på sit stofs vegne. I stedet nærmer han sig virkeligheden som

virker rørende. Det er den ikke, forsikrer filmmanden hende – hvorefter hun

jægeren sit bytte. Han ved, at han ikke kan fange alle skovens dyr, og at han

genoptager sit svar, som om hele den tilsyneladende så spontane ordveksling

heller ikke kan overskue hele sit revir i ét fejende blik, og derfor udvælger han

i virkeligheden var indstuderet.

sig et enkelt ‘offer’, som han fokuserer på, indtil han begynder at få øje på den

Det ville den også have været, hvis der havde været tale om en af Jon Bang

kollektive historie i den individuelle. Men modsat jægeren nedlægger han

Carlsens iscenesatte dokumentarfilm. Men i tilfældet Addicted to Solitude er

ikke ‘offeret’. Snarere indleder han en dialog med det, dyrker og stimulerer

kvindens evne til at gentage sin egen replik snarere et eksempel på, hvordan

det, indtil der ud af samværet vokser en fælles historie, som hverken udeluk-

vi alle sammen bevidst eller ubevidst iscenesætter os selv. Og overordnet set

kende tilhører den ene part eller den anden, men som netop er et resultat af

er filmen væsensforskellig fra sine forgængere – først og fremmest i den for-

mødet mellem de to. I hans tidligere projekter er den proces gået forud for

stand, at ophavsmanden nu ikke blot i idéfasen, men også i selve værket går

selve filmen – i Addicted to Solitude sidder publikum på første parket som vid-

på opdagelse i verden og lader sig overrumple af dét, han møder på sin vej.

ner til hele forløbet.

“Det er klart,” siger Jon Bang Carlsen, “at for et kontrolmenneske som mig

Derfor er filmen en road movie, som aldrig bevæger sig ud på motorvejen.

føltes det totalt grænseoverskridende på den måde at overgive sig til tilfældet.

I stedet holder den sig til de små back roads, farer vild, mister orienteringen,

Og en af de væsentligste konsekvenser af det valg var, at jeg på en helt ander-

fortaber sig ned ad sideveje, standser op for at nyde udsigten, finder tilbage

ledes måde end tidligere blev afhængig af samarbejdet med filmens klipper.

på sporet, farer atter vild og så videre. Og undervejs integreres de mange for-

Jeg har ganske vist altid følt, at det var vigtigt for mig at arbejde sammen

skellige elementer – landskaber, møder med mennesker, pudsige tildragelser,

med en klipper, fordi jeg anser mig selv for at være et urytmisk menneske.

symbolske billeder – på en måde, så man indimellem næsten kan have for-

Som jeg har fortalt tidligere, blev jeg aldrig nogen god hippie, for når alle de

nemmelsen af, at det ikke er personerne, men selve landet, der taler. Som om

andre stod og klappede i takt til musikken, kunne jeg simpelthen ikke finde

de enkelte stemmer vokser ud af landskaberne og Den Store Historie, der lig-

ud af det – selv takten kunne jeg komme i tvivl om. Og derfor har jeg generelt

ger lige under overfladen. Men samtidig lader instruktøren os aldrig glemme,

haft en kæmpe respekt for den underlige sikkerhed, som mange klippere har

at det hele er oplevet gennem hans øjne, og at han med sin tilstedeværelse

i hænderne. Den intelligens. Musikaliteten og evnen til at give sig hen til

læner sig som en skygge ind over hvert eneste billede i filmen.

materialet og stole på sin intuition. Men når det er sagt, har jeg i de iscene-

Mest finurligt sker dette i en scene med den ældre kvinde fra marskendi-

satte dokumentarfilm altid på forhånd vidst mere eller mindre, hvordan det

serbutikken. Sammen er de to, filmmageren og kvinden, taget hen på den

færdige resultat skulle se ud, og derfor har klipningen – groft sagt – kun været

kirkegård, hvor hendes søn ligger begravet, og da de har fundet et egnet sted

et spørgsmål om at føre planen ud i livet på en musikalsk måde. I Addicted to

at tale sammen, vil filmmanden vide, om der er krig i Sydafrika. “Mellem

Solitude derimod, oplevede jeg for første gang, at filmen til dels måtte klip-

hvem?” spørger kvinden. Filmmanden gentager sit spørgsmål, og denne gang

pes frem, og at jeg dermed måtte lægge en del af det kunstneriske ansvar i et

svarer hun, at der altid er krig. “Mellem hvem?” siger filmmanden som et

andet menneskes hænder.”

drilsk ekko – og genvinder dermed elegant positionen som den, der stiller

– Du var midt i fyrrerne, da du flyttede til Sydafrika. Hvordan tolker du det selv, at

spørgsmål. Så følger det kristne rygradssvar: “Mellem det gode og det onde,”

dette ret voldsomme skift i din praksis fandt sted på lige præcis det tidspunkt i dit liv?
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– Hvordan det?
“Hvis vi tager en film som It’s Now or Never, kan det da godt være, at den
har en vis særegenhed i sin metode, men det bærende element er, at det er en
meget romantisk film, og det er det, fordi jeg selv er romantiker og elsker denne irske mand, som leder efter kærligheden. Det var jo også derfor, at den film
blev solgt over det meste af verden. De sydafrikanske film derimod, er meget
mere kantede, og det er de, fordi de er vokset ud af en helt anderledes grad af
personlig nødvendighed. Ud over de ting, vi allerede har talt om, var det jo
dybest set ikke et spørgsmål om, at nu ville jeg fortælle noget om Sydafrika.
Det handlede meget mere om, at jeg befandt mig et sted i livet, hvor jeg på et
personligt plan havde brug for at stille mig selv det helt banale spørgsmål: Er
jeg, en stor firkantet klump af en mand, med den alder og erfaring jeg har, stadig i stand til at skifte attitude i mit forhold til tilværelsen? Hvis situationen
kræver det, vil jeg så kunne begynde at elske nogen, som jeg hidtil har gemt
bort på hadets hylder? Er jeg stadig formbar? Er leret stadig vådt? Det var dét,
privatfoto

jeg gerne ville undersøge. At jeg så havnede i Sydafrika, var mere eller min-

Ensomhedens landskab – hovedkarakter og instruktør under optagelserne til Addicted to
Solitude (1999). “Brendas historie var helt rigtig, hun så rigtig ud, og hun boede det rigtige
sted, men jeg kunne mærke, at hun ikke blev stimuleret på den rigtige måde af kameraets
tilstedeværelse,” fortæller Jon Bang Carlsen. “Derfor traf jeg på stedet en beslutning, som i
og for sig kom meget bag på mig selv, nemlig at jeg måtte droppe hele det store apparat og
bare skyde filmen selv med mit lille kamera.”

dre et tilfælde. Og derfor kom de film også – i mit personlige regnskab – til
at markere sådan et gyldent nulpunkt, hvor jeg gav slip på ét værktøj og gav
mig til at søge efter et andet. Hvilket på det tidspunkt var helt afgørende for,
at jeg kunne komme videre. Husk på, at jeg har lavet film, siden jeg var tyve
år, og for alle, som udøver en metier i noget, der ligner en menneskealder, er
den store udfordring at blive ved med at vokse i forhold til dét, man laver, så
man ikke kommer til at bure sig selv inde i en stil.”
– Så du hev tæppet væk under dig selv, simpelthen for at holde dig i gang som

“Det er klart, at man kunne lege amatørpsykolog og sige, at det var en slags

kunstner?

midtlivskrise, men det føler jeg i og for sig ikke, at det var. Jeg tror snarere, at

“På en måde, ja. Men samtidig har jeg selvfølgelig stadig en masse erfaring

det rent kunstnerisk var et nødvendigt skridt for mig på det tidspunkt. Som

med mig, som gør, at jeg aldrig er helt på bar bund. Og et af de steder, hvor

vi tidligere har været inde på, har tvivlen jo altid været en del af mit univers,

jeg ikke føler, at jeg er i tvivl – heller ikke i forbindelse med Sydafrika-filmene

men selvfølgelig har mit problem været, at når det handlede om tvivl i for-

– er i forhold til mit billedvalg. Det lyder måske prætentiøst, men hvis der er

hold til min filmiske metode eller stil, så har den gerne været inkorporeret på

én ting her i livet, som jeg føler mig nogenlunde sikker på, er det mit øje. Jeg

en meget kontrolleret måde, der næsten virkede som en negation af tvivlen.

er meget sjældent i tvivl om, hvor jeg skal placere mit kamera. Lige præcis

Med Sydafrika-trilogien var det første gang, jeg havde modet til at sige, at hvis

dér plejer min intuition ikke at fejle, og det synes jeg heller ikke, at den gør i

filmen ikke kommer, så kommer den ikke. Så står jeg ærligt frem og prøver

Sydafrika-filmene. Selv om de er mere løse, vil jeg mene, at de rummer nogle

ikke at lægge skjul på, at jeg er gået i stå – ligesom hvis man bliver interviewet

af de samme typer billeder, som man har kunnet finde i alle mine film. Men

i tv og går i stå midt i en sætning og bare sidder og kigger. Det var virkelig no-

selvfølgelig er de fortællinger, billederne optræder i, skruet sammen på en

get nyt for mig, og det har haft en række konsekvenser, blandt andet at mine

helt anderledes måde.”

film er blevet endnu mindre kommercielle end ellers.”
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Jon Bang Carlsen endte med at blive boende i Sydafrika i syv år, on and off,
frem til 2004. Og det konkrete resultat af opholdet blev som nævnt hele otte
film, som på forskellige måder relaterer sig til sydafrikanske temaer og problematikker. Hovedfeltet i denne gruppe værker er den såkaldte Sydafrika-trilogi,
som foruden Addicted to Solitude består af den ligeledes essayistiske Portræt
af Gud (2001) samt den eksperimenterende spillefilm Blinded Angels (2007).
Parallelt hermed optog Jon Bang Carlsen – ligesom i Irland – flere dagbogsfilm
omkring sine børns møde med den fremmedartede kultur: Min afrikanske
dagbog (1999), Return to Sender (2000) og En gammel bamses fortælling (2004).
Dernæst kastede perioden også en lille film af sig med titlen Zuma the Puma
(2002), et portræt af den sydafrikanske fodboldspiller Sibusiso Zuma, som på
det tidspunkt spillede for københavnerklubben FCK. Og endelig fulgte i 2007
– efter hjemrejsen til Danmark – endnu en film, den essayistisk-dokumentamellem Danmark, Sydafrika og holocaust.
Efter en nat i Matjiesfontein føles det nærmest som en tilbagevenden til
civilisationen at komme til Graaff-Reinet. Byen ligger en god dagsrejse fra
Cape Town og har i årenes løb udviklet sig til lidt af en oase for kunstnere,
kunsthåndværkere og mennesker, som søger at realisere en mere eller mindre

foto: Lars Movin

riske Purity Beats Everything, hvori der trækkes tråde i en overraskende trekant

Aberdeen, juli 2012 – Yvonne og Don Weidemann, to af karaktererne fra Addicted to Solitude
(1999), foran Yvonnes marskendiserbutik. De er stadig skilt – og deler stadig det samme hus.

alternativ livsstil i landlige omgivelser. Med sine talrige herberger, kaffebarer
og restauranter kan Graaff-Reinet minde om en fjerntliggende og mere pro-

smittende dyne af støvet lys. Lige indtil vi drejer om endnu et hjørne, og dér,

vinsiel udgave af visse steder i det amerikanske Sydvesten, ikke mindst New

på passagerssædet i et udtjent dollargrin parkeret foran en velkendt bygning,

Mexico, altså sådan en enklave, hvor storbytrætte velhavere og medlemmer

sidder Yvonne Weidemanns eksmand og drikker sin formiddagskaffe – måske

af den kreative klasse søger tilflugt, når urbanitetens skyggesider bliver for på-

fordi det er ekshustruens tur til at bruge det fælles køkken (det fraskilte par

trængende. Og også for os udgør byen et perfekt udgangspunkt for at opsøge

lever sammen i en bizar symbiose med egne uigennemskuelige regler).

nogle af de steder og personer, som figurerer i Addicted to Solitude.
Næste morgen kører vi til nabobyen Aberdeen for at finde Yvonne Weidemann – den gamle dame fra marskendiserbutikken. Hér er atmosfæren helt

Vi parkerer, og Jon Bang Carlsen går ind i butikken, hvor det viser sig, at
Yvonne Weidemann stadig sidder på sin plads bag disken og ligner sig selv –
som om filmen om hende var optaget i forgårs.

anderledes end i Graaff-Reinet. Aberdeen er selve indbegrebet af slumrende

Mens filmmanden udveksler minder med sin gamle hovedkarakter inde i

provins, stort set bare en forvokset landsby uden turisme af betydning. Kun

butikken, falder jeg i snak med hendes eksmand ude i bilen. Don Weidemann

nogle få veje omkring det centrale torv er asfalterede. Og stemningen er deci-

er nu nioghalvfjerds og stadig praktiserende sagfører, om end på nedsat blus.

deret landlig. Men selv om tiden tilsyneladende står stille i dette arketypiske

Han fortæller beredvilligt om løst og fast, dels om det fraskilte pars to børn,

lille Karoo-samfund, kan Jon Bang Carlsen ikke umiddelbart finde tilbage til

som til hans fortrydelse har nægtet at forlade Sydafrika – angiveligt fordi for-

den marskendiserbutik, hvor han tilbragte mange og lange dage for fjorten

ældrene besluttede at blive – dels mere generelt om livet i Aberdeen. Alt ånder

år siden. Vi snuser lidt rundt, men føler, at vi bare kører i ring i de næsten

fred omkring os, mens vi taler, men den virkelighed, Don Weidemann beskri-

mennesketomme gader, hvor det dovne liv hænger i luften som en tung,

ver, er alt andet end lykke og harmoni. For den, der bare er på gennemtræk,
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positivt alternativ til livet i township’et eller på gaden?” Det er selvfølgelig et
retorisk spørgsmål, og uden at vente på mit eventuelle svar giver han sig til at
fortælle rædselshistorier om indbrud, overfald, drab. Som samtalen udvikler
sig, vænner jeg mig stille og roligt til uhyrlighederne – indtil et punkt, hvor
jeg nærmest føler, at Don Weidemann ville kunne sige hvad som helst, uden
at det ville ryste mig. Alligevel hopper jeg lidt i sædet, da den gamle mand
som den naturligste ting i verden pludselig bemærker, at han var en af de
oprindelige syv grundlæggere af Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), en højreradikal afrikaaner-modstandsbevægelse dannet i 1973 og berygtet som en af
kontinentets mest yderliggående og voldelige white supremacist-grupper; og at
han for år tilbage var bedste venner med gruppens mangeårige leder, Eugène
Terre’Blanche.13 Da jeg spørger ind til bevægelsen, forklarer han, at den oprindelig blev oprettet for at beskytte de hvides rettigheder (og liv) i tilfælde af, at
apartheid skulle blive ophævet. Men at han trak sig ud på et tidligt tidspunkt,
foto: Lars Movin

da han fornemmede, at dét, der efter hans opfattelse først og fremmest var

Aberdeen, juli 2012 – ved gensynet med Yvonne Weidemann, tretten-fjorten år efter optagelserne til Addicted to Solitude (1999), forærer filmmageren sin hovedkarakter en dvd-boks
med den film, hvor hun selv medvirker. “Det er interessant at vende tilbage til sine karakterer,” siger Jon Bang Carlsen, “fordi det bliver en målestok for, hvor tæt man i sin film har
ramt på grundtonen i de pågældendes liv.”

en interesseorganisation, begyndte at udvikle sig til en voldelig terrorcelle.
Manden i sædet ved siden af mig tager endnu en slurk kaffe. Han taler ikke
i overskrifter og er hverken fordømmende eller propaganderende. Han synes
med alderen at være blevet lige så rund og mild, som hans ansigt er furet.
Og han konverserer bare om sit liv, som det tilfældigvis har udspillet sig på
denne lille plet på verdenskortet: Aberdeen, Sydafrika.
I Addicted to Solitude optræder alle medvirkende anonymt. Det oplyses ikke,
hvor de enkelte scener er optaget, og personernes fortid og politiske ståsted

fremstår Aberdeen nærmest forførende med sin landlige idyl, og på overfladen

må man gætte sig til. Det er karakteristisk for Jon Bang Carlsens tilgang til

virker Don Weidemann hverken bitter eller desperat. Men hans konversati-

at lave film. For enhver journalist ville Don Weidemanns historie have væ-

on kredser uafladeligt om desillusionen over udviklingen efter afskaffelsen af

ret en lækkerbisken. Men selv i en film, hvor Jon Bang Carlsen nærmer sig

apartheid. Og mest af alt synes han at være bekymret over de sorte mænd, der

den dokumentariske genre mere end nogensinde før, er det ikke hans ærinde

sidder og hænger rundt om i byen, som om de stadig var jægere, der ventede

at udstille eller afdække sine karakterer. Snarere handler det om de udsagn,

på den næste jagtekspedition. Problemet er bare, at den jægerkultur, som åben-

der kan springe frem i spændingsfeltet mellem det intime møde mellem to

bart udgør rygraden i disse mænds identitet, efterhånden ligger generationer

mennesker og den helt store historie – altså i spændingsfeltet mellem filmma-

tilbage. Og i mangel på bedre driver alt for mange af dem støt og roligt ind i

gerens samvær med sine karakterer og den kollektive fortælling, som ligger

kriminalitet, stofmisbrug eller alkoholisme, mens det traditionen tro stadig er

indlejret i landskabet.

kvinderne, som udfører det hårde arbejde. Det er ikke noget opmuntrende billede – og den nedadgående spiral synes bare at fortsætte.

Nærmer han sig endelig racespørgsmålet og de sociale problemer i Sydafrika – og det gør han naturligvis også – sker det typisk ikke gennem den voksnes

“Hvordan skulle udviklingen kunne vende,” spørger Don Weidemann,

fornuftsprægede analyse, men gennem barnets troskyldige blik. I Min afrikan-

“så længe mange af de sorte på samfundets bund oplever fængslet som et

ske dagbog (1999) – den første af de tre dagbogsfilm for børn, som Jon Bang
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Carlsen optog parallelt med Sydafrika-trilogien – lader han sin mellemste
søn, den på det tidspunkt ni år gamle Hjalmar, reflektere over sit møde med
det nye land. Fra barnets perspektiv er der to ting i forbindelse med det afrikanske eventyr, som betyder noget. For det første skal han nu ned og opleve
de buskmænd og vilde dyr, som han har læst om i bøgerne og set film om i
fjernsynet. Og for det andet skal han finde ud af at skaffe sig nogle nye venner. Det sidste klarer han ved hjælp af dét, han kalder sin “magiske fodbold”.
Han har prøvet det før på andre rejser. Har man en fodbold med, kommer
kammeraterne snart strømmende. Men med hensyn til det første – det medbragte billede af Afrika – er det straks mere problematisk.
I stedet for søde buskmænd, der siger undskyld til dyrene, inden de slår
dem ihjel, konfronteres Hjalmar og hans lillebror Simon med en moderne
selv kommer fra. Men snart slår forældrenes talrige forbud og formaninger
hul på illusionen om, at alt er som hjemme i Danmark. Da familien har slået
sig ned i Cape Town-forstaden Hout Bay, må Hjalmar og Simon ikke selv gå
op til deres venner i det nærliggende township, Mandela Park. Og da Hjalmar
erfarer, at den skole, han er blevet indskrevet på, Kronendal, indtil for nylig
var forbeholdt hvide, lyder hans ræsonnement: “Det er utroligt, at folk rejste
hele vejen til Afrika for at lave en verden kun for hvide.”

foto: Jon Bang Carlsen

sydafrikansk virkelighed, som på mange måder minder om den kultur, de

Min afrikanske dagbog (1999) – ligesom i Irland optog Jon Bang Carlsen, sideløbende med
de større filmprojekter, nogle mindre dagbogsfilm om sine børns møde med det nye land.
Hér er det sønnerne Hjalmar (t.v.) og Simon, som fejrer fødselsdag med deres sydafrikanske
ven Bulelani (t.h.).

Løsningen på sikkerhedsspørgsmålet bliver, at Hjalmar og Simon inviterer
deres nye sorte venner – først og fremmest Ayanda og Bulelani – med hjem

boligenklaver: Antallet af overgreb på børn eksploderer i Sydafrika, lyder det

til den danske families lejede hus, hvor de kan lege omkring svømmepølen

et sted. Hvert tredje minut voldtages et barn. Og, anslås det, ved fjortenårsal-

eller flade ud foran fjernsynet, mens den evigt nysgerrige far med kameraet

deren er én ud af tre piger i Cape Town blevet seksuelt misbrugt.

registrerer de mange pudsige og rørende episoder, der opstår i mødet mellem
forskellige kulturer og sprog. I børnenes farveblinde univers fordamper alle

Imens lærer Hjalmars nye township-kammerater ham at synge: “Always
look on the bright side of life …”

voksenverdenens problemer og fordomme som dug for solen, og undervejs i
filmen er man tæt på at give Hjalmar ret i, at Sydafrika ville være et bedre sted

“Vi kunne jo nemt have valgt at placere Hjalmar og Simon i en dyr privatsko-

at leve, hvis det var børnene, der havde magten. Det er jo en forførende logik,

le, hvor der kun gik hvide børn,” siger Jon Bang Carlsen, da vi sidder i bilen på

der ligger bag, når drengen reflekterer over sine iagttagelser:

vej tilbage til Graaff-Reinet. “Men for det første ville det ikke have været sær-

“De hvide brugte meget tid på at sidde på deres verandaer og snakke om,

lig interessant. De var jo kommet til Sydafrika med et hav af BBC-udsendelser

hvor dovne de sorte var, mens de sorte vaskede de hvides gulve og gjorde

i baghovedet, og i starten var de lidt skuffede over, at Cape Town bare lignede

deres haver smukke, så de hvide havde endnu mere tid til at sidde på deres

en europæisk storby med masser af biler og moderne huse og så videre. Så

verandaer og snakke om, hvor dovne de sorte var.”

faktisk blev de helt lettede, da de endelig kom i kontakt med nogle menne-

Men billedet krakelerer – eller nuanceres – efterhånden som der på lydsi-

sker, som havde den rigtige farve i ansigtet. For det andet var det nemmere for

den serveres fragmenter af lokale nyhedsudsendelser som dystre påmindelser

dem at få kammerater blandt de sorte børn, måske fordi – som Hjalmar siger i

om den virkelighed, der eksisterer uden for de elektronisk overvågede hvide

filmen – de også havde følelsen af at være outsidere i frisk erindring. Og så var
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vi i øvrigt alle sammen enormt glade for at lære Hjalmar og Simons nye kammerater at kende, ikke mindst Ayanda og Bulelani. De var fantastisk søde mod
os nytilflyttede. Og det var lærerigt for os at se, at selv om de boede i noget,
der lignede jordhuler, så formåede deres mødre hver morgen at få dem sendt
af sted til skole i perfekte uniformer med nystrøgne skjorter. Det var nærmest
en gåde for os, hvordan de bar sig ad, for vi vidste jo, hvor meget bøvl vi selv
havde med at få vores børn til at se bare nogenlunde nydelige ud i deres skoleuniformer, og vi boede trods alt i et pænt hus med to badeværelser.”
– I forbindelse med Min irske dagbog talte du om din opdagelse af, at det rent
filmisk og fortællemæssigt var et effektivt greb at se verden gennem et barns øjne.
Var det den erfaring, som lå bag beslutningen om at fortsætte det spor i Afrika?
“Ja, men samtidig er det noget, der også stikker meget dybere. Eftersom
mit liv, og jeg har det faktisk sådan, at den bedste filmskole for mig så ubetinget har været at tage et barn i hånden og gå ud i en have eller ned ad en vej
sammen med det. Hemmeligheden er, at i stedet for at trække barnet af sted
skal man prøve at gå stille og roligt i barnets tempo og så lægge mærke til,
hvordan barnet ser på verden, og hvad det vælger at koncentrere sig om. Det
er enormt interessant, fordi børn er fuldstændig fri af den lidt kedsommelige
syntaks, som vi voksne meget hurtigt bliver spændt ind i. Det voksne mid-

foto: Jon Bang Carlsen

jeg blev far allerede som enogtyveårig, har børn altid været en naturlig del af

Min afrikanske dagbog (1999) – “Hjalmar og Simon var i starten lidt skuffede over, at Cape
Town bare lignede en europæisk storby,” fortæller Jon Bang Carlsen. “Så faktisk blev de helt
lettede, da de endelig kom i kontakt med nogle mennesker, som havde den rigtige farve i
ansigtet.” Hér er det Simon sammen med en sydafrikansk ven.

delklassemenneske – og ikke mindst den pæne og nogenlunde veluddannede
dansker – er jo simpelthen nærmest kvalt af filtre, der frasorterer indtryk, så
vedkommende kan koncentrere sig om dét, han eller hun har lært er væsent-

der før. På en af mine tidlige researchture ud i landskabet var jeg passeret

ligt. Og det vidunderlige ved børn er, at de filtre har de slet ikke. Derfor kan

igennem en lille provinsby, hvor jeg havde fået øje på en flot kirke med et

de forholde sig til livet ud fra nogle grundlæggende menneskelige faktorer –

usædvanlig spidst spir, et dræberspir. Selv om jeg ikke i den forstand er reli-

og det er præcis dét, den gode film og den gode fotografering har brug for: at

giøs, kan jeg godt lide at gå i kirke, når jeg rejser, så jeg parkerede bilen og gik

man finder ind til de arketypiske visuelle relationer, der eksisterer i et stof.”

ind. Det viste sig, at gudstjenesten foregik på afrikaans, som jeg ikke forstår et

– Havde du noget kendskab til området hér omkring Aberdeen og Graaff-Reinet,
før du i sin tid mødte Brenda og Yvonne?

ord af, men alligevel var det fascinerende at overvære. Der var mange børn til
stede, som alle sammen var pænt klædt på i fine kjoler og små jakkesæt, og på

“Ikke specielt, men det er en berømt region, blandt andet fordi det var på

et tidspunkt midt i sin prædiken holdt præsten pludselig et stort spejl frem og

disse kanter, at de store krige mellem de hvide bosættere og xhosaerne udspil-

inviterede børnene til at komme op og kigge ind i det. Mens de kiggede, talte

lede sig i det attende århundrede. Vi befinder os jo ikke så langt fra xhosa-

han videre om et eller andet, som jeg ikke forstod, og det virkede alt sammen

ernes hjemland, Transkei – det ligger lidt længere ovre mod øst, hvor også

meget mystisk. Hvad var det for et spejl? Var det Guds spejl, eller hvordan

forfatterinden Olive Schreiner kom fra – og det var en dramatisk tid, fordi de

skulle det forstås? Det var sådan et magisk øjeblik, som jeg tog med mig, må-

boerfarmere, som havde slået sig ned så langt ude i ødemarken, måtte være

ske netop fordi jeg ikke forstod det. Jeg havde ikke regnet med nogensinde at

bevæbnet til tænderne for at overleve. Men altså, det sjove er, at efter at jeg

skulle finde tilbage til det sted, men nogle år senere, efter at vi var flyttet op

havde flyttet familien op til Graaff-Reinet, fandt jeg ud af, at jeg havde været

til Graaff-Reinet, drejede jeg en dag rundt om et hjørne og stod med ét foran
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netop den kirke. Det var altså, som om der havde været en ubevidst årsag

jeg aldrig nogensinde ville kunne flytte hans meninger en tomme, så kan jeg

til, at jeg havde valgt netop Graaff-Reinet som location. Det var der en egen

godt lytte til ham uden af den grund at miste appetitten til den bøf, der lig-

emotionel logik i, som jeg fandt meget smuk. Senere flyttede vi videre østpå

ger på min tallerken. Men sådan var det ikke med Hjalmar. Han kunne ikke

til universitetsbyen Grahamstown, som også er et dejligt sted. Og de sidste år

komme ud af huset hurtigt nok. Og senere, da han var blevet tretten-fjorten

af vores tid hernede var vi tilbage i Cape Town.”

år – altså den alder, hvor man begynder at løsrive sig fra sine forældre – fik

– I har godt nok flyttet meget rundt med de børn …

han mere og mere svært ved at indordne sig under de stramme færdselsregler,

“Ja, og det har vi også tit fået at vide – både af dem og af andre. Hver gang

som vi fortsat var nødt til at insistere på. Det var en anden grund til, at vi til

drengene er kommet hjem med en dårlig karakter i stavning, har vi selvføl-

sidst valgte at flytte tilbage til Danmark.”

gelig fået skylden. Men det er jo det evige dilemma: Har børn bedst af altid
bare at blive hjemme ved det trygge gadekær, eller er det bedre for dem at

I umiddelbar forlængelse af Min afrikanske dagbog udsendte Jon Bang Carlsen

komme ud og se verden, også selv om det betyder, at de måske får et lidt shaky

endnu en dagbogsfilm med sine børn, Return to Sender (2000). Igen er det

sprogligt univers? Det har jeg ikke svaret på, men jeg håber, at de er glade for

Hjalmar, der optræder i rollen som fortæller, og filmen udspiller sig primært

alt det, de har oplevet, og om ikke andet kan jeg se, at de er blevet forbandet

omkring en rejse op nordpå, som filmmageren foretager sammen med sine to

dygtige til at omstille sig.”

sønner og deres kammerat Ayanda. Af Min afrikanske dagbog fremgik det, at

– Hvordan var det for børnene at komme fra Cape Town op til Graaff-Reinet?

Hjalmar og Simon var skuffede over, at virkelighedens Sydafrika ikke lignede

“Det var jo en helt anden virkelighed. For det første var befolkningssam-

den drøm om Afrika, som de havde haft med hjemmefra. Og nu indvilger

mensætningen meget anderledes, idet der er mange flere farvede end sorte

deres far så i at tage dem med ud på et road trip for at opspore de buskmænd,

i Central Karoo. Og så var det et mere konservativt samfund. I Hout Bay

som måske findes et sted derude …

havde de oplevet en skole, som var åbnet op for alle samfundsgrupper, og

“Jeg havde lige læst en artikel i avisen, der handlede om, at Thabo Mbeki –

som nærmest var sådan et mønsterbillede på det nye Sydafrika i miniformat.

Sydafrikas nye præsident på det tidspunkt – havde besluttet, at khoikhoi-folket

I Graaff-Reinet kørte det stadig mest på de hvides præmisser. Det var sådan

skulle have tildelt et kæmpestort landområde i Kalahari-ørkenen oppe nord-

noget med, at når læreren kom ind, skulle de alle sammen rejse sig op og hilse

på, hvor de ville have en vis autonomi. De var oprindelig kendt for at være et

på ham, og når timen var forbi, skulle de takke ham i kor. Og så var der en

meget forfinet folk, sådan en slags poetiske hjortemennesker, som havde en

regel om, at de sorte elever, som var kommet ind på nogle særlige stipendier,

masse talenter. Blandt andet var de fantastisk dygtige til at observere og finde

af en eller anden grund skulle have sådan nogle stråhatte på. Alt dét havde

vej, og derfor blev de i sin tid ofte brugt som stifindere, ikke mindst af den

Hjalmar det meget svært med. Simon var kun cirka fem år og nød livet i det

engelske hær. Siden blev de så klemt i konflikten mellem de hvide kolonisato-

sært tilbagestående samfund, mens Hjalmar var ti-elleve år og dermed i den

rer og de forskellige sorte stammer, som trængte ned oppe nordfra – specielt

alder, hvor man ofte udvikler nogle ret rigide forestillinger om, hvad der er

xhosaerne og zuluerne – og det blev deres skæbne. Men nu havde de altså igen

rigtigt og forkert. Hele verden opdeles i helte og skurke, og i Hjalmars øjne var

fået deres eget land, hvor de kunne vende tilbage til deres gamle livsstil som

der helt klart for mange skurke i Graaff-Reinet.”

jægere og fangere, og det lød jo meget tiltalende. Så vi besluttede at køre

“For eksempel havde vi en nabo, som havde en stor forkærlighed for Hitler.

derop og finde dem – og så fik drengene lov til at tage Ayanda med på turen.”

Han mente, at Hitler var blevet misforstået, og at han i virkeligheden var et

“Problemet var bare, at Kalahari-ørkenen er et enormt landområde, som

hjertevarmt menneske, som bare havde indset nødvendigheden af, at racerne

fortsætter op over grænsen til Botswana og meget længere op i Afrika. Så dét,

blev holdt adskilt, for at vi ikke skulle forurene hinanden med vores forskel-

der på papiret lød som en sjov idé, viste sig i realiteten at være en temmelig

lighed. Men samtidig var fyren venligheden selv og inviterede os straks over

overvældende opgave. Da vi kom derop, var det bare sand, sand, sand. Plud-

på middag, da han fandt ud af, at vi var flyttet ind ved siden af. Personligt

selig kom vi til et skilt, der sagde, at hér startede Botswana, men det var stadig

har jeg det sådan, at når jeg støder på et menneske, hvor jeg kan fornemme, at

bare de samme sandbunker, uanset hvor vi kiggede hen. På det tidspunkt
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anderledes, end vi måske havde regnet med. Alligevel var det selvfølgelig en
kæmpe oplevelse, specielt for drengene.”
Undervejs i den periode, hvor Jon Bang Carlsen primært opholdt sig i
Sydafrika, opstod muligheden for at lave et portræt af den sydafrikanske fodboldspiller Sibusisu Zuma, som på det tidspunkt havde tegnet kontrakt med
FCK. Filmen – der fik titlen Zuma the Puma (2002) – var støttet af Det Danske
Filminstituts børnefilmkonsulent og var derfor i udgangspunktet tænkt som
en dokumentarfilm stilet til børn og unge. Og eftersom Jon Bang Carlsen nu
i en årrække havde haft sin base i Zumas hjemland, øjnede han en mulighed
for at fortælle en historie, der så at sige var et spejlbillede af hans egne børns
foto: Jon Bang Carlsen

oplevelse af at skulle finde sig til rette i et nyt land:

Return to Sender (2000) – omsider finder Hjalmar og hans ven Ayanda de buskmænd, som
Hjalmar var begyndt at drømme om allerede før afrejsen fra Danmark.

“Idéen til filmen om Zuma udsprang på en måde af, at jeg havde iagttaget,
hvor meget det betød for mine børns velbefindende i Sydafrika, at de kunne
finde nye venner gennem deres interesse for fodbold. Lige meget hvor vi kom
hen, skulle de bare hive fodbolden ud af Landroveren og rulle den lidt hen
ad vejen, så stod der straks ti drenge, som gerne ville lege. Da vi så på et tidspunkt var et smut tilbage i Danmark og hørte, at der var kommet en meget
populær sydafrikansk spiller til landet – og oven i købet til FCK, som vi var

havde Ayanda imidlertid aldrig været uden for Sydafrika, så han skulle selv-

og er fans af – var det selvfølgelig oplagt at bruge ham som omdrejningspunkt

følgelig straks ud af bilen og stå og hoppe i en sandbunke i Botswana. Det var

for en historie, som jeg havde gået og tænkt over i nogen tid. Det er jo et evigt

meget sødt, men det bragte os ikke tættere på buskmændene.”

smukt motiv med alle de børn, der løber rundt i de sydafrikanske townships

“Til sidst var vi ved at opgive og begyndte at køre tilbage mod Cape Town.

og spiller fodbold dagen lang i håbet om, at nogen en dag skal få øje på dem

Men så kom vi til et mystisk sted med sådan nogle cementtelte, nærmest som

og realisere deres drøm om at blive hævet ud af slummen til rigdom og be-

en slags campingplads. Det var i udkanten af ørkenen, og det vrimlede med

rømmelse. Normalt er det en umulig drøm, men for Zuma var det lykkedes,

alle mulige store hvide mænd fra Joburg, som var kommet ud for at køre ræs

og tanken var så at lave en lille poetisk film, hvor han stod frem som legem-

på sådan nogle firehjulede motorcykler. Mens vi gik rundt og kiggede, fik vi

liggørelsen af alle små afrikanske drenges drøm.”

pludselig øje på nogle små skikkelser, som lå og sov i støvet med nogle klude

Inspirationen til filmens struktur fandt Jon Bang Carlsen i en novelle af

over sig. Og søreme om det ikke viste sig at være en flok buskmænd, som

den engelske forfatter Alan Sillitoe, “The Loneliness of the Long Distance

havde slået sig ned på det sted. Vi kom i kontakt med dem, og specielt en af

Runner” (oversat til dansk i samlingen Ensom løber, 1962). Den handler om

dem, deres leder, var en fantastisk fin fyr, som røg den ene joint efter den

en borstal-boy,15 altså en ungdomskriminel, som skal løbe et terrænløb, der

anden. Underligt nok havde han det samme skæve smil som min far. Han

har særlig stor betydning for den institution, han er indsat i, og før og un-

fortalte, at jo, det var rigtigt, at de havde fået tildelt dette kæmpestore ørken-

der løbet tænker han tilbage på hele sit liv og reflekterer over, hvordan han

område, men dels følte de sig ensomme ude på de øde vidder, dels havde de

er nået frem til den situation, han befinder sig i. På tilsvarende vis ville Jon

simpelthen svært ved at overleve derude. Derfor var de søgt tilbage til nogle

Bang Carlsen bruge én FCK-kamp som ramme omkring sit portræt af Zuma,

steder, hvor der var andre mennesker, og hvor de kunne sælge lidt souvenirs

og den kamp, han valgte, var et vigtigt Champions League-opgør i 2001 med

og den slags. Så vi fandt vores buskmænd, men mødet viste sig at forløbe lidt

romerklubben Lazio, der blev spillet på Stadio Olimpico i Rom. I udvalgte
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Zuma the Puma (2002) – mange township-drenge drømmer om en fodboldkarriere, som
kan løfte dem ud af fattigdommen. Det gjorde FCK-spilleren Sibusisu Zuma også, da han
som knægt løb rundt i Hammarsdale ved Durban og sparkede til en bold.

Zuma the Puma (2002) – den sydafrikanske FCK-spiller Sibusiso Zuma i aktion på Stadio
Olimpico i Rom i august 2001 under den vigtige Champions League-kamp mod romerklubben Lazio.

glimt fra kampen fokuserer kameraet udelukkende på hovedkarakterens be-

fra finalen mod Brøndby i 2001, hvor FCK vandt mesterskabet. Men det ville

vægelser og gestik (og undlader altså at vise kampen i overblik); og rundt

jeg ikke, for det var slet ikke sådan en type film, jeg havde i tankerne. Og fordi

omkring disse nærmest abstrakte fragmenter af en på én gang yndefuld og

han ikke var helt varm på min idé, blev jeg så nødt til at finde på en række

dramatisk fodboldballet er så placeret optagelser med boldspillende drenge

nødløsninger. En af dem var, at jeg simpelthen fandt frem til det township,

fra Sydafrika. Undervejs fortæller hovedpersonen på lydsiden sin historie om

han kom fra – det er et sted, der hedder Hammarsdale ved Durban – og så

vejen fra den fattige barndom i et township til voksenlivets succes som profes-

optog jeg nogle ret flotte scener med en flok lokale fodboldspillende drenge,

sionel fodboldspiller i Danmark. Men også om vejen fra fællesskabet i Afrika

som i princippet kunne være ham. Jeg fandt også hans mor, som viste sig at

til ensomheden i Lyngby.

være en ren foræring af en karakter. Så i nogle tilfælde førte problemerne

“På papiret var det en ret enkel konstruktion,” siger Jon Bang Carlsen.
“Men i praksis viste det sig at være en temmelig vanskelig film at lave, fordi

næsten til noget, der var bedre end dét, jeg oprindelig havde planlagt. Men
selvfølgelig var det et handicap at have en modvillig hovedkarakter.”

hovedpersonen havde en dårlig vane med ikke at møde op til optagelserne.
Han var virkelig svær at holde til ilden, og derfor kom vi heller ikke tæt nok

Hvis Jon Bang Carlsen har mere at sige om Zuma the Puma, må det vente. For

på hinanden. Jeg vil ikke sige, at han ikke var interesseret, men han havde

netop som vi taler om den problematiske kemi mellem filmmager og hoved-

nogle meget konventionelle forestillinger om, hvordan sådan en portrætfilm

karakter, dykker bilens forende ned i et dybt hul i grusvejen med det resultat,

skulle skrues sammen. For eksempel kunne han ikke helt forstå, at jeg havde

at resten af verden i noget, der føles som en lille evighed, forsvinder bag en

besluttet slet ikke at bruge optagelser fra hans tidligere kampe i filmen. Og

brodsø af mudret vand. Vi er ikke længere på landevejen mellem Aberdeen

især var han forundret over, at jeg ikke ville vise hans berømte saksesparkmål

og Graaff-Reinet. Vi er ude på de virkelige back roads, de støvede grusveje,
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som fører os endnu dybere ind i Central Karoo. Og hullet i vejen skal vise sig
blot at være et forvarsel om en strækning, som i glimt får os til at føle os som
deltagere i Dakar Rally.
Hvorfor er vi nu hér? Jo, efter endnu en nat i Graaff-Reinet er vi kørt
nordpå for at finde frem til den anden hovedkarakter i Addicted to Solitude:
Brenda Laird – den yngre kvinde, som forud for filmmagerens møde med
hende havde mistet sin mand og nu sad alene tilbage på sin farm i ødemarken. Problemet er bare, at Jon Bang Carlsen kun har en noget rusten erindring om, præcis hvor hendes farm lå – og at han i øvrigt ikke har nogen
viden om, hvorvidt hun stadig bor samme sted, eller om hun overhovedet er
i live. Af forskellige årsager mistede han kontakten med hende, efter at filmen
var blevet færdig. Og nu er der gået tolv-tretten år, hvor han ikke har hørt nyt
om, hvad der er sket, efter at kameraet blev slukket.
særdeles sårbar og usikker position, da den danske filmmager optog sin film.
Efter hendes mands mystiske forsvinden – som stadig ikke er blevet opklaret
– spåede flere af parrets venner ikke den enlige kvinde mange chancer for at
overleve på den øde beliggende farm. Og uanset at hendes liv måske ikke nødvendigvis ville ende i den rene tragedie, lå det ikke ligefrem i kortene, at der
skulle være en happy ending i sigte (ligesom i Mugabes Zimbabwe har der været
mange eksempler på farm attacks i Sydafrika). Det er derfor med en vis uro, vi er

foto: Lars Movin

Som antydet i kapitlet om Addicted to Solitude befandt Brenda Laird sig i en

På jagt efter Brenda, juli 2012 – efter færdiggørelsen af Addicted to Solitude (1999) mistede
Jon Bang Carlsen kontakten med sin ene hovedkarakter, Brenda Laird. Da vi i forbindelse
med denne bogs tilblivelse beslutter at opklare, hvordan det siden er gået hende, sker det
afgørende gennembrud, da vi finder hendes forældre, et par tidligere afrikaaner-farmere,
som nu bestyrer den lokale café i Karoo-landsbyen Nieu-Bethesda.

sat ud for at finde Brenda – men også med en dyb nysgerrighed, for hvis hendes
historie er endt bare nogenlunde godt, kunne det tolkes som et positivt signal

døde i 1976.17 Men derudover er byen præcis lige så søvnig, som man kunne

om udviklingen Sydafrika. Ganske vist er de lokale medier fulde af udsagn

forvente af et lillebitte isoleret samfund i The Karoo. Alle kender alle, og der-

om, at racespørgsmålet stadig ligger og ulmer lige under overfladen, og at det

for finder vi også hurtigt frem til Brendas forældre, et par tidligere afrikaaner-

sammen med en stigende utilfredshed med ANC’s ledelse blandt landets sorte

farmere, som på deres ældre dage har overtaget en café på byens lille torv. For-

befolkning udgør en tikkende bombe under samfundet. Og de – altid hvide –

ældrene oplyser, at datteren ikke alene er i live og stadig bor ude på farmen,

gæstgivere, vi taler med de forskellige steder, hvor vi overnatter, giver da også

hun er også blevet gift. Nu hedder hun Brenda James og er mor til tre børn:

nærmest samstemmende udtryk for en bekymring grænsende til angst. Men

en søn på ti og to tvillingpiger på otte.

16

omvendt har man endnu ikke set den store masseudvandring blandt hvide
sydafrikanere. Man bliver, tager sine forholdsregler, holder vejret og venter.

Således opmuntrede bevæger vi os ud i landskabet i håbet om at finde
Brenda hjemme. Vi ved, at hun skulle være på sin farm – kaldet Lucernvale

De første gode nyheder om Brenda får vi i Nieu-Bethesda, en lille landsby

– men at få at vide, at en person befinder sig på en farm i Sydafrika, svarer

et par timers kørsel nord for Graaff-Reinet. Nieu-Bethesda er beliggende dybt

nogenlunde til at få oplyst, at en eller anden opholder sig på Fyn. I løbet af de

inde i bjergkæden Sneeuberge og er den eneste beboelse i hele regionen, som

timer, det tager at køre ud til Lucernvale, kan de mennesker, vi møder, tæl-

overhovedet kan minde om en by. Den har i de senere år opnået en vis sta-

les på én hånd. Til gengæld ser vi masser af aber og flokke af kuduer – en art

tus som turistmål, først og fremmest på grund af det såkaldte Owl House, et

store antiloper – som adstadigt krydser vejen foran os (når udsynet da ikke

museum for Sydafrikas mest berømte outsider-kunstner, Helen Martins, som

blændes, fordi bilen forsvinder ned i de dybe vandhuller).
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som hun hverken før eller siden har skiltet med. Katalysatoren for denne proces var den fremmede filmmand og hans kamera. Og ligesom det er tilfældet
med Yvonne Weidemann, levner hendes hjertelighed i dag, fjorten år senere,
ingen tvivl om, at begge parter har haft udbytte af samværet.
I forbindelse med dokumentarisme rejses igen og igen spørgsmålet om,
hvorvidt filmmagerne udnytter deres karakterer. Men interessant nok viser
det sig ofte, at de såkaldte ‘ofre’ får lige så meget ud af processen som deres
iagttagere. Måske forholder det sig sådan, som Jon Bang Carlsen har været
inde på tidligere, nemlig at det vellykkede dokumentariske værk hviler på
antagelsen om, at mødet mellem to mennesker er vigtigere end nogen film.
Under alle omstændigheder fældede både Yvonne og hendes eksmand tårer,
da vi tog afsked med dem i Aberdeen. Det gør Brenda ikke. Hun er ikke typen,
der græder – i hvert fald ikke når der er fremmede til stede. Men inden vi
foto: Lars Movin

sætter os ind i bilen for at køre tilbage til civilisationen, får den danske film-

Lucernvale, juli 2012 – da Jon Bang Carlsen sidst så Brenda Laird i forbindelse med optagelserne til Addicted to Solitude (1999), var hun alene på sin farm, fordi hendes mand var forsvundet. Nu er hun blevet gift igen, har fået tre børn og har skiftet navn til Brenda James.
Men hun er stadig afhængig af ensomheden i The Karoo.

mand et kram, der ikke levner nogen tvivl om, at selv om Brenda for længst er
kommet videre, ser hun uden fortrydelse tilbage på de skrøbelige dage i 1998,
hvor hun blottede sig for en fremmed.
“Jeg har ofte tænkt over det dér underlige med, at når man har lavet en
film med nogle mennesker, så bliver de scener, som kommer med i filmen,
frosset fast i en evig nutid,” siger Jon Bang Carlsen, da vi har siddet lidt i tavshed og sundet os over mødet med den nye Brenda James. “Selvfølgelig ved jeg

Vi er heldige. Brenda er hjemme. Og modtagelsen er både en anelse aka-

godt, at livet går videre for os alle sammen, efter at kameraet er slukket, men

vet og særdeles varm. De fleste mennesker har ambivalente følelser omkring

i filmen bliver karaktererne ved med at have den samme alder og befinde sig i

at se sig selv på film, og for Brenda var det yderligere problematisk at blive

den samme livssituation. Derfor er det enormt interessant at vende tilbage og

konfronteret med den danske filmmands blik på hende i Addicted to Solitude,

se, hvor de karakterer, man har filmet, nu er henne. Først og fremmest fordi

fordi filmen blev til under en ekstrem og traumatiserende periode af hendes

man er nysgerrig og bekymrer sig om dem på et rent menneskeligt plan, og

liv. Efter en relativt tryg tilværelse som ung velstående landbofrue stod hun

hvad det angår, må jeg sige, at det var meget rørende at gense både Yvonne og

pludselig alene tilbage i ødemarken med en farm, som primært havde været

Brenda. Man ved jo aldrig, om folk føler, at man har misbrugt deres tillid, når

hendes mands projekt – og i et samfund, som undergik voldsomme foran-

de ser den færdige film, men det havde jeg bestemt ikke indtryk af, at nogen

dringer. Men nærmest ved et mirakel mødte hun et par år efter optagelserne

af dem følte.”

en journalist fra Johannesburg, som var kørt træt i storbylivet, og som ikke

“Dernæst er det interessant at vende tilbage, fordi det bliver en målestok

var sen til at beslutte, at han med de moderne elektroniske hjælpemidler lige

for, hvor tæt man i sin film har ramt på grundtonen i de pågældendes liv. Det

så godt kunne udføre sit arbejde fra en farm i Central Karoo. Han flyttede ind,

er jo nok så meget dét, det handler om. Den ydre virkelighed forandrer sig

de fik tre børn i hurtig rækkefølge, og Brenda fandt en måde at drive farmen

hele tiden, man bliver ældre og bevæger sig ind i nye sammenhænge, men

videre på, som hun kunne håndtere under de nye vilkår.

man har altid en grundtone i sit liv, som er nogenlunde konstant, og det er

Og filmen? Jo, den står nu som et vidnesbyrd om en fase i hendes liv, hvor

den, der er interessant. Og dér må jeg sige, at jeg nu efter at have genset både

hun – påvirket af omstændighederne – var motiveret til at vise en sårbarhed,

Yvonne og Brenda føler, at jeg ramte nogenlunde plet dengang. Selvfølgelig
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er det mest tydeligt, at Yvonnes stadig er den samme, fordi hendes ydre omstændigheder ikke har ændret sig. Men selv med Brenda fornemmer jeg, at
hun i sit væsens dybde stadig rummer den samme grundklang som dengang.
Ganske vist er hun blevet gift og har fået børn, men hun er stadig Addicted to
Solitude.”

30: En kæmpe hjerne fuld af kærlighed: Portræt af Gud (2001)
Hvis temaet i Addicted to Solitude var kærlighed, handlede den anden film i
Sydafrika-trilogien – Portræt af Gud – om tro; og herunder om troens potender Andrew, en livstidsdømt morder, som Jon Bang Carlsen havde fundet i
det berygtede Pollsmoor Prison, et højsikkerhedsfængsel i udkanten af Cape
Town, hvor også Nelson Mandela afsonede en del af sin straf. Andrew er tidligere bandeleder og fortæller, hvordan han i kraft af sin position havde magt
til at beordre likvideringer, også uden for fængslet. Det var en magt, han så
let som ingenting kunne have benyttet sig af, da hans hustru informerede

foto: Jon Bang Carlsen

tiale i forhold til at forandre mennesker. I den indledende sekvens optræ-

Portræt af Gud (2001) – “Jeg har ikke selv ændret mig,” siger Andrew, en af de indsatte i Pollsmoor
Prison, som Jon Bang Carlsen taler med i sin film. “Det er Gud, som har ændret mig.”

ham om, at hun ville skilles, fordi hun havde indledt et forhold til hans bedste ven. Men i stedet valgte han at tilgive dem begge. Hvorfor? Fordi han var

fænomen, som han aldrig har set, men som tilsyneladende er i stand til at

blevet troende. Under sin afsoning havde han fundet Gud, han havde opnået

forvandle selv de sorteste sjæle til spirituelle væsener.

Guds tilgivelse, og det havde forandret ham.

På sin vej udspørger han alle, han kan komme i kontakt med, fra en treog-

Historien gjorde et dybt indtryk på Jon Bang Carlsen. Som nævnt havde

halvfemsårig apoteker, der har for travlt med sit arbejde til at give sig af med

spørgsmålet om, hvorvidt vi mennesker efter en vis alder er i stand til at om-

“general talk”, til en buschauffør, som har svært ved at skjule sin irritation

kalfatre vores personlighed, rumsteret i ham gennem nogen tid, inden han

over den påtrængende dansker og til sidst bryder af med et forarget udbrud,

flyttede til Sydafrika. Og nu stod han over for en mand, oven i købet en ind-

da plageånden med kameraet spørger, om Gud nogensinde er usikker eller i

sat i et fængsel for forhærdede kriminelle, som hævdede, at han ikke længere

vildrede. Den famlende efterforskning skaber mere forvirring end afklaring,

var den samme. På grund af Gud.

og på et tidspunkt må den selvbestaltede detektiv erkende, at sandheden –

“Jeg har ikke selv ændret mig,” siger Andrew. “Det er Gud, som har ændret
mig.”

også i denne kildne sag – skal findes, om ikke blandt børn og fulde folk, så
blandt børn og præster.

Udsagnet satte en proces i gang, som i filmen kommer til udtryk gennem

Når filmmageren har fået nok af at flakke rundt og stikke sit kamera op i

en særpræget detektivhistorie. Filmmageren betror publikum, at han siden

ansigtet på sagesløse mennesker, trækker han sig tilbage til det hus med ud-

sin barndom har haft for vane at stirre op i himlen for at få øje på et hul til

sigt over havet – i Hout Bay ved Cape Town – som han har lejet til sig selv og

Paradis, eller på andre synlige tegn på eksistensen af en guddommelig kraft,

sin familie. Men heller ikke hér kan han nære sig. Da der nu ikke er andre i

og at hans søgen nu har drevet ham helt ned til Afrikas sydspids, hvor han

nærheden, kaster han sig over sin søn Hjalmar og dennes sydafrikanske kam-

– i en alder af halvtreds år – beslutter én gang for alle at få løst mysteriet om

merat Ayanda og beder dem om at svare på det spørgsmål, som han ikke selv

Gud. Derfor bevæger han sig, med et sæt af sproglige forsiringer lånt fra de-

kan finde løsningen på: Hvordan ser Gud ud? Det viser sig, at den sydafri-

tektivgenren, ud i virkeligheden for helt systematisk at opspore dette flygtige

kanske knægt forestiller sig Gud som en kæmpemæssig hjerne fuld af alt for
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meget kærlighed – så meget, at han er i stand til at tilgive alle, selv dem, der

man skal lede efter bag sproget, bag fornuften. Men uanset hvor udefinerbart

ikke har gjort sig fortjent til det.

det er, har det for mig enormt meget med grokraft at gøre, og derfor vidste

“Han kan tilgive alt,” siger Ayanda. “Det er underligt, at han ikke på et
eller andet tidspunkt får nok og giver op. Men det gør han åbenbart ikke.”

jeg – da jeg via arbejdet med Addicted to Solitude havde fundet ud af, at mit
ler stadig var formbart – at jeg måtte gå dybere ned i alt dét omkring tro og

Hvorefter den tolvårige søn sætter ind med et ræsonnement, der nærmest

religiøsitet og undersøge det nærmere. Det gjorde jeg så i Portræt af Gud, hvor

trækker tæppet væk under farens projekt: “Hvis man finder et bevis på, at

jeg på forhånd havde besluttet mig for, at de eneste, jeg ikke gad tale med, var

Gud eksisterer,” siger drengen, “kan man ikke længere tro på ham.” Skakmat!

troens embedsmænd, bureaukratiet, præsterne – og så ender det selvfølgelig

Parallelt hermed overvinder Jon Bang Carlsen sin skepsis over for kirkens

alligevel med, at jeg sidder i en kirke og taler med en præst, som siger præcis

autoriteter og opsøger en præst, som viser sig ikke at være så tosset endda.

dét, jeg har ledt efter hele mit liv, nemlig at i det øjeblik, han holder op med

Snarere end at bekræfte filmmagerens fordomme omkring kleresiet formule-

at tvivle på sin gud, har han mistet ham. Tvivlen er, som jeg altid har haft

rer præsten det ene begavede svar efter det andet og ender endda med at sætte

mistanke om, troens forudsætning.”

noget på plads for den evigt tvivlende: “Det modsatte af tro er ikke tvivl,”

“Så er der en anden ting omkring kristendommen, som jeg heller aldrig

siger præsten. “Det modsatte af tro er vished.” “Det var en god formulering,”

har forstået, og som jeg også gerne ville undersøge, og det er ydmygheden

udbryder manden med kameraet. “Vil du gentage den?” Præsten gentager

over for lidelse – altså dét med Kristusfiguren, som hænger på korset og lider

sit statement – og uddyber: “Hvis jeg nogensinde skulle blive sikker på Gud,

for os alle sammen. Ham har jeg haft med i mange af mine film, måske mest

ville jeg miste ham.” Hvorefter den danske gæst alligevel ender med at gøre

markant i Ofelia kommer til byen, hvor han oven i købet hopper ned fra korset

kirkens tjener mundlam ved at spørge, om Gud da aldrig tvivler. “Det har jeg

og kigger sig omkring, når der ikke er nogen mennesker i kirken – men også

aldrig tænkt over,” siger præsten. “Det er et meget omfattende spørgsmål.”

i Carmen & Babyface, hvor jeg vender tilbage til den hændelse fra min barndom, hvor jeg som en reaktion på mine forældres skilsmisse brændte øjnene

Jo tak – det er et meget omfattende spørgsmål. Og andet havde man vel heller

ud på Jesus med en ildrager. I Portræt af Gud forsøger jeg så i en vis forstand at

ikke forventet af en film, som dristigt bærer titlen Portræt af Gud. Men samti-

give Jesus øjnene tilbage – eller i det mindste at råde lidt bod på den skade, jeg

dig er filmen også et eksempel på, at modet til at tage livtag med tilværelsens

havde forvoldt, ved at genetablere mit forhold til religion. Og undervejs i den

største spørgsmål kan føre til de bedste resultater. Hos omkring en håndfuld

proces slog det mig pludselig, at der måske er en nær sammenhæng mellem

af de danske anmeldere scorede Portræt af Gud enten fem eller seks stjerner og

dét, vi synes er ultimativt rent, og dét, vi synes er ultimativt beskidt – mellem

blev overdrysset med superlativer som “mesterværk”, “bevægende stærk” eller

frelseren og forbryderen. Så jeg kiggede mig om efter den nærmeste forbryder

“et smukt personligt dokument”.18

i forhold til det sted, hvor jeg befandt mig, og det var sådan, jeg endte ude i

“Jeg er klar over,” siger Jon Bang Carlsen, da vi tager hul på filmen på vejen

Pollsmoor Prison.”

tilbage til Cape Town, “at for mange danskere er spørgsmålet om det religiøse
instinkt ikke særlig nærværende. Men for mit eget vedkommende har jeg følt

En af konsekvenserne af den nye metode, der kendetegner Sydafrika-trilogien,

det som noget meget voldsomt at være vokset op uden en religiøs tradition.

er, at Jon Bang Carlsen selv træder ind i filmene på en måde, som det aldrig

I det kunstnermiljø, som mine forældre var en del af, blev religion betragtet

var tilfældet i de iscenesatte dokumentarfilm. I det første værk i trilogien,

som borgerligt, som begrænsende, og senere, da min mor giftede sig med

Addicted to Solitude, holder han sig ganske vist for det meste diskret i baggrun-

lægen fra Mols, kom jeg ind i et hjem, hvor man – i hvert fald officielt – kun

den, men hans nærvær fornemmes tydeligt uden for billedrammen. I flere af

troede på rationalitet, selv om lægen selvfølgelig sad i menighedsrådet. Så jeg

scenerne høres hans stemme, når han stiller spørgsmål til personerne eller

har altid haft en længsel efter et eller andet uhåndgribeligt, som man sam-

dirigerer rundt med dem, og som for at understrege sin egen rolle i filmen

lende kunne kalde religiøsitet, men som kan være uendelig mange forskellige

– og måske også for at demonstrere sin ensomme arbejdsproces – har han i

ting, og som ikke nødvendigvis har noget med guder at gøre. Det er noget,

slutbilledet opstillet kameraet i en vejkant og gennemspiller derefter et lille
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forløb: Han kommer kørende hen mod kameraet i sin Landrover, holder ind
til siden, stiger ud af bilen og går hen til kameraet og slukker det.
I Portræt af Gud går han endnu videre i forhold til at involvere sig selv. Nu
er han ikke bare den anonyme filmmager på jagt efter en historie, nu inddrager han sin egen opvækst og fortid som begrundelse for filmens projekt,
at finde Gud, samtidig med at han indtager en egentlig rolle: som detektiven,
der sætter ud i virkeligheden på jagt efter den eftersøgte. Dobbeltheden kommer til udtryk i den dialog eller spænding, der opstår mellem speak-kommentarens personligt-filosofiske refleksioner og selve eftersøgningens indimellem
nærmest komiske karakter – for eksempel når filmmageren standser tilfældige
mennesker på gaden og stiller dem mere eller mindre umulige spørgsmål, eller når han bliver sat til vægs af sin søn.
Men der er ét sted, hvor både filmens formelle raffinementer og den afvæbnende humor bliver fejet af banen til fordel for en overvældende seriøsitet,
og det er i Pollsmoor-fængslet. Hér bliver filmmageren ikke bare konfronteret
med en rå og skræmmende virkelighed, men møder også det mærkværdige
fænomen, at flere af de indsatte – i kraft af deres tro – hævder at leve i en åndelig frihed, som mennesker uden for fængslet knap nok kender. En af dem
fortæller ligefrem, at dét at komme i fængsel for ham føltes som at komme
i kirke. Nu er han Guds fange, siger han. Og at være Guds fange svarer til at
være fri.
“Pludselig følte jeg det,” reflekterer Jon Bang Carlsen i sin speak, “som om
det var mig, der var spærret ude, og ikke dem, som var spærret inde.”
Optagelserne fra Pollsmoor Prison falder tidsmæssigt sammen med et
projekt, hvor repræsentanter for en udefrakommende kristen organisation,
Kairos, har fået adgang til at arbejde med de indsatte i et forløb, der dels
handler om søge støtte i religionen, dels har som mål at lære at tilgive og
slippe af med sin egen vrede. Resultaterne er rent ud forbløffende. De forhærdede kriminelle – som tydeligvis også gør filmmageren nervøs – beretter én
foto: Jon Bang Carlsen

efter én om, hvordan de via troen har fundet en indre fred, der samtidig har

Portræt af Gud (2001) – i Pollsmoor-fængslet møder Jon Bang Carlsen det mærkelige fænomen, at flere af de indsatte – i kraft af deres tro – hævder at leve i en åndelig frihed,
som mennesker uden for murene knap nok kender. En af dem fortæller ligefrem, at dét at
komme i fængsel for ham føltes som at komme i kirke.
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gjort det lettere for dem at åbne sig for andre og dermed opløse den følelse af
ensomhed og isolation, som har plaget dem livet igennem, uanset på hvilken
side af fængselsmuren de har befundet sig.
Så langt føler instruktøren ikke, at han selv er kommet, betror han os i sin
speak. Samtidig har han vanskeligt ved at forstå, hvordan de omvendte fanger som ved et usynligt trylleslag er blevet i stand til at tilgive alle deres tidligere fjender. Og ligesom sin søns sydafrikanske ven tumler han med tanker
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om, hvorvidt det overhovedet er menneskeligt muligt – eller hensigtsmæssigt
– at tilgive andre, uanset hvor grusomme ugerninger de har begået.
Jeg spørger derfor Jon Bang Carlsen, om Portræt af Gud dybest set handler
om tilgivelse:
“Du har ret i den forstand, at det i hvert fald er ét af de temaer, der bliver
berørt – ikke så meget fordi det på forhånd havde været min intention, men
fordi jeg under optagelserne i dén grad var blevet dokumentarist, at tingene
bare skete rundt omkring mig, uden at jeg rigtig havde nogen indflydelse på
dem. Og så dukkede dét med tilgivelse altså op, og det gjorde det på en måde,
som ganske overrumplede mig.”
“For eksempel er der den scene, hvor de indsatte skal skrive navnene på
dem, de har svært ved at tilgive, på nogle papirlapper og putte dem ned i en
endnu en gang amerikansk bullshit – Kairos er jo en amerikansk organisation
– men jeg kan godt sige dig, at da jeg stod i situationen, oplevede jeg sådan en
helt banal, næsten country and western-agtig følelse af kærlighed, som bare
fyldte rummet. Det er jo den intellektuelles problem, at man altid er alt for
mistænksom over for alt, hvad man ikke lige kan forklare, men det var, som
om alle forbehold bare blæste væk. Det var simpelthen rørende at opleve de
dér store kærlighedsberøvede gutter undergå sådan en transformation, hvor

foto: Jon Bang Carlsen

urne, hvor lapperne så vil blive brændt. Umiddelbart tænkte jeg, at det var

Portræt af Gud (2001) – den tidligere lastbilchauffør Johann Visser, nu langtidsfange i
Pollsmoor Prison, blev en slags alter ego for Jon Bang Carlsen. “At se sådan en stor hård
klump af en mand gå rundt i det mørke og finde lyset var for mig intet mindre end en
åbenbaring,” siger instruktøren i dag.

man helt tydeligt kunne mærke, at der skete et skred inde i deres sind. Det er
klart, at vi som danskere generelt har en enorm bornerthed i forhold til den

har besøgt et sted som Pollsmoor Prison, men jeg kan godt sige dig, at jeg

slags, og jeg kan også selv være ret hård med mine kyniske bemærkninger,

var pissebange i starten. Det kan godt være, at det er den type verdener, som

men hér måtte jeg bare tage hatten af og overgive mig. Og helt overordnet vil

Dostojevskij og Gorkij og alle de store russere har kendt, men når man første

jeg da også sige, at jeg selvfølgelig synes, at det er vigtigt, at man som histo-

gang træder ind i sådan et bibelsk inferno, er det fandeme voldsomt. Og at se

riefortæller er i stand til holde sine egne fordomme på afstand og være åben

sådan en stor hård klump af en mand gå rundt i det mørke og finde lyset var

over for den slags øjeblikke, når de kommer.”

for mig intet mindre end en åbenbaring.”

– Var der nogen af fangerne, som gjorde særlig indtryk på dig?

– Hvordan havde du overhovedet fået tilladelse til at filme i Pollsmoor?

“Ja, jeg følte mig helt klart tættest på ham den store lastbilchauffør, Jo-

“Jeg var vanvittig heldig. Politisk er det et meget betændt sted, men tilfæl-

hann Visser, som på en måde blev en slags alter ego for mig. Det er ham,

digvis kom jeg derud på det tidspunkt, hvor man lige var begyndt på dette

der fortæller, hvordan hans far, den sidste gang de mødtes, truede ham med

amerikanske program, der gik ud på at lade tidligere fanger komme ind og

en revolver og tvang ham til at forlade huset. Og hen imod slutningen af

introducere nogle af de hårdeste kriminelle for troens mulighed. Den eneste

filmen ser man ham i en scene, hvor han går rundt nede i fængselsgangene

grund til, at de skrappe drenge gider at være med i sådan noget, er selvfølgelig,

og taler om, hvad paradiset er, og om hvordan han savner dyrene og alt det

at så får de bedre mad og mere frihed: I stedet for at blive låst inde i de håbløst

andet, han så, når han kørte rundt ude i landskabet. ‘Men paradiset er også

overbelagte celler klokken to om eftermiddagen fik de nu lov til at være ude

hér,’ siger han så, da han kommer helt ind i det allermest labyrintiske mørke.

til klokken ti om aftenen. Men når de så først har meldt sig, sker der alligevel

Det vidner om et fantastisk mod, synes jeg. Jeg ved ikke, om du nogensinde

noget med dem, og det var den proces, jeg var interesseret i. Normalt kan
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man selvfølgelig ikke få lov til at filme den slags, men af en eller anden grund

perfekt til sådan en fundamental rodløshed, som jeg også kender fra mig selv.

troede autoriteterne på stedet, at jeg var en del af den amerikanske gruppe, og

Hvor den rodløshed kommer fra, aner jeg ikke. Det eneste, jeg ved, er, at jeg

derfor slap jeg ind. I den forstand var det helt afgørende, at jeg selv skød de

befinder mig fantastisk godt på den type locations, og det var netop sådan én,

optagelser med mit videokamera, for da jeg hen imod slutningen dukkede op

jeg fandt i Addicted to Solitude, og som blev bestemmende for stilen i den film.”

med et stort 35mm-kamera, anede de straks uråd og smed mig ud.”

“Da jeg så skulle lave Portræt af Gud og kom tilbage til urbaniteten i Cape
Town, var det for det første en helt anden type location, og for det andet var

Stilistisk er Portræt af Gud en mindre søgende film end Addicted to Solitude.

det en anden slags historie, fordi jeg denne gang havde et formuleret mål. Jeg

Hvor den første film i trilogien bar præg af, at instruktøren både visuelt og

ledte efter en frelserfigur, og det vidste jeg fra starten. Det var dét, jeg ville

mentalt skulle skyde sig ind på sit nye hjemland – og på en ny filmisk stil –

undersøge, og derfor blev jeg også nødt til at vælge en stil, som var mere mål-

fornemmer man i efterfølgeren, at han nu er ved at finde sig til rette i de frem-

rettet. Samtidig var filmen anderledes på den måde, at jeg indsatte mig selv

medartede omgivelser. Og dette kommer helt konkret til udtryk på den måde,

i historien som sådan en detektiv, der bor med sin familie i et sydafrikansk

at en karakteristisk klippe, der stikker op af havet ud for filmmagerens hjem i

svar på Charlottenlund med en vidunderlig udsigt. Og det var et greb, der

Hout Bay, fungerer som en slags visuelt ledemotiv, hvortil der vendes tilbage

forpligtede, for ligesom alle andre detektiver lider den figur, jeg spiller, af den

igen og igen. Den ikoniske klippe – der kunne ligne ansigtet af et kæmpemen-

vildfarelse, at han kan skille sit arbejde og sine private følelser fra hinanden.

neske, som ligger med baghovedet nedsænket i det kolde hav og stirrer op i

Han tror, at han kan tage over bjerget til helvedes forgård, Pollsmoor Prison,

himlen – bliver dels et billede på, hvordan Jon Bang Carlsen som dreng havde

og snuse lidt rundt og finde lidt honning til at berige sin lille intellektuelle

for vane at ligge i græsset og spejde ud i verdensaltet efter Gud, dels en form

ambition, og så kan han tage tilbage over det samme bjerg og igen være fri i

for pejlemærke, der signalerer, at nu er instruktøren hjemme i sin private sfæ-

sin egen verden. Det er selvfølgelig rent sludder, og det vidste jeg også godt

re, på sikker afstand af det sociale og filosofiske kaos ude i den sydafrikanske

på forhånd, men alligevel kom det bag på mig, hvor kraftigt det ramte mig

virkelighed og af de reelle farer i Pollsmoor-fængslet. Via de genkommende

som en emotionel erkendelse efter blot nogle få dages optagelser i fængslet.”

optagelser af stenansigtet, der ses i mange forskellige belysninger og vejrlig,

“Selvfølgelig var det i det hele taget ikke uproblematisk at bevæge sig rundt

kommer Portræt af Gud til at fremstå som en æstetisk fokuseret film, samtidig

i Sydafrika. Jeg kunne jo ikke løbe fra, at jeg lignede sådan en typisk halvtreds-

med at filmmageren i sine refleksioner på lydsiden også benytter sin dob-

årig boer, og når jeg færdedes forskellige steder, kunne jeg mærke, at de unge

beltgænger ude i havet som et referencepunkt for på den måde at forankre de

sorte knægte kiggede efter mig på en særlig måde, fordi jeg mindede om en af

ellers flyvske tanker i fast grund.

de store, brede formænd, de havde haft ude på farmene. Når jeg så kom ind i

“Rent filmisk var udgangspunkterne for Addited to Solitude og Portræt af

fængslet, hvor de fleste af de indsatte var sorte eller farvede, var der også en vis

Gud meget forskellige,” siger Jon Bang Carlsen. “I den første var jeg ved et

aggressivitet eller mistænksomhed. Men i det store og hele var de overraskende

tilfælde dumpet ned på et af den slags steder, som virkelig kan sætte min

åbne og imødekommende, og da jeg fik lejlighed til at sætte mig ned og tale

visuelle fantasi i gang. Nu lå det tilfældigvis ude i Karoo-ørkenen, men det

med dem og høre deres historier, var dét, der chokerede mig mest, at de over én

kunne lige så godt have været ved det berømte vejkryds i Vestjylland. Sådan

kam var kulsorte. Til sidst begyndte det hele at flyde sammen for mig, fordi der

et sted sender mig direkte tilbage til en af mine yndlingsfilm fra gamle dage,

slet ikke var nogen nuancer. Det var kun blod, galde, drugs, voldtægt. Der var

nemlig en film af Alain Resnais, som hedder Muriel [1963]. Jeg så den i Aarhus

ikke et øjeblik af venlighed, et lille lysstrejf af forår, et eller andet opløftende.”

Studenters Filmklub, mens jeg gik i gymnasiet, og den greb mig fuldstændig.

“Efter nogen tid gik det op for mig, at når de overhovedet ville tale med mig,

Den har et genialt set-up med en kvinde, der er mor til en ung mand, som

skyldtes det, at mange af de gutter aldrig før havde mødt en idiot, som gad lytte

har været soldat under krigen i Algeriet. Hun bor i sådan et moderne fransk

til dem. De fyrede jo ikke den slags af, når de sad og snakkede med deres med-

højhus, et rigtig tresseragtigt sted, og hele lejligheden er fyldt med ting, som

fanger inde i cellen og bare skulle overleve. Så gik det hele op i macho-attituder

er til salg – så det hele både er der og er der ikke. Alt er flydende. Og det passer

og magtdemonstrationer. Men over for mig åbnede de deres hjerter, og det var
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var nået til et punkt, hvor du som filmmager ikke kunne undgå selv at blive påvirket
af dét, du iagttog?
“Ja, og også på den måde var Portræt af Gud en helt usædvanlig film for
mig. Normalt ville jeg aldrig vove mig ind på et så sprængfarligt og ukontrollabelt område, og det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg var
lettet, da optagelserne var overstået. Men det var et nødvendigt skridt for at
kunne lave den film.”
– Hvilke tanker lå der bag at bruge klippeansigtet som filmens visuelle ledetråd?
“Det var jo oplagt. Det bjerg lå lige uden for vores vinduer, og det slog
mig med det samme, at dette ansigt, der lå som forstenet og stirrede op i
himlen, var et perfekt billede på, hvordan vi i den kristne del af verden har
forvaltet det religiøse. Vi har troet, at hvis vi skulle gøre os forhåbninger om
at kunne få øje på guden, var det nødvendigt at se væk fra medmenneskene,
foto: Jon Bang Carlsen

væk fra hverdagen, og i stedet kigge op i det usædvanlige, op i det blændende

Portræt af Gud (2001) – “I filmen tror den detektiv, som jeg spiller,” siger Jon Bang Carlsen,
“at han kan tage over bjerget til helvedes forgård, Pollsmoor Prison, og snuse lidt rundt og
finde lidt honning til at berige sin lille intellektuelle ambition, og så kan han tage tilbage
over det samme bjerg og igen være fri i sin egen verden. Det er selvfølgelig rent sludder.”

himmelhvælv. Den opfattelse gør jeg op med i slutningen af filmen, hvor
kameraet i en spektakulær helikopteroptagelse flyver ind i et nærbillede af
stenansigtet, mens detektiven på lydsiden konkluderer, at hvis man vil gøre
sig forhåbninger om at se guden, må man snarere prøve at kigge på de nære
ting, for eksempel sine medmennesker.”
“Det er så dét, jeg forsøger at gøre i den sidste film i trilogien, Blinded Angels. I den prøver jeg via mit alter ego at kigge på det helt nære. Og fordi mit
alter ego er en blind mand – spillet af Rune T. Kidde, som virkelig er blind
– må han enten føle sig frem til det hele, eller også må han have tillid til et

på den ene side spændende og smigrende, men på den anden side begyndte jeg

andet menneske, nemlig den kvinde, som låner ham sine øjne. Det plot, jeg

at spekulere på, hvad det kunne have af konsekvenser, når jeg kom hjem. Hvad

har tilrettelagt for ham for at tydeliggøre pointen, går ud på, at for at kunne

nu hvis nogen af de andre begyndte at udspørge dem om, hvad de egentlig

gennemføre sit projekt med at tage op på toppen af et bjerg og springe ud med

havde fortalt mig? Det er jo sådan, gangsterverdenen fungerer i Sydafrika. Der

sin paraglider har han brug for et andet menneske, og det bliver så hans maid.

er et tæt samarbejde mellem dem, der er inde, og dem, der er ude. Så da der var

Det er en helt konkret og jordbunden historie, men overtonerne korrespon-

gået nogle dage, blev det sådan, at jeg sad med øjnene klinet til bakspejlet, når

derer selvfølgelig med de to foregående film, for han er som stenansigtet også

jeg ud på eftermiddagen kørte hjem fra optagelserne i fængslet. Og det var der-

blevet blind af at stirre direkte ind i solen efter en gud i stedet for at finde frel-

for, jeg besluttede at inkludere den scene, hvor hele vores lejlighed, hele vores

seren i sine medmenneskers ansigter. På den måde er det et stort psykisk og

lille idyl, river sig løs fra bjergsiden og flyver hen over fængslet. Rent teknisk

emotionelt rum, som jeg således har oplevet den luksus at få lov til at bevæge

var det selvfølgelig en lidt kluntet og billig effekt, men jeg syntes, at sekvensen

mig igennem. Normalt, når man fortæller historier, handler det om at skære

kunne forsvares, fordi den var emotionelt sandfærdig. Det er jo netop mødet

fra og gøre det hele så spinkelt som muligt, men fordi de tre Sydafrika-film

mellem de to verdener, der udgør filmens drivkraft.”

har været et så vigtigt projekt for mig rent personligt, har jeg givet mig selv

– I det foregående har vi flere gange talt om, hvordan den dokumentariske film-

lov til at operere frit med hele denne enorme stofmængde.”

mager ikke kan undgå at påvirke den virkelighed, han skildrer, men nu siger du, at du
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I midten af halvfemserne gjorde Jon Bang Carlsen som tidligere omtalt status
over sit liv og værk med to selvbiografiske film, der i vidt forskellige formater
vendte blikket bagud mod barndommen og ungdommen. I den første af de
to, den essayistiske Livet vil leves … breve fra en mor (1994), indgik direkte
dokumentationsmateriale i form af en række brevvekslinger mellem filmmageren og hans mor; mens den anden, spillefilmen Carmen & Babyface (1995),
i fiktionens form dykkede ned i den mest smertefulde del af pubertetsstoffet,
nemlig dét, der havde at gøre med Bang Carlsen-familiens skilsmissehistorie.
Tilsammen bandt de to film en sløjfe på den hidtidige produktion, og det
var en gestus, som tilsyneladende var nødvendig, for at filmmageren kunne
komme videre og træde ind i en ny fase af sit arbejde.
tilfælde måske rettere: at se indad. Og resultatet af den nye statusopgørelse
blev den tredje del af Sydafrika-trilogien, den eksperimenterende hybridspillefilm Blinded Angels (2007).19 Det var en film, hvor den ikonografiske brug af
den ansigtslignende klippe i havet ud for Hout Bay blev videreført fra Portræt
af Gud, samtidig med at tematikker fra begge de to første film i trilogien blev
foldet yderligere ud og sat ind i en endnu mere svimlende tankekonstruktion.
Endelig var det en film, som i det hele taget syntes at opsamle træk og greb fra

foto: Jon Bang Carlsen

Ti år senere blev det igen tid til at standse op og se tilbage – eller i dette

Blinded Angels (2007) – den blinde Thor (Rune T. Kidde) fanger en solstråle fra balkonen i
sin ferielejlighed i Hout Bay ved Cape Town. I baggrunden ses den ‘ansigtsklippe’, der ikke
blot fungerer som ikon og metafor, men som også kommer til at spille en dramatisk rolle
i handlingen.

hele det efterhånden ganske omfattende værk og smelte dem sammen i en ny
overdådig, men også ganske idiosynkratisk anretning.

efter cirka ti års fravær vender tilbage til Cape Town, hvor han som yngre

I Portræt af Gud påpegede Jon Bang Carlsen det problematiske i, at vi i den

(og seende) oplevede lykkelige stunder med paragliding. Thor er opsat på at

vestlige kulturkreds er opdraget til at vende blikket opad, når vi bliver opfyldt

realisere en vanvittig plan: Som en blind engel vil han kaste sig ud fra top-

af religiøse impulser. Og under tilblivelsen af den film havde filmmageren er-

pen af den ansigtsformede klippe, som han kender så godt fra sit tidligere liv

kendt, at han i sin søgen efter en konkret manifestation af en guddommelig

(og som vi andre nu har lært at kende via Jon Bang Carlsens film). Og til at

instans havde stirret sig blind på himlen og som en konsekvens heraf havde

hjælpe sig med de praktiske detaljer omkring det hasarderede projekt allierer

forsømt at lede efter svar i sine nærmeste omgivelser. Derfor blev udgangs-

han sig med sin sorte hushjælp, Elizabeth, som han betaler for at fungere som

punktet for Blinded Angels et forsøg på at finde selve den nøgle, som på én gang

sine øjne. Elizabeth bliver spillet af den sydafrikanske skuespillerinde Bonnie

kunne gøre det muligt at lette spirituelt og at knytte meningsfulde bånd i det

Mbuli, og både hun og Thor er sårede eksistenser: hun af de brutale forhold i

jordiske liv. Og det svar, han nåede frem til, var – ikke overraskende – kærlig-

det township, hvor hun kommer fra, han af sit handicap (og måske også af den

hed. Således fremgår det af filmen, at kærligheden er den eneste kraft, som kan

medfølgende ensomhedsfølelse eller andre sjælelige kvaler). Og undervejs ud-

lade os slippe fri af tyngdelovens greb uden at slå os ihjel. Kærligheden er det

vikler der sig mellem dem en sympati grænsende til kærlighed.

eneste, som – uanset om vi i det jordiske liv er seende eller blinde – kan lade os
kigge gennem en sprække ind til Paradis. Som i et guddommeligt peepshow.

Historien om Thor og Elizabeth er imidlertid kun ét af filmens lag, idet
Jon Bang Carlsen hele vejen igennem springer ind og ud af fiktionen og lader

Filmens narrative ramme er historien om Thor, en midaldrende blind

fragmenter af fortællingen – som ifølge filmens postulat skrives frem i proces-

dansker – spillet af den blinde forfatter og multikunstner Rune T. Kidde – som

sen – indramme af andre elementer: dels af sine egne refleksioner omkring
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menneskets angst for (og længsel efter) at flyve, dels af behind the camera-

Hos drengen udløser hændelsen tanker om, hvordan det gode og det onde

sekvenser, hvor man følger konstruktionen af de enkelte scener. Et par steder

synes at være uløseligt forbundne størrelser, og hvordan Gud måske ligefrem

strækkes fornemmelsen af proces endda så vidt, at instruktøren ligefrem dis-

har moret sig med at lade Himmel og Helvede deles om det samme hjerte for

kuterer med de medvirkende om, hvad de synes, at der nu skal ske med deres

ikke at kede sig i sin evighed – og fortælleren opsummerer:

karakterer.
Filmen samler dermed mange projekter i ét. Først og fremmest kan den
siges at realisere den tanke, som Jon Bang Carlsen havde allerede omkring

“Siden dengang folkene fra landsbyen sang den unge pilot i graven, har
jeg følt, at det var sikrest bare at svæve af sted for vinden med bankende
hjerte, et eller andet sted mellem Himmel og Helvede, midt i hverdagen.”

sin irske fase, nemlig at kombinere selve filmen og filmen-om-filmen i ét. I

Længslen efter at svæve manifesterer sig på den måde, at filmens fortæller

Irland endte han som bekendt med at holde de to fremstillingsformer adskilt

umiddelbart efter den indledende scene befinder sig i et fly med kurs mod

– i henholdsvis It’s Now or Never og How to Invent Reality – mens det i Blinded

Sydafrika. Hér har han ikke alene til hensigt at undersøge sit tema (blandt

Angels altså er lykkedes for ham at få masseret de to typer stof ind i hinan-

andet ved at fortælle historien om Thor), men vil samtidig også sætte ud på

den med en slags metafilm til følge. Dernæst fungerer Blinded Angels som en

en opdagelsesrejse ind i sit eget sind. Og efter at have realiseret det meste af

opsamlende afslutning på Sydafrika-trilogien, samtidig med at den rummer

dette projekt, altså hen imod slutningen af filmen, kaster han så endnu et

et lag, hvori der reflekteres over et af de fænomener, som dens ophavsmand

selvbiografisk fragment ind i den i forvejen komplekse konstruktion, men

har været optaget af igennem det meste af sit virke, nemlig dette med, at man

denne gang af endnu mere subtil art end i indledningsscenen.

som fortæller – uanset om man arbejder med dokumentarisme eller fiktion –

Det er på et tidspunkt i fortællingen, hvor både Thor og Elizabeth (sam-

ikke kan undgå at kaste sin egen skygge ind over det stof, man opererer med.

men eller hver for sig) har været igennem flere dramatiske hændelser, og hvor

Endelig inkorporerer filmen i sin struktur en række (mere eller mindre auten-

Thor – på trods af at hans første forsøg på at kaste sig ud fra bjerget i en parag-

tiske) selvbiografiske spor og accentuerer dermed den auteur-fornemmelse,

lider var tæt på at koste både skuespillere og filmhold livet – har besluttet sig

som har karakteriseret det meste af Jon Bang Carlsens produktion, men som

endegyldigt for at gennemføre sit selvmorderiske forehavende. Inden det skal

er blevet endnu mere tydelig med årene.

komme så vidt, er Thor imidlertid tilbage i sin lejlighed, hvor der hersker en

Således åbner Blinded Angels med en scene, der ikke direkte har noget med

slags stilhed før stormen. Elizabeth er forsvundet – måske er hun død, måske

historien om Thor og Elizabeth at gøre, men som snarere tjener til på én

ikke – og mens vi venter på, at den store kulmination skal indfinde sig, og

gang at slå temaet an og at forankre filmen i et privat biografisk stof. Scenen

den blinde mand skal frigøre sig fra tyngdekraften og svæve ud over havet

udspiller sig i fortællerens barndom. Som dreng går han en tur ud i de danske

som en engel, klipper filmen til en tv-skærm i den blindes lejlighed, hvor der

landskaber med sin bedstefar – som i erindringsfragmentet er læge – og på en

pudsigt nok vises en scene fra Hotel of the Stars (1981) med krigsveteranen Ge-

mark finder de en pilot, der tilsyneladende har været nødt til at springe ud fra

orge Scott, som for Gud ved hvilken gang står i den trøstesløse hotelgang og

sit fly og nu sidder kontemplativt stille – som en mediterende Buddha-figur –

sukker over, hvordan han bortøder sin tid med at vente på den ulideligt lang-

midt i rækkerne af plovfurer, mens snorene fra den blafrende faldskærm lige-

somme elevator. Omsider går døren op, hvorefter der følger et ekko af den

som prøver at trække ham til live. Skikkelsen sidder med ryggen til de to, der

gamle scene: en ny optagelse, hvor det denne gang er Jon Bang Carlsen selv,

nærmer sig, men i samme øjeblik, bedstefaren lægger sin lægekyndige hånd

som står alene i en trang elevator med sit filmudstyr. Foran ham er kameraet

på den fremmedes skulder, vælter den livløse krop omkuld og rammer jorden

anbragt, således at det filmer hele situationen ind i et spejl, og i sin ene hånd

med et tørt drøn, der tydeligt signalerer, at manden er død.

holder filmmanden et gammeldags portrætfotografi af en kvinde (et portræt,

“Pilotens knogler var knust i mødet med den frosne danske pløjemark,”

som man tidligere har set et glimt af på væggen i Thors ferielejlighed).

konstaterer fortælleren i den speak, der filmen igennem lægger et reflekterende

“Vi bruger alle sammen verden til at spejle os selv i,” reflekterer fortæl-

lag ned over billedsiden. Og – fortsætter speaken – “han blev dermed endnu et

leren på lydsiden, “og når vi ikke længere kan se vores spejlbillede på verden,

offer for loven om, at blandt os mennesker er det kun englene, som kan flyve.”

så forsvinder det hele, og vi føler, at vores historie er gået i stå. Vi minder om
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et filmhold, der bare går og forbereder sig i umindelige tider uden at komme
videre, fordi en eller anden er kommet i tvivl om manuskriptet og er begyndt
at skrive det om. Eller simpelthen fordi historien har mistet sin opdrift og er
bukket under for tyngdekraften og er blevet knust i tusind små øjeblikke, der
ikke længere kan limes sammen af selv de dygtigste filmfolk.”
Denne sekvens går over i en montage af optagelser af sydafrikanske landskaber, med endeløse, støvede landeveje, der fortsætter ud mod horisonten,
vekslende med et silhuetbillede af den blinde Thors ansigt og et flashback til
den indledende scene med den døde pilot på marken – og dette forløb udløser
et tematisk skift i fortællerens tankebane:
“Det er dét, som sker med os,” konstaterer han nu. “Vi bliver ved med
at falde ud af himlen, fordi vores drømme og vores virkelighed ikke tør se
anden og efterlader os i et forår uden varme på en dum dansk pløjemark i et
årti, som for længst er forbi. Måske er vi alle sammen bare en flok havarerede
engle, der på hver sin måde kæmper for at få luft under vingerne, så vi kan
gøre os fri af faldet og svæve igen.”
Således gøres i Blinded Angels et forsøg på at løse den dristige øvelse, der går
ud på at flette to forskellige metaforikker sammen: på den ene side vanskeligheden ved at forme erkendelser og sansninger af virkeligheden til en meningsfuld

foto: Jon Bang Carlsen

hinanden i øjnene. Himmel og jord bliver modsatrettede poler, der skyr hin-

Alter ego – filmmager og skuespiller (Rune T. Kidde) under optagelserne til Blinded Angels
(2007). “Grundlæggende mener jeg,” siger Jon Bang Carlsen, “at enhver skuespiller på et eller
andet niveau er instruktørens alter ego – i hvert fald hvis han selv har skrevet sin historie.”

fortælling; og på den anden side drømmen om både i konkret og symbolsk forstand at holde sig svævende i rummet mellem menneskets rationelle verden og

opbygget et visuelt underskud, og derfor havde jeg brug for at genetablere min

det guddommelige. Og resultatet er meget passende blevet en film, der synes at

oprindelige glæde ved at lave film. Jeg måtte træde ud af biblioteket og gen-

have svært ved at lette, men som samtidig insisterer på at kaste sig ud i frit fald

finde den store tilfredsstillelse, det er at fortælle flertydigt og musikalsk snarere

uden sikkerhedsnet. Det er en film, som på én og samme tid handler om sin

end at være den store overskolelærer, som kun appellerer til hjernen. Og det

instruktørs genfødsel som seende og om sin egen tilblivelse. Og en film, som i

kunne jeg kun gøre ved at skabe noget oppe på lærredet, hvor der ikke hele

helt usædvanlig grad skilter med sit projekt og sin konstruktion. Den bærer så

tiden var en stemme, som fortalte, hvordan man skulle læse det.”

at sige både sit tankegods og sit skelet uden på tøjet.

– Ikke desto mindre optræder der hele vejen igennem filmen en fortællerstemme,
herunder i indledningsscenen, hvor man får serveret barndomsoplevelsen med den

“Da jeg gik i gang med Blinded Angels, var jeg nået til et punkt, hvor det simpelt-

døde pilot på marken?

hen var nødvendigt, at der skulle ske noget nyt,” siger Jon Bang Carlsen, da vi

“Ja – det var en historie, der kom fra min stedfar, Søren Bøttger. Han havde

er tilbage i Cape Town og spadserer rundt ude i forstaden Hout Bay med udsigt

jo været læge i masser af år, og på et tidspunkt fortalte han mig denne histo-

til den ansigtsformede klippe. “Med Portræt af Gud havde jeg bevæget mig så

rie om, hvordan han engang omkring slutningen af Anden Verdenskrig var

langt ind i litteraturen, at det var lige før, jeg bare kunne lukke billedsiden ned

blevet kaldt ud på en mark, hvor der var faldet en engelsk flyver ned. Det var

og tale mig igennem filmen. Derfor måtte jeg finde en form, der tvang mig

en tidlig forårsdag, jorden var stadig frossen, og da han kom derud, så han

tilbage til at lave film – billeder. Det er jo dér, jeg kommer fra. Men jeg oplevede,

ryggen af dette menneske, der sad på jorden, som om det var i fuldstændig ro

at ligesom kroppen kan have underskud af et eller andet mineral, havde jeg

med sig selv og bare kiggede på verden. Men i samme øjeblik han kom der-
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hen med sin lægetaske og lagde hånden på den siddende skikkelses skulder,
mærkede han, hvordan kroppen disintegrerede under hans berøring. Et mærkeligt paradoks, ikke? Kroppen havde holdt sig i balance, lige indtil frelseren
– i form af lægen – nåede frem. Så faldt den sammen som en sæk kartofler.
Historien gjorde et kæmpe indtryk på mig, og da jeg skulle lave Blinded Angels,
følte jeg, at jeg omsider havde fundet det rette sted at placere den. Den eneste
tilføjelse, jeg har foretaget, er at digte mig selv ind i billedet. I virkeligheden
var der ikke en lille dreng med ude på marken.”
– Hvorfor skulle du selv ind dér?
“Det havde noget at gøre med, at de tre film i Sydafrika-trilogien – i hvert
fald i min egen optik – udgør et ret logisk forløb. I den første handlede det om
mine umiddelbare iagttagelser af et land, der prøvede at forandre sig, ligesom
jeg selv i det små prøvede at forandre mig. Og i den anden havde jeg ligefrem
gjort mig selv til en hovedkarakter som denne håbløse detektiv, der leder efter Gud. Da jeg så skulle i gang med den tredje film og var på vej ud for endnu
en gang at bruge virkeligheden som materiale til min historie, opdagede jeg,
at jeg var kommet til at skygge så meget for virkeligheden, at jeg ikke længere
kunne se den. Det er jo et ret voldsomt problem for en dokumentarist, for

Skygge – ligesom i flere af sine tidligere film har Jon Bang Carlsen også i
Blinded Angels (2007) anbragt et fotografi
af sin mormor, Sigrid Rosen, gift med
Carl Bang, den gamle retspræsident fra
Vestre Landsret. “Det er sådan et lille
spil, jeg har kørende med mig selv,” siger instruktøren. “Når jeg gør den slags,
hænger det selvfølgelig sammen med
min overordnede tese om, at min egen
skygge under alle omstændigheder altid
hænger voldsomt ind over det, jeg laver.”

uanset hvor subjektiv man mener, at den dokumentaristiske kunstart er, skal
man i et eller andet omfang kunne skyde sig fri af sig selv – og det kunne jeg
ikke længere. Derfor måtte jeg sætte mig selv på spil. Men det er vigtigt at
holde fast i, at det for at gøre dét ikke er nødvendigt selv at træde ind foran

– Hvad med den scene hen imod slutningen, hvor du filmer dig selv, mens du står
alene i en elevator og holder et fotografi af en kvinde?

kameraet, som jeg har gjort det i Sydafrika-filmene. Man kan også gøre det i

“Det er min mormor, Sigrid Rosen,20 og det fotografi har jeg også brugt i

kraft af sine stilistiske valg. Hvis de valg er tilstrækkeligt markante, vil fortæl-

andre af mine film, blandt andet i Fugl Fønix og Ofelia kommer til byen. Det er

leren altid komme til syne gennem dem.”

sådan et lille spil, jeg har kørende med mig selv. Jeg har også nogle små figu-

“Omvendt vil jeg sige, at selv om Blinded Angels på mange måder er aty-

rer fra min barndom, som jeg har anbragt i forskellige film – for eksempel er

pisk, føler jeg, at jeg med den kom tilbage til mit velkendte langsomme film-

der en scene i Jeg ville først finde sandheden, hvor der bliver klippet til en model

sprog med relativt store, velkomponerede billeder og alt dét. Jeg har som sagt

af Operahuset i Sydney, som Ove Arup har stående på gulvet, og ved siden af

altid været fortaler for, at det for os filmskabere er ekstremt vigtigt, at vi rent

er placeret en lerfigur af en gammel mand med en spand i hånden. Det var

formmæssigt sætter meget åbenlyse fingeraftryk på vores værker, simpelthen

ikke hans figur, det var min. Når jeg gør den slags, hænger det selvfølgelig

for at bane vejen for at andre mennesker kan gå ind og bruge dem. Vores men-

sammen med min overordnede tese om, at min egen skygge under alle om-

tale fingeraftryk skal være helt tydeligt til stede, ellers kan vi ikke forvente,

stændigheder altid hænger voldsomt ind over det, jeg laver. Al form for kunst

at nogen skal tro på os eller have tillid til os. Hvis ikke vi selv gør os sårbare,

eller fortælling er et møde mellem én selv og det emne, man behandler, og

kan vi heller ikke forvente, at andre vil gøre sig sårbare for os. Og med de tre

eftersom det netop var et af temaerne i Blinded Angels, følte jeg trang til at ac-

Sydafrika-film blottede jeg mig mere end nogensinde før, simpelthen fordi

centuere det lidt ekstra. Den film handler jo blandt andet om, at hvis vi ikke

det var en nødvendighed på det tidspunkt, hvis jeg overhovedet ville gøre

længere kan fornemme vores egen projektion på verden, føler vi os døde før

mig håb om ikke at stivne og køre fast i den samme rille.”

tiden. Men når jeg sætter den slags elementer ind, er det som regel ikke noget,
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jeg kan begrunde rationelt, det er snarere noget, der foregår på et intuitivt
plan – og i tilfældet Blinded Angels var det udelukkende et spørgsmål om, at
det virkede emotionelt rigtigt at anbringe de optagelser på det sted i filmen. Og
for mig er elevatorscenen faktisk helt central. Jeg er vild med, at fremdriften
pludselig går fuldstændig i stå, filmholdet står som forstenet, det hele ligger
øde hen. På gaden går der måske en enkelt mand forbi, men ellers sker der
ikke noget. Selv Hans-Erik Philips smukke filmmusik går i stå, og da den starter op igen, er det helt fra grunden med at stemme instrumenterne. Og sådan
humper filmen sig det sidste stykke hen til slutningen.”
– Det er et godt eksempel på, at du ikke går ind for kill your darlings-princippet.
Selv hvis et element ud fra en mere konventionel betragtning bremser en films fremdrift, insisterer du på at tage det med, hvis det “føles” rigtigt. Du har aldrig været en
“Det tror jeg, du har ret i. Selv i nogle af de film, der måske kan virke relativt glatte, for eksempel Hotel of the Stars eller Før gæsterne kommer, er kanterne
og det filosofiske bolværk til stede, hvis man kigger nærmere efter. Så nej,
smooth er jeg ikke, og det afspejler sig helt ud i min kantede fysiognomi. På
den måde er jeg nok en fremmed fugl i vores kulturkreds. Jeg er vel nærmest
et rokokomenneske med en svaghed for de store former, og det kan både være
en fordel og en ulempe. Af anmeldere har jeg gentagne gange fået at vide,

foto: Jon Bang Carlsen

smooth filmmager, men i Blinded Angels er du decideret kantet?

Blinded Angels (2007) – for at kunne gennemføre sin halsbrækkende plan om at kaste sig ud
med en paraglider hyrer den blinde Thor (Rune T. Kidde) sin stuepige Elizabeth (Bonnie
Mbuli) til at fungere som sine øjne.

at en af de største farer i mine værker var min hang til patetiske ord og et
svulstigt sprog. Men de kunne lige så vel have skrevet, at det måske til tider

havnen i Cape Town. Selv om de begge er danskere, aftaler de på stedet at tale

højstemte i mine værker, både hvad angår mine film og mine skriverier, var

engelsk indbyrdes – for engelsk er filmens sprog, og optagelserne er allerede i

udtryk for et savn. For lige præcis på det punkt er jeg nok en slags skabskato-

gang. Instruktøren forklarer, at skuespilleren skal agere i rollen som en blind

lik, som længes efter at udtrykke mig i en kultur, hvor man ikke på samme

mand, der er vendt tilbage til Sydafrika for at realisere en vanvittig drøm

måde lider af berøringsangst over for alvor og store tydelige symboler.”

om at flyve. Han skal kaste sig ud fra toppen af en klippe i en paraglider for
på den måde at mærke vægtløshedens sus én gang til i sit liv. Men først skal

Det er vanskeligt at give et bare nogenlunde dækkende referat af Blinded Angels.

han installeres i en ferielejlighed med udsigt til den skæbnesvangre klippe,

Ethvert forsøg på en beskrivelse vil uvægerligt tendere mod at nærme sig fil-

og dernæst skal han introduceres for sin sorte maid, Elizabeth. Hun skal være

mens egen knopskydende konstruktion og dermed vokse til det uoverskuelige.

hans øjne. Ret meget mere ved instruktøren ikke. Spillet må gå i gang, og så

Selv hvis vi på dette sted beslutter os for at nøjes med at se på ét af elementerne,

vil resten forhåbentlig følge hen ad vejen.

nemlig den gennemgående historie om den blinde danske mand, som vender

I den følgende halvanden time guider instruktøren sine to hovedkarakte-

tilbage til Cape Town for igen at blive svævende, spalter denne sig lynhurtigt

rer gennem en fiktionshistorie, hvis omrids er så rudimentært, at han flere

ud i to niveauer: på den ene side den fiktive fortælling om Thor; og på den

gange må standse op og fundere over, hvad der nu skal ske. Indimellem re-

anden side de dokumentariske bag-kulissen-optagelser af samværet mellem in-

flekterer han over de temaer, som væver sig ind og ud af fortællingen, i andre

struktøren og den person (Rune T. Kidde), som spiller hovedkarakteren.

passager trænger den sydafrikanske virkelighed sig ind i filmen som en brise

Det begynder som følger: Instruktøren henter sin blinde skuespiller i luft466

af brutal virkelighed. Men kun en brise. Til forskel fra de to foregående film
467
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i trilogien, hvor det dokumentariske lag spiller en fremtrædende rolle, er og

autentiske situationer. På den måde kunne jeg etablere det grænseland, som

bliver den sydafrikanske virkelighed denne gang kun en kulisse. Som fortæl-

jeg finder det interessant at manøvrere rundt i. Og ved så at sætte ham over

leren siger et sted i sin speak, satte han ud for at lave endnu en film om Syd-

for en yngre kvinde, som var professionel skuespiller, håbede jeg, at der kun-

afrika, men i stedet blev resultatet en rejse ind i hans eget sind.

ne opstå et sammenstød, som ville kradse på en produktiv måde.”

“Hvis man som filmmager arbejder med en eller anden grad af dokumen-

– Er Thor dit alter ego?

tarisme,” siger Jon Bang Carlsen, “vil de historier, man fortæller, altid være

“Grundlæggende mener jeg, at enhver skuespiller på et eller andet niveau

sammensat af elementer, man finder ude i den ydre virkelighed, og noget, der

er instruktørens alter ego – i hvert fald hvis han selv har skrevet sin historie –

stammer fra éns eget indre. Lysten til at undersøge et eller andet derude hæn-

men hovedkarakteren i Blinded Angels er det selvfølgelig i særlig udstrakt grad.

ger altid sammen med, at man har brug for at undersøge noget i sit personlige

Det paradoksale i den forbindelse er så, at jeg netop i den film, hvor jeg går

liv. Det er hele Sydafrika-trilogien et tydeligt eksempel på – og Blinded Angels

linen helt ud og lader min egen skygge fylde det hele, vælger ikke at bruge mig

er det i særdeleshed. Men selve formen er i og for sig ikke ny. I virkeligheden

selv, men en stedfortræder. Men det hænger selvfølgelig sammen med, at en

rækker den helt tilbage til En fisker i Hanstholm, hvor jeg også bevægede mig

film består af billeder, og billeder er konkrete. Uanset hvor opsat man er på at

frit mellem de forskellige filmiske kategorier, i visse tilfælde endda inden for

undersøge sin egen skygge, kan man ikke i bogstavelig forstand filme ind i sig

samme indstilling. Så det er noget, jeg altid har leget med – men det er da

selv – og derfor har man brug for en fysisk krop. Film skal kunne ses, og det

rigtigt, at jeg i Blinded Angels har forsøgt at presse formen endnu længere ud.”

er som bekendt både en styrke og en svaghed, fordi visualitet gror bedst inde

– Når du nævner En fisker i Hanstholm, kommer jeg til at tænke på, at en anden
lighed mellem den og Blinded Angels er, at du også i den nye film arbejder med en
blanding af professionelle skuespillere og amatører?

i folks egne kranier. Det er derfor, det er så svært at filmatisere bøger.”
“Så kan man spørge, hvorfor hovedkarakteren overhovedet skal være
blind, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at han har slidt øjnene op

“Ja, og igen var jeg i tvivl om, hvorvidt det nu også var det bedste valg.

på verden. Hvilket bringer os over i et mere teoretisk plan, der har at gøre

Faktisk overvejede jeg længe at bruge den rigtige maid fra Portræt af Gud – den

med mit overordnede problem med kameraet, som – så snart man har tændt

xhosa-kvinde, som man ser gøre rent i vores hus – så jeg på den måde ville

for det – bare står og glor med sit uhyggelige pupil- og øjenlågsløse øje. I den

have to amatører i hovedrollerne. Jeg var vild med, at hun ikke ville svare

virkelige verden mener jeg, at det kan være afsindig vigtigt en gang imellem

på mine dumme spørgsmål om Gud og i stedet bare pegede op i luften. Men

at lukke øjnene og blive ‘den blinde seende’, men det kan kameraet ikke, og

omvendt var jeg klar over, at jeg aldrig ville kunne få hende til at spille den

det har en ødelæggende effekt på mange film. Måske har man en god histo-

rolle. Det ville ganske enkelt være utænkeligt for en kvinde fra hendes kul-

rie, men for at filme den må man samtidig filme alt muligt andet lort rundt

turkreds at gå ind i et kærlighedsforhold med en ukendt hvid mand. Og fordi

omkring, som ikke kun er meningsløst, men også distraherende i forhold til

hovedpersonen er blind, og filmen mere eller mindre udspiller sig i hans lille

historiens kerne og poesi. Og det er den problematik, der ligger i dialogen

afgrænsede univers, vidste jeg også, at jeg ville få brug for en skuespillerinde,

mellem Rune T. Kidde og mig, mellem manden foran kameraet og manden

som havde evnen til at afspejle brutaliteten og smerten i hele det omgivende

bag. På et dokumentarisk plan brugte jeg ham simpelthen til at undersøge,

samfund i sit ansigt. Og det havde Bonnie Mbuli. Hun har en nervøsitet og

hvad det vil sige for en blind at opleve verden og nærme sig den. Hvordan læ-

en kompleksitet i sine øjne, som er fantastisk fin.”

ser man verden, når man ikke kan se? Dét synes jeg er vanvittig interessant.”

– Overvejede du omvendt at lade en professionel skuespiller spille den blinde mand?

– Hvis vi vender tilbage til din gamle formulering om, at der altid skal være et

“Egentlig ikke. Det var selvfølgelig en vigtig beslutning i forhold til den

nøglehul mellem dig og din hovedkarakter, hvad var så nøglehullet mellem dig og

film, at hovedkarakteren skulle være blind, men jeg kunne ikke finde nogen

Rune T. Kidde?

blinde skuespillere. Og tanken om at bruge en ikke-blind skuespiller stimu-

“I lige præcis den film var situationen lidt anderledes, fordi jeg som ud-

lerede mig slet ikke. Jeg ville meget hellere have en mand med et autentisk

gangspunkt ikke direkte havde intentioner om at inddrage hans egen histo-

ansigt og erfaring i at være blind, som jeg så kunne placere i forskellige ikke-

rie, men mere ville bruge ham som skuespiller. Men da jeg tog ud til Roskilde
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svæve, noget, som jeg i en vis forstand har ledt efter i alle mine film, nemlig
det punkt, hvor intellektet ikke længere er sikkerhedsnet, og hvor livet kun
holdes oppe af troen.”
– I den forstand ligger der også en hengivelsestematik i filmen, en undersøgelse af
evnen til hengivelse som en forudsætning for både tro og kærlighed. Vi har tidligere
talt om dette med, at din filmiske metode blandt andet er udsprunget af et behov for
at have kontrol over processen. Er Blinded Angels i virkeligheden et udtryk for din
egen længsel efter at turde give slip?
“Måske, men i givet fald må man sige, at det er en problematik, jeg deler
med uendelig mange mennesker i vores kulturkreds. Men jo, selvfølgelig vedkender jeg mig en angst for at give mig hen, og det er blandt andet også derfor, at jeg aldrig vil blive en god skuespiller.21 Jeg har alt for svært ved at give
foto: Jon Bang Carlsen

slip på mig selv – hvilket er en forudsætning for at spille en anden. Og formo-

Blinded Angels (2007) – den blinde Thor (Rune T. Kidde) på vej til at realisere drømmen om
igen at føle sig svævende.

dentlig hænger min flyskræk også et eller andet sted sammen med angsten
for ikke at være i kontrol – hvilket minder mig om, at idéen til filmen faktisk
til dels udspringer af en samtale, jeg på et tidspunkt havde med en kvinde i
et fly på vej til Sydafrika. Det var en gammel jødisk kvinde, en tidligere koncentrationslejrfange, som nu var bosat i Cape Town, og da vi havde snakket
lidt, sagde hun pludselig en vidunderlig sætning: ‘Lige siden jeg var en lille pige
i Europa, har jeg haft denne fornemmelse, at når jeg sprang op i luften, syntes jeg,

for at prøvefilme ham og udforske hans ansigt med kameraet, begyndte han

at det var irriterende, at jeg skulle falde ned igen.’ Ifølge den kvinde var selve me-

at fortælle om sit liv, og sjovt nok viste det sig, at der var mange paralleliteter

ningen med livet at prøve at ophæve tyngdekraften. Dét kræver selvfølgelig

til min egen historie. Han kommer også fra sådan en romantisk kunstnerfa-

mod, ikke mindst hvis det handler om at kaste sig ud fra et bjerg i en parag-

milie, hvor man prøvede at isolere sig i sin egen verden, og hvor man som

lider. Og er man så oven i købet blind, skal man virkelig være stærk i troen.”

barn derfor let kunne blive lidt distanceret fra omgivelserne, fordi man kom
til at aflæse andres virkelighed med sine altid tilstedeværende forældres øjne.

Blinded Angels er uden sammenligning Jon Bang Carlsens mest ekstreme værk.

Og dét var en erfaring, som Rune og jeg kunne dele.”

Filmen er næsten monstrøs i sin ambition om at fusionere adskillige forskel-

“Til gengæld var der mange andre ting, vi var uenige om, hvilket jeg spil-

ligartede lag, fremstillingsformer og tematikker. Men samtidig er den så præg-

ler direkte på i filmen – for eksempel i dialogen om, hvorvidt han skal springe

nant med påtrængende tankestof, at den – uanset hvor meget den har forvir-

ud fra bjerget til sidst. Som den ekspert, han er i at være blind, siger han, at

ret sit publikum – også har gjort markant indtryk på den mere modtagelige

det behøver han ikke. Det er nok at tænke det. Mens jeg insisterer på, at der

del af art house-cineasterne med sin åbenlyse kunstneriske nødvendighed.

er visse ting i livet, som vi må gøre for at føle os som hele, levende mennesker,

Således er det påfaldende, at Blinded Angels er den blandt Jon Bang Carlsens

uanset hvor håbløse eller umulige de kan forekomme. Så for mig er det nød-

spillefilm (fraregnet debuten Næste stop – Paradis), som vurderes mest positivt

vendigt, at han rent faktisk gør det. At han tør svæve. Og det har selvfølgelig

i Morten Piils opslagsværk Gyldendals danske filmguide (2008). Ganske vist

noget at gøre med de temaer, der ligger i hele den sydafrikanske trilogi: troens

deler guiden kritik ud til filmens speak, som vurderes at være fyldt med lidt

kraft, kærlighedens magt og så videre. For mig repræsenterer det øjeblik, hvor

for “fuldfede” metaforer, men til gengæld er der lutter roser til skildringen af

en blind mand springer ud fra et bjerg og tror på, at han vil blive ved med at

hovedkarakteren Thors projekt:
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“Når Carlsen koncentrerer sig om sine personer,” hedder det hos Piil, “ska-

Så var der en god håndfuld anmeldelser, der placerede sig et eller andet

ber han øjeblikke af en sær renfærdig billedpoesi og blufærdigt tilbageholdt

sted midt imellem – en position, der kunne opsummeres med konklusionen i

følelse. Og når han, den påtagne blindhed til trods, bader sig i visuelle stem-

Politiken: “Blinded Angels er en smuk og meget mærkelig film.”26 Men det korte

ninger og associationer – som i de betagende optagelser fra slukningen af en

af det lange er, at de fleste anmeldere dybest set havde vanskeligt ved at sætte

skovbrand – fremtræder hans trang til blindhed som en djævelsk paradoksal

ord på deres møde med fortællingen om den blinde Thors drøm om at svæve.

perversitet, der giver filmen dialektisk spændkraft.”22

De oplevede simpelthen værket som overvældende og uklassificerbart. Og det

Herudover fremgår det af Piils opslagsværk, at fotografen Michael Buckleys

gjaldt for så vidt også instruktøren selv, som i en kronik, der blev bragt i In-

bredformatbilleder sjældent er “mindre end spektakulært slående”. Men at fil-

formation i forbindelse med den danske premiere, gav en malende beskrivelse

men aldrig rigtig finder “det samlende, forløsende greb om de store temaer”.

af, hvordan han – når han arbejdede i Sydafrika – havde en fornemmelse af

Noget lignende var denne bogs forfatter inde på i sin anmeldelse i Information, hvor det afslutningsvis hed, at Blinded Angels “er et mærkværdigt

at blive flået ud af sin “risikofri betragterrolle og suget ned i den malstrøm af
nutid, som filmene prøver at indfange”.

monstrum af en film, kantet og kompromisløs, men også sært betagende i al

“Alle mine pertentligt udregnede stilistiske pointer kuldsejler,” skrev han.

sin anderledeshed og personlige insisteren. Indimellem kan man støde sig

“Det stykke virkelighed, som jeg troede, jeg arrogant kunne dyppe mit ka-

på konstruktionens påtrængende aparte præg og føle, at filmen er tæt på at

mera i for at male mit eget billede, invaderer maleriet og smadrer den veldefi-

bryde sammen under vægten af sit eget mudrede tankegods. Mens man til

nerede ramme om min fortælling. Jeg får overbalance og falder ind i filmens

andre tider kan overraskes over, at fiktionsfragmenterne faktisk fungerer i al

historie og mister derved den distance, som generaler bør have for at kunne

deres ufuldendte skrøbelighed. Det er et eksperimenterende og nøgent værk,

overskue slaget.”27

der berører, ikke fordi man bringes til at glemme sig selv, men snarere fordi
man bringes til at huske, ikke bare hvorfor man ser film, men også hvorfor

“Med Sydafrika-filmene har jeg haft behov for at lade min egen tvivl komme

man står op om morgenen. En dristig film, om hvilken man for en gangs

længere frem i forgrunden,” opsummerer Jon Bang Carlsen, da vi om aftenen

skyld oprigtigt kan sige, at den synes at være drevet frem af nødvendighed.

diskuterer modtagelsen af Blinded Angels over en middag på en af de restau-

Og en film, der trods indtil flere metaforiske spor, der vikler sig sammen og

ranter i Hout Bay, som han plejede at frekventere, da han boede hernede.

spænder ben for hinanden, alligevel på forunderlig vis letter og folder sig ud

“Normalt når man begynder at skrive på en ny film, opretter man hurtigt en

som en generøs gestus.”

kontrakt med publikum om nogle forventninger. Man kan så vælge at indfri

23

Andre anmeldere fordelte sig mellem det decideret negative og det forun-

de forventninger, eller man kan bryde med dem. I trilogien har jeg i ekstrem

derligt begejstrede. I Kristeligt Dagblad var overskriften “Krisefilm”, ledsaget

grad spillet på at bryde reglerne undervejs, at slå en akkord an og så pludselig

af en enkelt sølle stjerne. Nede i selve teksten anderkendte anmelderen, at

komme i tvivl og tage hænderne væk fra klaviaturet igen. Det har været en

Jon Bang Carlsen tidligere havde “foretaget fine legeringer af fakta og fiktion,

del af det kunstneriske sprog at skabe forvirring, simpelthen fordi jeg selv var

men her skiller sovsen. Virkeligheden lader sig ikke forme, fortællingen lader

forvirret og søgende.”

sig ikke føde.” I stedet, lød konklusionen, har instruktøren “skånselsløst ærligt dokumenteret sin kunstneriske krise”.

24

Vi holder en pause i snakken og sidder lidt og kigger ud i det sydafrikanske
vintermørke, som har sænket sig over gaden udenfor. En ensom skikkelse –

Lige modsat var det i Berlingske Tidende, hvor der blev delt fire stjerner

sandsynligvis en beboer oppe fra Mandela Park – patruljerer frem og tilbage

ud – og hvor det fremgik, at filmen især var lykkedes “i kraft af Jon Bang

på fortovet og vil om lidt opkræve os nogle få rand for at have holdt øje med

Carlsens drømmende causerier over menneskets længsel efter at lure gennem

vores bil, mens vi spiste.

porten til et guddommeligt åndeligt rige – og fordi hans svar på den søgen er

“Mere overordnet handler det om,” fortsætter Jon Bang Carlsen så, “at selv

så umådeligt poetisk, at man føler det, som om man forlader biografen med

om det er vigtigt at vælge en form, som vokser naturligt ud af éns emotiona-

nøglen i lommen”.25

litet, er det lige så vigtigt indimellem at turde slå hul på den form. Formen er
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kan realisere tressernes vision om at bruge kameraet som en pen. Men på den
anden side kan jeg ikke løbe fra, at jeg drages af den spektakulære filmiske
oplevelse i biografen. Og når man bærer Hollywoods magiske CinemaScopeunivers i sig, kan det godt føles klaustrofobisk at være omgivet af forstædernes socialrealisme med al dens spejderagtige dramaturgi.”
– Men hvorfor ikke bare fortælle historien om Thor som en konventionel spillefilm?
Hvorfor denne dekonstruktion og de konstante punkteringer af den narrative fremdrift?
“Jeg kan fortælle, at da vi klippede filmen, prøvede vi for sjov kun at klippe de fiktive scener sammen, simpelthen for at lære stoffet at kende. Og det
interessante var, at vi opdagede, at scenerne af en eller anden grund virkede
stærkere, når de blev afbrudt af det dokumentariske materiale, end når de
fik lov til at stå for sig selv. For eksempel synes jeg, at det virker som en marfoto: Jon Bang Carlsen

kant berigelse af filmen, når Bonnie Mbuli ligger i kisten og åbner øjnene

Blinded Angels (2007) – mellem de to sårede eksistenser, den sydafrikanske stuepige
Elizabeth (Bonnie Mbuli) og den blinde dansker, Thor (Rune T. Kidde), udvikler der sig lidt
efter lidt en sympati grænsende til kærlighed.

og begynder at reflektere over, hvorfor hun bør dø som fiktionsfigur. Og på
lignende vis er den scene, hvor hun taler om vold i Sydafrika, en ren foræring.
Hun er jo vanvittig velformuleret, og selv om hun selvfølgelig ved, at det er
noget, der er relevant for filmen, er monologen helt hendes egen.”
– Virkeligheden bryder også ind i fiktionen hen imod slutningen, da der opstår
brand på det bjerg, som Thor skal kaste sig ud fra?
“Ja, det var ikke noget, vi på nogen som helst måde kunne have forudset.
Og den panik, man fornemmer, er fuldstændig autentisk. Vi stod oppe på

noget, der så at sige ligger bagved sproget, og hvis man vil forsøge at få spro-

toppen af bjerget og var ved at forberede filmens slutscene, da vi pludselig

get til at sige noget, det ikke har sagt før, kan det være nødvendigt at tillade

kunne høre sirener og se helikoptere, der fløj tæt forbi. Først vidste vi ikke,

formen at smadre det kendte sprog, så noget nyt kan komme til syne – eller

hvad der skete, men så gik det op for os, at der var gået ild i bjerget nede ved

ultimativt at smadre selve formen, som jeg gjorde det i Blinded Angels.”

bunden, og at flammerne var på vej opad mod os. Som den banale filmprodu-

– Hvordan kunne du overhovedet komme af sted med at realisere en så radikal
film i det store biografformat?

cent, jeg også er, tænkte jeg selvfølgelig kun på at få min scene i kassen, for på
grund af det minimale budget vidste jeg, at hvis vi ikke fik skudt den scene

“Det hænger først og fremmest sammen med, at jeg i de sidste mange år

nu, ville vi ikke få råd til at lave den senere. Men det var meget voldsomt.

har været min egen producent. Det betyder, at jeg nyder det privilegium, at

Produktionslederen fik et nervesammenbrud og måtte indlægges. Og min

jeg kan lave film på mine helt egne præmisser, uden at der er nogen, som kig-

sydafrikanske hovedkarakter var også helt slået ud af angst – hvilket fremgår

ger mig over skulderen og siger, at nu skal vi også lige tænke på dét eller dét.

af den lille dialog, vi efterfølgende har i filmen, hvor hun siger, at selv om

Men omvendt har det også haft den konsekvens, at jeg – fordi jeg lægger stor

hun er skuespiller og optræder i en rolle, vil filmen aldrig forlade hende; den

vægt på frihed – er henvist til at arbejde på relativt beskedne budgetter. Hvil-

vil for altid være en del af hendes virkelige liv fremover.”

ket udmønter sig i, at jeg sjældent har mulighed for at gå linen helt ud med de

“Så virkelighed og fiktion blandes sammen på mange forskellige måder

visuelle konstellationer og raffinementer, som jeg drømmer om – sådan som

i den film, og det var ikke mindst derfor, at vi kom til at overskride enhver

jeg gjorde det i Blinded Angels. Så på det punkt er jeg splittet. På den ene side

tidsplan i klippefasen. Det var ekstremt vanskeligt at finde den rette dosering

synes jeg, at det er genialt, at vi har fået de små videokameraer og omsider

af de forskellige elementer, og det er helt klart den af alle mine film, som
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jeg har været mest i tvivl om. Hver anden gang jeg ser den, er jeg tilfreds og
begejstret, og hver anden gang synes jeg, at hele konstruktionen vakler. Sådan bølger det frem og tilbage, men alt i alt er jeg glad for den. Og under alle
omstændigheder var det et helt nødvendigt projekt for mig at gennemføre på
det tidspunkt: at ælte fiktion og dokumentarisme sammen i én stor uregerlig
klump – eller at dekonstruere min verden, som du så flot kalder det.”

32: At konfrontere sin egen hæslige profil: Purity Beats Everything (2007)
I Portræt af Gud (2001) søger den evigt tvivlende filmmager på et tidspunkt
tilflugt hos en præst. Det er, da han undervejs i sin undersøgelse af mennepå alle sine mange spørgsmål uden også at tale med en repræsentant for den
autoriserede kirke. Og i et af klippene med præsten siger denne:
“Jeg tror, at der er en mulighed for at være god og en mulighed for at være
ond, og de muligheder ligger i alle mennesker. Jeg tror ikke på Djævelen. Det
er bare en personificering, en måde at skabe et billede på. I en vis forstand
er det en form for eskapisme. Det svarer til dét, der skete ved slutningen af
Anden Verdenskrig: Hvis man kunne sige, at nazisterne var Djævelen, at de

foto: Jon Bang Carlsen

skets forestillinger om det guddommelige erkender, at han ikke kan finde svar

Purity Beats Everything (2007) – fortiden er altid til stede i nuet. Således forvandles en blafrende skjorte på en tørresnor ved instruktørens husmandssted ved Fårevejle i et glimt til
en truende figur, der repræsenterer Hitlers hadske taler og dermed i bredere forstand den
nazistiske skygge, som vi danskere nødig vil vedkende os selv at bære en flig af i vort indre.

var fundamentalt onde, så kunne man fralægge sig sit menneskelige ansvar
for, at vi alle potentielt er ligesådan. Vi ved jo, at mange af nazisterne var
kultiverede personer, og at de ofte var hengivne familiemennesker, men ikke

instruktøren stadig i et eller andet omfang rumsterer iblandt os. Rygraden i

desto mindre var de i stand til at begå forbløffende ugerninger. Og realiteten

fortællingen udgøres af en række samtaler med to holocaust-overlevere, beg-

er derfor, at det vil være en mulighed for os alle.”

ge bosat i Sydafrika: Miriam Lichterman og Pinchas Gutter. Og det paradoks,

I denne række af ræsonnementer og overvejelser findes kimen til Jon Bang

der tænder ild under stoffet, består i, at de tusindvis af jøder, som i 1940‘erne

Carlsens fjerde større værk fra Sydafrika, Purity Beats Everything. Tematisk ligger

forlod Europa for at flytte til Sydafrika, havnede i et samfund, hvor de i stedet

filmen klart i forlængelse af Sydafrika-trilogien, men formelt fremstår den som

for at tilhøre en udryddelsestruet minoritet – uden at ville det – trådte direkte

et selvstændigt værk uden direkte relation til de tre forgængere. Og tidsmæssigt

ind og blev en del af en hvid undertrykkende magtelite.

er den da også blevet til, efter at filmmageren var flyttet tilbage til Danmark.

Men dét, der for alvor får Purity Beats Everything til at skille sig ud fra ho-

Det sidste afspejler sig specielt i det faktum, at filmen – der igen balance-

vedparten af de eksisterende holocaust-film og gør den til et personligt og ori-

rer mellem det dokumentariske, det selvbiografiske og det essayistiske – er

ginalt værk, er imidlertid hverken sammenkoblingen af 1930‘ernes Tyskland

optaget på to ligeværdige locations: i Cape Town og på Jon Bang Carlsens

og situationen i Sydafrika under apartheid eller påpegningen af, at ondska-

husmandssted ved Fårevejle på Vestsjælland. Og det er netop ud af mødet

ben stadig findes, men derimod det faktum, at instruktøren inddrager sig selv

mellem de to umiddelbart meget forskellige lokaliteter, at filmens udsagn om

og sit eget erindringsstof i historien. Og det gør han ved at dreje den i retning

menneskets iboende ondskab springer. Temaet i Purity Beats Everything er na-

af at handle om, hvilke mørke træk der gemmer sig lige under overfladen,

zismens hærgen i Europa i tiden omkring Anden Verdenskrig – og i videre

ikke blot på den lille fredelige og idylliske plet af kloden, hvor han lever, men

forstand de renhedsidealer, der lå til grund for grusomhederne, og som ifølge

også i hans eget sind.
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Det er vores sidste dag i Sydafrika. I morgen venter et lille døgns rejse nord-

om jeg først blev født i 1950, fyldte krigen uendelig meget i min opvækst, ikke

på, tilbage til den danske sommer. Men inden da tager vi på endnu en ud-

fordi der blev talt særlig meget om den, men på alle mulige indirekte måder.

flugt, denne gang via forstaden Tokai – hvor Pollsmoor Prison ligger – ned

Det lå altid lige under overfladen. Og da vi i midten af tresserne flyttede over

til den halvø syd for Cape Town, som slutter med Kap Det Gode Håb. På

til lægen på Mols, kunne jeg se, hvordan min stedfar nærmest måtte holde

denne strækning vil Jon Bang Carlsen tjekke nogle mulige locations til den

min mor tilbage, hvis der sad tysktalende patienter i venteværelset, fordi hun

spillefilm, I’m a Man, som han drømmer om at realisere engang i en ikke alt

var parat til at gå ud og udspørge dem om, hvad de havde foretaget sig under

for fjern fremtid. Og undervejs taler vi om Purity Beats Everything, hans indtil

krigen. Hun ville heller ikke have, at jeg lærte tysk i skolen.”

videre sidste film fra Sydafrika:

“Så på alle mulige måder var det absurd at opleve den mangel på refleksion

“Da jeg voksede op,” siger han, “introducerede min mor mig for Beetho-

over det passerede, som prægede efterkrigstiden – for historisk set har der jo

ven og Bach og alt det andet, der hørte hendes kultur til, altså hele denne

været kæmpestore fællestræk mellem nordtysk og skandinavisk kultur. Alli-

forestilling om den ultimative skønhed og romantik, inklusive trangen til

gevel var der pludselig ingen, som ville vedkende sig, at vi også på vore bred-

renhed og så videre – hvilket alt sammen på en måde blot var den positive

degrader var formet af nogle af de samme racemæssige teorier om at holde

side af den perversion, der skabte Auschwitz. Senere – i 1960‘erne – da det

tingene adskilt for at kunne overskue og raffinere dem – ligesom de hvide og

meste af min generation lod sig absorbere af The Beatles og alt det andet, der

sorte tangenter på Beethovens flygel. Og senere var den problematik som sagt

kom fra den angelsaksiske verden, følte jeg mig underligt til mode over, at

netop en af mine bevæggrunde for at flytte til Sydafrika. For selv om Mandela

man i den grad kunne vende ryggen til hele den centraleuropæiske kultur,

var blevet frigivet, levede de gamle racistiske strømninger i bedste velgående,

måske fordi jeg selv af temperament og sind mest var orienteret den vej. Jeg

og derfor kunne man på en anderledes tydelig måde end i Danmark studere

har altid haft det lidt svært med den danske humor, den lille morsomhed,

de mekanismer, som førte alle de rædsler med sig i midten af det tyvende

der kan tage luften ud af alt det højtidelige, og jeg har indimellem savnet, at

århundrede. At være i Sydafrika i de år var som at gå lyslevende rundt i sin

danskere søgte derop, hvor luften var lidt mere kold og udsynet lidt større.

egen fortid, og det var meget lærerigt i forhold til at få kastet lys ind i sit eget

Omvendt kan jeg sagtens se, at den formildende vittighed kan være en pragt-

sinds dunkleste afkroge.”

fuld ting, fordi den forhindrer, at folk bliver ekstremister. Men specielt da jeg
var ung, oplevede jeg det som et alvorligt problem, at der var et stort kulturelt

– Selv om der har hersket megen fortielse omkring holocaust, er der trods alt skrevet
talrige bøger og lavet en del film om emnet. Var der virkelig brug for endnu en film?

vakuum sydover, fordi det betød, at vi som nation aldrig fik taget et opgør

“Det spekulerede jeg selvfølgelig også over. Kommercielt set var det jo fuld-

med vores egen mentale forbindelse til den pervertering, der skete i Tyskland

stændig håbløst, eftersom History Channel har haft tradition for at lave den

dengang. Der findes jo stadig en overtone af det i den måde, vi forholder os til

ene jammerlige dokumentar efter den anden med rekonstruktioner og alt så-

udfordringen fra globaliseringen og det multiraciale samfund på. Og jeg tror,

dan noget pis. Så hvorfor overhovedet bevæge sig ind på det felt? For mig var

at det er vigtigt, at man som nation er i stand til at se sin egen angst i øjnene,

der primært to grunde: Den ene var, at det som sagt er en problematik, som

at konfrontere sin egen hæslige profil.”

ligger meget dybt i mig, hvilket er den første forudsætning for at kommunikere

– Var filmen ligefrem tænkt som et generationsopgør?

meningsfuldt. Og samtidig havde jeg lyst til at stille nogle spørgsmål til min

“Hvis det var tilfældet, var det i hvert fald ikke rettet specifikt mod mine

egen kultur om, hvorvidt årsagen til, at vi har haft så svært ved at se vor tyske

egne forældre. De var jo kunstnere og sad i deres stråtækte hus oppe i Horn-

nabo i øjnene, er, at vi var bange for at få øje på vores eget spejlbillede. Hvis det

bæk og lavede deres nydelige små figurer, mens krigen stod på. Og i øvrigt

er tilfældet, tror jeg, at det har været med til at gøre os dummere som menne-

havde min far i kraft af sin sygdom en god grund til ikke at blive frihedskæm-

sker, og at det er en del af forklaringen på, at vi sidder i den suppedas, vi sidder

per – selv om han en enkelt gang oplevede at blive arresteret af Gestapo, fordi

i nu. Men så var der altså også en anden og langt mere praktisk grund, og det

han lignede en frihedskæmper. Men nej, hvis filmen var et opgør, var det

var, at jeg mødte de to hovedkarakterer og forelskede mig i dem.”

snarere med mit land og med den fortielse, der prægede halvtredserne. Selv
478

– Men følte du, at du kunne tilføje noget til de eksisterende film om emnet?
479

V: BLANDT AFRIKAANERE  I SYDAFRIKA
“Nu er jeg jo ikke en intellektuel filmskaber i den forstand, at jeg laver

32: At konfrontere sin egen hæslige profil: Purity Beats Everything (2007)
– Hvorfor?

mine film som en kommentar til, hvad andre har lavet. Det er en meget mere

“Filmen er bygget op omkring en meget enkel tanke, og det er en tanke,

emotionel proces. Jeg har nogle historier, som pludselig dukker op, og i dette

som går igen i de fleste af mine film, nemlig at du ikke kan leve dig ind i an-

tilfælde handlede det først og fremmest om at reagere på min egen mavefor-

dres verden uden at projicere den ind i din egen. Det har jeg så taget en visuel

nemmelse. Og den mavefornemmelse blev måske fremkaldt af, at vi i Nord-

konsekvens af på den måde, at mens jeg lytter til mine vidners fortællinger,

europa befandt os – og stadig befinder os – midt i en diskussion om, hvordan

sidder jeg og kigger på mit eget mikrokosmos. Og det princip følger jeg ud til

vi skal reagere på, at de gamle nationalstater er under ombrydning af globali-

nogle punkter, hvor elementerne i de grufulde beretninger transformerer mit

seringen. Hvilket ikke blot er et politisk spørgsmål, men også et kulturelt. Og

ellers så idylliske lille bondeunivers: mit arbejdsrum, gårdspladsen, det store

når vi i disse år oplever noget, der ligner panikreaktioner i Danmark, hænger

træ uden for vinduet, vasketøjet, ja, selv vores hunde – heriblandt den hvide

det måske sammen med, at vi stadig lever med nogle overtoner af dét, der

schäferhund, Honey, som vi havde med hjem fra Sydafrika, og som nu ligger

skete dengang. Men selvfølgelig har det også noget at gøre med, at jeg kan for-

begravet i vores have. Derved bliver alle disse hverdagsfænomener fyldt op

nemme på mine egne børn – som jeg ellers betragter som nogenlunde kloge

med holocaust-historierne på en måde, så jeg ikke længere bare kan skyde

– at de stort set intet har hørt om de ting i skolen. Og den enorme mangel på

dem fra mig som noget, der ligger uden for mig selv.”

viden om så vigtige træk i vores egen kultur finder jeg bekymrende.”

“Et konkret eksempel er det sted, hvor vores gårdsplads pludselig bliver

– Formmæssigt kunne Purity Beats Everything siges at befinde sig et eller andet

til sådan en Umschlagplatz, altså det sted, hvor jøderne fra ghettoen i Wars-

sted mellem Claude Lanzmanns næsten ti timer lange Shoah [1985] og de History

zawa blev samlet, før de blev sendt videre til koncentrationslejrene. Men på

Channel-udsendelser, som du ikke kan holde ud – og så tilsat dine egne refleksioner.

et tidspunkt under klipningen fik vi en fornemmelse af, at den strukturelle

Men hertil kommer endnu et træk, nemlig at du synes at forholde dig til den at-

idé med bare at klippe frem og tilbage mellem Sydafrika og Danmark måske

titude, der dikterer, at holocaust er et så stort og sakrosankt emne, at man ikke kan

visuelt ikke var nok til at bære hele vejen igennem. Og da vi så – blot for at

nærme sig det uden den allerstørste ydmyghed – forstået på den måde, at man skal

se, hvordan det virkede – prøvede at sætte nogle arkivfilm ind, oplevede vi, at

femten minutter ind i filmen, før du viser en lille stump autentisk arkivmateriale?

det løftede sig til et helt andet niveau, og derfor fik de lov til at blive siddende.

“Jeg tror, at der skete lidt det samme, som da jeg lavede Portræt af Gud.

Hertil kom, at de gamle strimler samtidig understøttede en anden af mine

I den film var jeg helt sikker på, at jeg aldrig ville inkludere en præst, for

tanker omkring filmen, nemlig dette med at intet nogensinde er forbi. Der

hvis der var nogen, der havde været destruktive i forhold til min tro på Gud

er ikke noget, der hedder fortid og nutid. Alt eksisterer hele tiden samtidig.

og min opfattelse af religion i det hele taget, var det de autoriserede danske

Fortiden er altid til stede i nuet, som om vi gik rundt i sådan et holografisk

embedsmandspræster. Og hvad sker der så ti minutter inde? Jeg taler med en

billede, hvor man – hvis man havde det rigtige redskab – kunne lyse igennem

præst, som oven i købet siger det klogeste, der bliver sagt i hele filmen. Og på

lag på lag af tid og se alt, hvad der lå til grund for det enkelte øjeblik. I den

tilsvarende vis havde jeg besluttet, at jeg i Purity Beats Everything ville undgå

forstand var de gamle og de nye billeder blot to sider af samme sag.”

at falde for den samme fristelse som alle andre, der laver film om det emne,

– Til gengæld har du afstået fra at lave nye optagelser i Auschwitz?

nemlig at vise de sædvanlige gamle optagelser af de modbydelige bunker af

“Engang for mange år siden var Nils Malmros og jeg i Polen sammen for

udmagrede lig og lade, som om det nødvendigvis er et udtryk for alvor og

at vise film. Vi boede på det samme hotel, og da vi fandt ud af, at Søren

engagement. Der findes jo ikke noget lettere, og for mig er det en fuldstændig

Kragh-Jacobsen også var i Polen, fordi han var ved at optage Drengene fra

rædselsfuld kliché, at disse stakkels mennesker skal blive ved med at blive

Sankt Petri,28 blev vi enige om at køre ned og besøge ham. På vejen derned

skubbet rundt i medielandskabet for at få vores visne følelser af medmenne-

kom vi forbi Auschwitz og fik den idé, at det måtte vi se. Men da vi kom ind

skelighed til igen at spire. Men selvfølgelig forholder det sig præcis, som du

gennem den berømte port, kunne vi med det samme mærke, at vi ikke kunne

siger: Der går femten minutter, og så smider jeg selv de billeder ind – i første

gå rundt sammen derinde. Det var en så privat følelse at være på det sted, at

omgang ganske vist kun af en togvogn, men senere kommer ligene.”

det mest naturlige var at splitte op og gå rundt hver for sig. Den erindring
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Stefan Jarl havde udsendt nogle år forinden, Flickan från Auschwitz (2005).
“Stefan Jarls film handlede om en svensk kvinde, som nu boede i Israel,
og i min erindring var der specielt ét billede, som havde gjort et uudsletteligt
indtryk på mig. Billedet forekom i en af de velkendte optagelser af dynger af
lig fra Bergen-Belsen: Man så disse modbydelige bunker af udmarvede kroppe, og inde i en af dem lå et dødt barn med sådan en rigtig centraleuropæisk
porcelænsdukke i favnen. Af en eller anden grund gik der pludselig en vibration gennem dyngen, hvorved alle kroppene ligesom begyndte at vride sig
og falde fra hinanden, og i et kort øjeblik var det, som om barnet forsøgte
at holde fast på dukken, men til sidst åbnede dets arme sig, og dukken forsvandt ned mellem alle de andre kroppe. Dét billede havde brændt sig ind i
min hukommelse, men da jeg skaffede filmen på dvd, fandtes det slet ikke!
Jeg ville have brugt det i min fortælling om, hvordan dukkehustænkningen
foto: Jon Bang Carlsen

i den europæiske kultur, trangen til den rene og totalt kontrollerede glansbil-

Purity Beats Everything (2007) – instruktøren kaster et kritisk blik på sig selv og sin egen lille
idyl i et forsøg på at forstå, hvordan den europæiske historie kunne køre så fatalt af sporet
i 1930‘erne.

dukkede op, da jeg i forbindelse med Purity Beats Everything overvejede, om
jeg skulle tage ned til Auschwitz og lave nye optagelser. Jeg var meget i tvivl,

ledvision af lykken, under visse omstændigheder kan udvikle sig til noget af
det mest brutale og menneskefjendske, man overhovedet kan tænke sig. Men
for at vende tilbage til dit oprindelige spørgsmål om filmens nødvendighed –
så jo, det er da klart, at holocaust er et voldsomt emne at nærme sig, og at det
selvfølgelig skræmte mig i starten.”
– Siger du, der er kendt for at lave film om livets store spørgsmål, herunder et
portræt af Gud …
“Det er sandt – men Gud har trods alt ikke fået tatoveret et nummer på
sin ene arm, vel?”

men det udslagsgivende øjeblik blev, da Miriam Lichterman på et tidspunkt
sagde, at hun aldrig ville tage tilbage til Auschwitz. Det var der ingen grund

Det første af de to vidner, man møder i Purity Beats Everything, er Miriam

til, mente hun. Og på samme måde ville det heller ikke fortælle noget at tage

Lichterman. Som den eneste fra sin familie overlevede hun opholdet i

et kamera med derned. Selve symbolværdien i Auschwitz er så stærk, at hvis

Auschwitz, en skæbne, som hun et sted i filmen opsummerer med karakte-

jeg havde filmet dér i stedet for at bruge min egen lille verden som location,

ristisk skarphed: “My mother was always an optimist. It didn’t save her.” Efter

ville motivet på paradoksal vis have kommet til at skygge for den historie,

befrielsen besluttede hun at flytte til Sydafrika, langt væk fra det Europa,

jeg ville fortælle. Ved at vise Auschwitz ville man bare komme til at placere

der havde lagt hendes tilværelse i ruiner. Men på trods af at hun således var

ondskaben på dét sted, og det ville være alt for simpelt. Det handlede netop

undsluppet den europæiske renhedstænkning, måtte hun snart sande, at hun

om at få øje på de elementer i sin egen tid, sit eget liv.”

var havnet i endnu et politisk brændpunkt, hvor forholdet mellem racer, reli-

Af samme årsag valgte Jon Bang Carlsen også at være meget påpasselig

gioner og kulturer heller ikke var uden problemer.

med ikke at overdosere de gamle arkivoptagelser. Faktisk var det hans op-

I sin speak formulerer Jon Bang Carlsen jødernes problematik på følgende

rindelige plan kun at bruge et enkelt billede, som han så forestillede sig ville

måde: “Om de ville det eller ej, sad de overlevende fra koncentrationslejrene

virke så meget desto stærkere. Men hér spillede hans fantasi ham et puds. Det

pludselig til højbords med deres bødlers åndelige arvtagere.” Den iagttagelse er

var et billede, han mente at have set i en film, som den svenske instruktør

imidlertid ikke populær blandt de femoghalvfjerds tusind jøder, som i dag bor
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soner. Omsorgsfulde og kultiverede familiefædre, der elskede musik. Og det
er selvfølgelig denne uhyggelige erkendelse, der ligger til grund for filmens
sammenkædning af før og nu, Nordeuropa og Sydafrika.
Ser vi på filmens konkrete struktur, åbner den med en optagelse af Hitlers
gennemtrængende røst på lydsiden: “Had,” brøler Der Führer med en kraft, så
budskabet kunne nå helt ud i alle hjørner af det ekspanderende rige, “brændende had vil vi fylde på millioner af tyske sjæle, indtil raseriets flammer antænder
Tyskland og fører til hævn mod dem, som korrumperede vores nation, jøderne!” Så
er tonen slået an. Og med disse ord forlenes de indledende optagelser af en
ellers fredsommelig morgen i Sea Point – et af de mere velstående kvarterer i
Cape Town, hvor de sorte maids rutinemæssigt lufter de hvides hunde – med
foto: Jon Bang Carlsen

en dyster undertone af mørk fortid. Herefter gives ordet til Miriam Lichter-

Purity Beats Everything (2007) – holocaust-overleveren Miriam Lichterman i sin lejlighed
i Cape Town. “Man må aldrig, aldrig, sammenligne raceadskillelsespolitikken i Sydafrika
med holocaust,” formaner hun den danske instruktør. “For uanset hvor slem situationen
har været for de sorte afrikanere under apartheid, har der aldrig i Sydafrika eksisteret en
plan om systematisk at udrydde en hel race.”

man, der går i gang med sin beretning, et sandt orgie af rædsler, men afleveret
med en afdæmpet sikkerhed og i så veldrejede vendinger, at man kunne tro,
der var tale om et eventyr: “It was a beautiful warm sunny day …” begynder
hun – og opridser så et uafrysteligt minde fra koncentrationslejren. Hun var
ved at vaske sine mudrede træsko, da hun hørte den skønneste sang fra en af
lejrens barakker. Hun lyttede lidt, mens hun iagttog solnedgangshimlen, og
var lige ved at falde hen i en sjælden tilstand af ro, da det pludselig gik op for
hende, at de skyer, der lagde sig hen over aftenrøden, var den brunlige, beske
røg fra forbrændingsovnenes skorstene:

i Sydafrika. Og hen imod slutningen af filmen bliver den danske filmmand da
også på en behersket, men temmelig håndfast måde irettesat af Lichterman, da
han antyder, at det må have været problematisk for hende i Sydafrika at møde
nogle af de samme germanske typer, som hun var flygtet fra i Europa.

“Mit folk er ved at blive brændt til aske, tænkte jeg. Og jeg siger dig, det er
sandt – et øjeblik troede jeg, at jeg var død og kommet i Helvede.”
I resten af filmen veksler Jon Bang Carlsen mellem Lichtermans formfuldendte, men også intenst sitrende og isnende uhyggelige beretning og mere

“Man må aldrig, aldrig, sammenligne raceadskillelsespolitikken i Syd-

kontemplative optagelser fra sin egen hverdag på husmandsstedet ved Fåre-

afrika med holocaust,” siger hun – mens hun stirrer på sin interviewer med

vejle. Hér er han beskæftiget med at gennemse sit råmateriale på en monitor,

gnistrende øjne. “For uanset hvor slem situationen har været for de sorte

mens han passer de daglige gøremål: tager telefonen, vækker sin søn, der

afrikanere under apartheid, har der aldrig i Sydafrika eksisteret en plan om

ligger og sover på gårdspladsen uden for vinduet, nusser omkring, funderer

systematisk at udrydde en hel race.”

over sit projekt og så videre. I visse passager står hverdagsregistreringerne i

Dét er en afgørende pointe for Lichterman. Og i filmen bliver hendes re-

skærende kontrast til holocaust-temaet, andre steder smelter de to lag på for-

aktion en anledning for Jon Bang Carlsen til at lade sin anden hovedperson,

underlig vis sammen via subtile visuelle korrespondancer. Når der tales om

Pinchas Gutter – ligeledes jøde, holocaust-overlever og bosat i Sydafrika –

de tyske tropper, forvandles en række tøjklemmer på en tørresnor til et geled

komme til orde og sige, at man ifølge hans erfaring stadig bør være på vagt.

marcherende soldater; og når Hitler dukker op på lydsiden med en af sine

For dét, der skete i Tyskland i 1930‘erne, kan ske igen, mener han. Det kan ske

hadske taler, bliver en blafrende skjorte til en rasende og truende skikkelse.

alle steder og til alle tider. Underforstået: Nazisterne var ikke en særlig pri-

Som antydet rummer filmen også andre elementer – såsom arkivmate-

mitiv art af menneskelignende dyr. Deres ledere var ofte veluddannede per-

riale fra kz-lejrene og nye optagelser fra Sydafrika (herunder et besøg på et
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holocaust-museum i Cape Town, hvor instruktøren på et gammelt fotografi

narkomaner, prostituerede, kriminelle og så videre – var begyndt at forlade

af medlemmer af Hitler Jugend får øje på et ekko af sig selv som teenager).

deres egne områder om aftenen og tage rundt til de mere velhavende kvarte-

Og så medvirker der som nævnt endnu et vidne foruden Miriam Lichterman,

rer, hvor der var mest flødeskum, som man kunne gå og æde lidt af. Og nu sad

nemlig Pinchas Gutter, hvis historie dukker op undervejs som fragmenter af

de to kvinder altså og holdt hinanden med selskab i deres lille truede oase.”

en ligeledes nærmest ufattelig skæbne: Også han så alle sine kære forsvinde

“Deres historie ville jeg rigtig gerne fortælle – ikke kun på grund af den

ind i nazisternes gasovne. Men det er og bliver Lichterman, som er filmens

hvide kvinde, men også fordi det ville give mig mulighed for at videregive så-

hovedkarakter. Det er hende, der får langt størsteparten af taletiden, lige-

dan en typisk xhosa-kvindes beretning, som jeg havde hørt i talrige varianter,

som det er hendes evner som historiefortæller, der kommer til at understøtte

når jeg på vej til og fra Hout Bay havde taget de sorte maids op og givet dem et

en af filmens pointer, nemlig at man ved at transformere gruopvækkende

lift i min Landrover. Grundsubstansen var altid den samme: De indledte med

minder til kunst kan gøre dem udholdelige. Dette accentueres yderligere i

at fortælle, at de fik så dårlig en løn, at de ikke havde råd til en busbillet. Og

filmens slutning, hvor Lichterman kommer i tvivl om, hvorvidt hun allerede

når vi så kom til det politiske, viste det sig overraskende nok, at de var kede

har fortalt historien om dengang, hun troede, hun var død og var kommet i

af, at Mandela – han er xhosa – var kommet til magten, for under apartheid

Helvede. Instinktivt svarer filmmageren hende, at det har hun ikke – med det

havde der været orden i deres townships, og nu var alt kaos. Dengang kunne

resultat, at hun i nærmest ordret kopi gentager det erindringsfragment, som

deres børn gå i skole uden at blive voldtaget, men nu var statistikken, at tre ud

vi hørte i filmens start.

af fire township-piger blev udsat for overgreb, før de fyldte ti år. Det var fuldstændig umuligt at passe på sine børn, og det var selvfølgelig noget, der gjor-

Mens vi fortsætter ned ad kystvejen mod Kap Det Gode Håb, fortæller Jon

de folk desperate. På den måde forestillede jeg mig, at disse to umage kvin-

Bang Carlsen, at idéen til Purity Beats Everything oprindelig voksede ud af en

deskikkelser, som af skæbnen og Den Store Historie var blevet bragt sammen

episode, som han havde oplevet på en kaffebar i Sea Point, et kvarter i Cape

i den jødiske kvindes lejlighed, ville føre nogle enormt interessante samtaler

Town med en høj koncentration af jøder. En dag sad han og hang over en kop

med klangbund i deres meget forskellige kulturer. Og derfor begyndte jeg at

kaffe, da en lillebitte gammel jødisk kvinde i rullestol blev kørt ind i lokalet

lede efter sådan et par, som jeg kunne bruge i en iscenesat dokumentarfilm.

af sort maid, en stor kraftig xhosa-kvinde. Han blev dybt fascineret af billedet

Men jeg kunne simpelthen ikke finde dem. Jeg kunne ikke finde nogen, hvor

af de to kvinder og begyndte straks at digte dem ind i en hel lille Herman

forholdet mellem dem var stærkt nok til at bære en film.”

Bang-novelle:

I stedet mødte Jon Bang Carlsen de to personer, der skulle blive hovedka-

“Jeg forestillede mig, hvordan denne gamle jødiske fuglekvinde nu sad

raktererne i den mere direkte dokumentariske Purity Beats Everything: Miriam

isoleret i sin slidte patricierlejlighed med alle sine minder. Hun havde selvføl-

Lictherman og Pinchas Gutter. Han optog deres historier og refleksioner om-

gelig været i koncentrationslejr under Anden Verdenskrig, og som så mange

kring dét at leve som holocaust-overlevere i Sydafrika og rejste derefter hjem

andre jøder var hun kommet til Sydafrika i 1947-48, altså netop i tiden om-

til Danmark, hvor han gav sig til at dokumentere sit forsøg på at forholde sig

kring etableringen af apartheid-styret. Nu havde hendes børn så forladt lan-

til deres grufulde beretninger og relatere dem til sit eget liv og sin egen histo-

det og arbejdede formodentlig i London eller New York, mens hun selv af

rie. Og ud af denne proces voksede både filmens kunstneriske greb og pointe

skæbnen var blevet bundet til den store fede sorte kvinde – hvilket ikke er

– forestillingen om at fortiden altid er til stede i nuet, og at intet nogensinde

nedsættende ment, for blandt xhosaerne er dét at være fed et skønhedsideal.

er forbi.

Den sorte kvinde boede måske endda i lejligheden hos sin hvide arbejdsgiver,

“I samværet med Miriam Lictherman slog det mig, at hun i en vis forstand

fordi det var for farligt for hende at tage hjem til sit township om aftenen. Hi-

havde transformeret sine oplevelser til kunst, simpelthen for at kunne holde

storien skulle jo udspille sig i tiden efter, at Mandela var kommet til magten,

ud at tale om dem. Vi slæber jo alle sammen rundt på sådan nogle forban-

hvilket ville sige, at de gamle regler om udgangsforbud var blevet ophævet,

dede saltsår, som ikke vil læges, og det var en mekanisme, som jeg også i et

og at der derfor var sket dét, at folk fra de fattige townships – mange af dem

eller andet omfang kunne genkende fra mig selv – specielt i forhold til mine
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men samtidig siger hun så, at der – trods alt – var en grund til at prøve at overleve, simpelthen fordi der skulle være nogen til at fortælle historien. Også selv
om hun var klar over, at forholdene i Auschwitz var så absurde og uvirkelige,
at der var en stor sandsynlighed for, at folk, der ikke selv havde oplevet det,
måske knap nok ville tro hende – hvilket hun jo fik sørgeligt ret i.”
– Du siger, at Miriam Lichterman føler, at det er hendes pligt at fortælle sin historie. Tilsvarende har Werner Herzog sagt, at det er hans pligt at lave film. Føler du
også, at det er din pligt at lave film?
“Min mor var ikke specielt kristen, men der var én ting, hun altid gentog,
og det var, at det var en synd ikke at bruge sine talenter. Og netop fordi hun
selv havde erfaret det smertefulde i at have gået på kunstakademiet, men
foto: Jon Bang Carlsen

aldrig for alvor at have presset sig selv langt nok ud ad det spor, gjorde det et

Purity Beats Everything (2007) – Pinchas Gutter i Cape Town. Ligesom filmens anden hovedkarakter, Miriam Lichterman, så han de fleste af sine kære forsvinde ind i nazisternes gasovne.

vist indtryk på mig. Så jo, hvis det forholder sig sådan, at jeg er ankommet til
dette liv med et lille stykke værktøj i form af et vist talent for at se situationer
i billeder, så føler jeg også, at det er min pligt at bruge det – og specielt når
det, som i denne film, handler om et tema, der ligger mig så meget på sinde,
nemlig spørgsmålet om, hvorvidt jeg selv som dansker har et kulturelt medansvar for, hvad der skete i Tyskland dengang, og som så nemt kan ske igen.”
“Men for at vende tilbage til Lichterman så er det klart, at hendes talent som

forældres skilsmisse, som var et stof, jeg i lang tid dårligt kunne nærme mig,

fortæller har betydet, at mange har følt, at hun overskyggede Gutter i filmen

uden at tårerne begyndte at pible, men da jeg så i Carmen & Babyface fik omsat

– fordi hun er kunstneren. For mig var det imidlertid vigtigt også at have ham

det til en kunstnerisk form, blev det pludselig lettere at gå til. Og tilsvarende

med, dels fordi han har nogle vanvittig stærke historier at fortælle – specielt

da jeg hørte Miriam Lichterman fortælle: Pludselig gik det op for mig, at det

omkring tabet af sin enæggede tvillingesøster, hvis ansigt han ikke kan huske

måske i virkeligheden er kunstens smukkeste funktion, at den kan give selv

– dels fordi det er ham, der repræsenterer den brede sydafrikanske immigrati-

de mest smertelige erfaringer en form, således at man kan holde ud at se ind

onshistorie for jøderne og på den måde skaber en god ramme omkring Lichter-

i et mørke, som ellers er alt for dystert for os mennesker. Hun havde simpelt-

man. For eksempel fortæller han dette med, at da han ankom til Sydafrika og

hen gjort sine erindringer til et kunstværk, således at hun kunne fortælle

blev spurgt, hvilken race han tilhørte, svarede han: ‘Jøde.’ ‘Nej,’ sagde de. ‘Det

om de samme oplevelser igen og igen med næsten præcis de samme ord og

er din tro. Du er hvid.’ For de hvide drenge hernede havde brug for nogle flere

formuleringer.”

allierede på deres side, så de kunne blive en lidt større minoritet.”

– I forhold til den anden hovedkarakter, Pinchas Gutter, virker hun nærmest som
en professionel historiefortæller …

– Opfatter du det selv sådan, at Purity Beats Everything på en eller anden måde
ligger i forlængelse af eller er en reaktion på Sydafrika-trilogien?

“Det er rigtigt – selv om der ikke må herske tvivl om, at det også gør ondt

“Nu skal du høre: En af de første filmfolk, der virkelig inspirerede mig, var

på hende at tale om de ting. Det er jo nogle vanvittig stærke udsagn, hun

Jan Troell. Jeg kan huske, at jeg som femtenårig cyklede fra Kyndeløse til Hol-

kommer med, og man må heller ikke glemme, at hun ikke fortæller sin histo-

bæk Filmklub for at se en ny film, han havde lavet.29 Da jeg kom ind i foyeren,

rie for at blive beundret som kunstner, men fordi hun føler det som sin pligt.

stod der otte bønder og ventede, og jeg spurgte sådan ud i rummet, om Jan

For eksempel taler hun om, hvordan nogle af pigerne i lejren misundte de

Troell ikke var kommet. ‘Han er hér,’ lød svaret, og så kunne jeg regne ud, at en

andre, som var stærke nok til selv at kaste sig i døden på det elektriske hegn,

af bønderne måtte være ham. Det var en fantastisk erkendelse: at min store
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helt fuldstændig lignede os andre. Men dét, der først og fremmest fascinerede
mig ved Troell, var, at han selv fotograferede sine film – og at han dermed var
den første, som så den verden, han fortalte om. Det indebar, at fordi han ikke
først skulle formulere sine intentioner i et fornuftspræget sprog til en fotograf, kunne han reagere mere spontant og anarkistisk med kameraet, lade sig
inspirere af alle de små og udefinerbare nuancer og gøre de vildeste ting. Og
det håber jeg er en praksis, som jeg på min egen ydmyge måde har ført videre,
både i trilogien og i Purity Beats Everything. Så for at svare på dit spørgsmål er
det den tankegang, der binder alle Sydafrika-filmene sammen. Fordi jeg selv
står bag kameraet, kan jeg reagere spontant og trække nogle tråde mellem
Den Store Historie og mit eget lille univers, som jeg ikke ellers ville kunne.”
Vi er kommet så langt ned mod Kap Det Gode Håb, som vi tør køre, hvis
vi skal være sikre på at nå tilbage til Cape Town inden mørkets frembrud. På
nogle af de steder, hvor Jon Bang Carlsen havde forestillet sig at optage øde
landskabsbilleder til sin kommende spillefilm, viser det sig, at der i løbet af de
få år, der er gået, siden han var her sidst, er vokset nye townships frem. Hvilket kan ses som endnu et håndfast eksempel på, at udviklingen i Sydafrika
på flere områder går i den stik modsatte retning af den kurs, som Nelson
Mandela – hvis forestående fireoghalvfemsårs fødselsdag markeres alle vegne, selv om manden ikke selv længere viser sig offentligt – udstak under sin
embedstid som præsident. Dengang handlede det om forsoning, afskaffelse
af systematisk forskelsbehandling og forbedring af levevilkårene for landets
fattigste sorte og farvede grupper. I dag vurderer Verdensbanken, at Sydafrika
er et af verdens mest ulige samfund. Det anslås, at omkring tre fjerdedele af
landets sorte befolkning er uden arbejde. Og som en af Jon Bang Carlsens
sydafrikanske venner formulerede det, da vi for et par dage siden aflagde en
visit hos ham i Hout Bay, så kan det godt være, at Sydafrikas økonomi samlet
set kan sammenlignes med miraklet i Brasilien – det giver bare ikke noget redet samme, mens man i Sydafrika stadig er et rent kludetæppe af befolkningsgrupper, som strides indbyrdes. Så ja, landet bliver rigere, men kun nogle få
procent har for alvor glæde af væksten.
På vejen tilbage mod byen beder jeg Jon Bang Carlsen om at komme med
et konkret eksempel på, hvordan den filmiske fortælling i Purity Beats Everything nød godt af, at han selv stod bag kameraet.
“Tag bare den scene, hvor jeg lytter til Lichtermans beretning om dengang, da hun var ung i Polen og første gang hørte Hitler tale i radioen om
490

foto: Jon Bang Carlsen

elt billede af de faktiske forhold, for i Brasilien er man ét folk, der kæmper for

Purity Beats Everything (2007) – i sammenhængen bliver en række tøjklemmer på en tørresnor i instruktørens have til et kompagni marcherende soldater. “Den afsmitning fra det
største til det mindste kan jeg enormt godt lide,” siger Jon Bang Carlsen. “Og for mig er
det et langt mere sandt billede, end hvis jeg havde klippet en optagelse af otte hundrede
marcherende statister ind.”
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stormtropperne, der var på vej – og samtidig kigger jeg tilfældigvis ud på
min søn, der ligger og sover fredfyldt under tørresnoren uden for huset, og
da kameraet så bevæger sig op til tøjklemmerne på snoren, bliver de i sammenhængen til stormtropper, der kommer marcherende gennem billedet.
Den afsmitning fra det største til det mindste kan jeg enormt godt lide. Og
hvis vi skal relatere det til den evindelige diskussion om dokumentarisme og
sandhed, så er det for mig langt mere sandt, end hvis jeg – som History Channel – havde klippet en optagelse af otte hundrede marcherende statister ind.
Det ville være helt malplaceret, synes jeg, for det smukke i den menneskelige
måde at associere på er netop, at vi – som præsten i Portræt af Gud siger – altid
bærer både det gode og det onde i os som muligheder. Derfor kan du gøre
et sted til Paradisets Have, hvis solens lys rammer en stol på én måde, og til
Helvede, hvis det rammer på en anden. Og det er arbejdet med den palet, som
for mig er det interessante.”

den foregående sekvens køre videre, og på den måde kommer det pludselig
til at virke, som om den blafrende skjorte danser i takt til musikken. Næste
skridt er, at jeg sætter en tale af Hitler ind, hvor han råber og skriger, og i
stedet for at danse kommer det nu til at virke, som om vasketøjet på en eller
anden måde repræsenterer ligene af de mennesker, som blev ofre for elemen-

foto: Lars Movin

“Der er også et andet eksempel, nemlig den scene, hvor jeg klipper til en
skjorte, der hænger til tørre uden for mit vindue, mens jeg lader musikken fra

Kap Det Gode Håb, juli 2012 – den enogtresårige Jon Bang Carlsen på location-jagt til en
kommende spillefilm med arbejdstitlen I’m a Man. “Du er ikke færdig med at lave film i
Sydafrika?” spørger hans undrende ledsager. “Nej, det bliver jeg sgu’ aldrig færdig med.”

ternes rasen. Det er klart, at den slags er på grænsen, det er næsten for makabert, og der var da også nogen på filmholdet, som mente, at jeg burde klippe

mine og kun sige noget, som man har hundrede procent belæg for, og som

den scene ud. Men jeg besluttede at beholde den, fordi den understøtter min

ikke vil støde nogen. Men jeg vil hellere vove det ene øje og så måske nå et

idé om, hvordan alle vores små individuelle historier hænger sammen. Dét,

skridt videre.”

der skete for jøderne i Tyskland, hænger også sammen med min egen historie,

– Du siger, at filmen kan virke provokerende – men du provokerede også selv Mi-

og derfor må jeg stå ved det, hvis jeg får øje på SS-tropperne og deres ofre i

riam Lichterman, da du stillede hende et spørgsmål om de mulige paralleller mellem

min kones vasketøj.”

situationen i Tyskland i trediverne og apartheid i Sydafrika?

“Jeg er ikke på nogen måde ude på at træde nazisternes ofre over tæerne,

“Ja, hun skældte mig hæder og ære fra, men det havde jeg nu også regnet

men jeg vil have lov til at beskæftige mig med det tragikomiske i menneskets

med, for det var et spørgsmål, som alle, jeg talte med hernede, reagerede vold-

eksistens. Dette med, at vi kan opleve de mest rædselsfulde ting, og alligevel

somt på. Det er jo også frækt, for de tror, at vi skal tale om Auschwitz, og så

skal vi leve videre. Uanset hvad Miriam Lichterman har været udsat for under

begynder jeg at spørge, om ikke de har følt det underligt efter at være flygtet

krigen, skal hun i dag kunne sidde sammen med sine børnebørn i Sydafrika

fra stanken i Europa pludselig selv at være blevet en del af en herskende hvid

og sige, at livet er vidunderligt og dejligt. Det er dét, den scene handler om

overklasse i Sydafrika, som i princippet er defineret af den samme type perso-

for mig. Men det er klart, at alene dét, at jeg benytter mig af poesi og humor

ner som dem, der brændte deres kære i Tyskland. Det er klart, at for dem har

i en film om Auschwitz, vil virke provokerende på nogen. Nuvel, så må det

det handlet om at overleve og om at finde et sted, hvor man igen kunne gøre

være sådan. Det nemmeste i verden er jo at anlægge en alvorlig og bekymret

hverdagen til en katedral, men betragtet lidt udefra er det jo et kæmpe para-
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doks. Så den scene er jeg meget glad for – selv om jeg må indrømme, at jeg har
redigeret lidt i lydsporet, fordi jeg bagefter til min rædsel kunne høre, at jeg i
situationen var blevet slået ud af kurs og begyndte at sidde og undskylde mit
spørgsmål, hvilket selvfølgelig var helt upassende.”
– Det virker også, som om Miriam Lichterman ikke var helt begejstret for, at du
skulle filme hendes sorte tjenestepige?
“Det er også rigtigt, og det var en generel modvilje, jeg oplevede blandt de
hvide i Sydafrika. Det var ikke længere politisk korrekt at have sorte maids,
og det var en af frustrationerne ved Purity Beats Everything: Jeg plejer jo at
kunne finde nogle virkelighedsfragmenter, som jeg kan fortælle min historie
igennem, men det kunne jeg ikke helt med denne film, og derfor blev den
mere dokumentarisk, end jeg havde regnet med. Så det kan være, at jeg bliver
nødt til at vende tilbage og lave den film, som jeg egentlig havde tænkt mig,
nemlig en ren fiktionshistorie – eller en iscenesat dokumentarfilm – om den
gamle jødiske kvinde og den sorte xhosa-maid, som sidder oppe i den forfaldne lejlighed og er bundet sammen i et sært skæbnefællesskab. For mig rummer den situation stadig kvintessensen af hele mit Sydafrika-engagement.”
– Du er ikke færdig med at lave film i Sydafrika?
“Nej, det bliver jeg sgu’ aldrig færdig med.”
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“Hvor går du hen, Amerika, i din skinnende bil gennem natten?”
					

– Jack Kerouac i Vejene, 1957



St. George, det sydvestlige Utah, oktober 2009.
Det er vores sidste dag i byen. På overfladen emmer St. George af typisk
amerikansk provins. Byen er centreret omkring en bred hovedgade flankeret
af de sædvanlige fast food joints og kædeforretninger, og den er omkranset af
den type karakteristiske røde bjerge, som får dele af Utah til at minde om en
filial af Afrika – overtrukket med en bizar blanding af western-mytologi og
moderne materialisme og tilsat en solid dosis forbenet mormonisme. Det sidste mærker man dog som besøgende ikke nødvendigvis meget til. Okay, det
er vanskeligt at undgå at få øje på det kæmpemæssige tabernakel – St. George
Utah Temple – hvis himmelstræbende konstruktion af mærkværdig tilknappet hvidhed kan ses, nærmest uanset hvor i dalen man befinder sig. Ligesom
man også skal være noget nær blind for at overse ordet “Dixie”, der står malet
med meterhøje bogstaver på den røde bjergside for enden af hovedgaden – en
påmindelse om, hvordan de pionerer, som Brigham Young i 1860‘erne sendte
ned til det sydvestlige Utah for at bosætte sig, døbte området Dixie (fordi de
hér kunne dyrke den bomuld, som Borgerkrigen havde skabt knaphed på).
Men bortset fra disse visuelle tegn på mormonsk dominans ånder tilværelsen
på de sirligt ordnede villaveje fred og idyl. Hvilket imidlertid ikke ændrer
ved det faktum, at netop St. George og oplandet omkring byen er berygtet
for at være tilholdssted for nogle af de mest fundamentalistiske grupperinger
blandt de generelt konservative mormoner.
Således findes der nede omkring grænsen til Arizona – i små samfund som
Hildale og Colorado City, som vi begge passerede på vejen herop – stadig lommer af rabiate mormoner, hvor man praktiserer polygami og i det hele taget
vender ryggen til den moderne verden.1 Men at heller ikke mormonerne i St.
George nødvendigvis er lette at bide skeer med, fortæller Jon Bang Carlsen
over morgenmaden, inden vi sætter ud på den sidste del af vores road trip
(via Las Vegas og retur til Los Angeles). Han kæmper fortsat med at opnå de
nødvendige tilladelser til at optage nogle af de centrale scener til sin kommende film, Just the Right Amount of Violence – der som omtalt i bogens første
del handler om de såkaldte interventionists, som har specialiseret sig i at kidDet sydlige Utah, oktober 2009 – Jon Bang Carlsen ved de røde, uranholdige bjerge på egnen omkring St. George. På dette tidspunkt har han stadig ikke helt fået hold på, hvordan
han skal realisere den film, han er i gang med: Just the Right Amount of Violence (2013).

nappe problemramte californiske teenagere og transportere dem op til særlige
genopdragelsesinstitutioner i Utah. Men trods mange forhandlinger tøver de
mormonske skoleledere stadig med at lukke ham ind:
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“Det er et problem, som jeg ikke lige havde forudset. I alle de andre film,

Som tidligere beskrevet var det oprindelig tanken, at Just the Right Amount of

jeg har optaget i Amerika, også i meget kristne miljøer, har jeg været vant til,

Violence skulle have været, hvad Jon Bang Carlsen beskriver som sit livs første

at det forholdt sig ligesom de bedste steder i Danmark, nemlig at et ord var

dokumentarfilm i gængs forstand, blandt andet fordi de bortførelsesscener,

et ord. Når man havde lavet en aftale, løb man ikke fra den. Men det gælder

som udgør den dramatiske kerne i historien, allerede i sig selv er en slags

åbenbart ikke de mormoner, jeg har mødt. Hvilket måske har noget at gøre

iscenesættelser. Men for det første er det på dette fremskredne stadium i pro-

med, at når man har så meget orden i tilværelsen, som de har, og føler sig ud-

cessen – oktober 2009 – stadig ikke lykkedes ham at finde en case story, som

valgt af Gud, så kan man tillade sig at være mindre medfølende eller opføre

han har kunnet få tilladelse til at optage fra start til slut (eller som har været

sig mindre moralsk korrekt over for alle dem, man opfatter som urene – for

egnet til hans formål). Og for det andet er han nu efter endnu flere møder

eksempel mig. Jeg oplevede det allerede på et af mine første besøg heroppe.

med folkene fra St. George-institutionen Red Rock Canyon School begyndt at

Jeg ville gerne ind og se deres store smukke tempel, men da jeg forsøgte at gå

tvivle på, at han nogensinde får lov til at filme inde på selve skolen.

ind, blev jeg stoppet ved indgangen og fik at vide, at det ikke kunne lade sig

“Jeg har jo altid sagt, at jeg ikke gider lade mig dominere af livets tilfældighe-

gøre. Og da jeg overrasket spurgte, om det var fordi, jeg ikke var mormon,

der,” siger han, mens vi forsøger at tage os sammen til at indlede den daglange

bekræftede de. Det er simpelthen deres opfattelse, at jeg med min blotte til-

tur tilbage til Los Angeles. “Men med denne film føler jeg, at jeg er havnet i et

stedeværelse ville besmudse deres helligdom, og det er jo en temmelig speciel

underligt dilemma. På den ene side står jeg med en virkelig god historie, som i

tankegang, som mig bekendt ikke findes i andre religioner.”

sig selv er så fyldt med dramatik, at det ikke virker relevant at bruge min sæd-

– Men det er vel netop dén autoritære og patriarkalske tankegang, som ligger bag,
at de kan drive sådan nogle genopdragelsesanstalter?

vanlige metode med at iscenesætte folk som hovedpersoner i deres egen historie. Men på den anden side er jeg løbet ind i, at det har været så vanskeligt over-

“Ja, det er klart. Det er en kultur, hvor farmand er meget stærk, og det er

hovedet at få adgang til at filme, at jeg måske kan blive tvunget til alligevel at

i sådan nogle situationer, man priser sig lykkelig for, at vi i Danmark har fået

benytte iscenesættelser – og oven i købet ikke bare med de autentiske personer,

revideret vores faderfigurer, så far kan få lov til at tvivle uden nødvendigvis af

men med skuespillere. Det er åbenbart vanvittig svært at få lov til at bringe et

den grund at blive en dårligere far. Men for min film har det været et kæmpe

kamera ind på de skoler. Blandt andet må vi under ingen omstændigheder vise

problem, og jeg må sige, at hvis jeg har lært noget af dette forløb, så er det, at

børnenes ansigter, og allerede dét er jo en helt ny situation for mig, idet jeg er

jeg ikke en anden gang orker at skulle bruge så megen energi blot på at få lov

vant til at arbejde med mennesker, som velvilligt leger med i mine film. Og me-

til at tænde for kameraet.”

get lettere er det ikke med bortførelsessituationerne, for de færreste forældre er

På trods af at vi egentlig var blevet enige med os selv om, at vi ville holde

ligefrem stolte af, at de føler sig afmægtige i forhold til at opdrage deres børn. Og

en pause fra den fede amerikanske mad, er vi havnet på en typisk fedtet mor-

skulle jeg endelig være heldig at finde en villig familie, er der ingen garanti for,

genmadssnask nede omkring St. Georges hovedgade. Oprindelig var det vores

at den bortførte søn eller datter i sidste ende vil give mig lov til at bruge materia-

plan at nyde det sidste måltid inden afrejsen på den lokale filial af Starbucks,

let. Ligesom det heller ikke på forhånd er muligt at vide, om forløbet vil udvikle

men det viste sig, at man hér kun serverede kaffe og søde sager. Den unge

sig på en interessant måde. Så alt i alt har det været lidt af en lidelseshistorie.”

mand bag disken læste skuffelsen i de to fremmedes ansigter og forklarede
med et skuldertræk:

– Hvorfor overhovedet den historie lige nu?
“Det har jeg også spekuleret over. Først og fremmest har det selvfølgelig

“They say that we are too remote for yoghurt.”

noget at gøre med dét, som vi har talt om tidligere, nemlig at jeg efter det

Nu sidder vi så over den sædvanlige omgang røræg med toast og hash

hårde forløb omkring Time Out følte, at jeg var brændt ud på det amerikanske

browns – slet ikke ringe, men efter et vist antal dage er det en type kost, som

stof og derfor måtte søge andre steder hen. Men da der så var gået næsten tyve

udløser tydelige signaler fra kroppen om, at det er på tide at komme tilbage

år, og jeg havde boet forskellige andre steder, begyndte jeg at fornemme, at jeg

til den mere helsebevidste kultur på Vestkysten.

– ligesom min gamle helt, Hamsun – havde nogle tilgroede spor i Amerika,
som jeg måtte tilbage og gå på.”2
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karriere valgt at henlægge mine film til locations, som ingen gider se på, og
at fortælle om mennesker, som ingen gider høre om …”
Jon Bang Carlsen griner og hælder den sidste slurk kaffe i sig som et signal
om, at det er tid til afgang. Vi har opholdt os længe nok i denne by, som er
for afsides beliggende til at servere yoghurt. Vi må tilbage til Los Angeles,
hvor min rejseledsager har et større arbejde foran sig med at få hold på den
historie, som for en gangs skyld har vist sig at være for uregerlig til at presse
ind i et hjemmefra medbragt format. Der må revurdering og nytænkning til.
Vi sætter os ud i bilen og tænder for radioen og rammer direkte ind i Frank
Sinatras beroligende røst: “And now, the end is near …” En passende start på
en hjemrejse. Og mens vi glider ned gennem Nevadas blege ørkenlandskaber,
taler vi om, at sangens omkvæd – “I did it my way” – kunne være et credo for
mormonernes egensindige verden.
privatfoto

Senere – meget senere, tre år senere – er Just the Right Amount of Violence

Tilbage i den store filmby – Jon Bang Carlsen i Los Angeles under optagelserne til Just the
Right Amount of Violence (2013). “Indimellem har jeg en meget stærk længsel efter dét, som
jeg selv oplevede, da jeg som knægt begyndte at tilbringe mine aftener i Vedbæk Bio. Det dér:
Huuuu, hvor er det flot! Det næsten cirkusagtige sug i mellemgulvet, som er noget helt særegent ved film.”

“Så er der også noget andet, og det er, at der er sket det underlige, at hvor

omsider ved at være færdig. Og ikke overraskende kan man konstatere, at det
ikke bare er Sinatra og mormonerne, som har deres egen måde at gøre tingene
på. Den film, som har haft så svært ved at finde sin form, er endt med at blive
et meget jon bang carlsensk værk. På mange måder er den et skridt ind i nyt
kunstnerisk land, javist, men det er også en film, der bærer adskillige af den
garvede auteurs fingeraftryk.

jeg i begyndelsen af min karriere næsten udelukkende lavede håbløst ukom-

33: Amerika genbesøgt: Just the Right Amount of Violence (2013) (II)

mercielle film om gamle mennesker, er jeg nu, hvor jeg selv er ved at komme

Just the Right Amount of Violence – Jon Bang Carlsens første film fra USA i

op i en moden alder, begyndt at vende mine langdistancebriller den anden

omtrent tyve år – åbner med et gammelt fotografi. Det er en sommerdag. En

vej og oplever, at mine hovedkarakterer bliver yngre og yngre. Jeg har altid

midaldrende mand ligger på ryggen, måske i en klit ved havet, måske i en

sagt, at den mest uinteressante alder i et menneskes liv er årene fra midten

grusbunke på en mark. Han er iført en hvid ærmeløs undertrøje og shorts.

af tyverne til midten af halvtredserne – altså den periode, hvor man begyn-

Mellem hans venstre hånds pege- og langefinger anes en cigaret. Den er rø-

der at føle sig som king of the universe og får den dér overdrevne selvtillid,

get næsten ned. Med sin højre arm holder han om en lille dreng, som ligger

som fysikken giver. Så finder jeg det meget mere interessant med den tidlige

oven på hans brystkasse og tilsyneladende er ved at kysse ham på kinden

ungdom, teenageårene, hvor åbenheden og sulten på tilværelsen stadig er

eller hviske ham noget i øret. Det er et akavet favntag, og det er svært at

intakt, fordi man først skal til at tilegne sig det hele; eller alderdommen, hvor

se, om mandens ansigtsudtryk er nydende eller lidende. Eller bare lukket,

man – hvis ikke man er helt forstenet – begynder igen at kunne åbne sig for

følelsesneutralt.

tvivlen og mangetydigheden. Alligevel foregår halvfems procent af alle film

“Hvordan kan du stadig bringe mig på grådens rand?” spørger lydsidens

i den uinteressante mellemperiode, og det var nok også dér, jeg burde lægge

fortæller (alias filmens instruktør) – og fortsætter: “Han forsvandt for længe

mig, hvis jeg ville tænke kommercielt. Men det er jeg bare ikke i stand til.

siden. Jeg var bare en lille dreng. Alligevel er jeg altid ved at græde, når jeg ser

Med stensikker sans for at spænde ben for mig selv har jeg gennem hele min

det fotografi. Hvorfor kan jeg ikke bare lægge ham bag mig og komme videre?”
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Far og søn – Jon Bang Carlsen i et kejtet
favntag med sin far, cirka 1953. “Hvordan
kan du stadig bringe mig på grådens
rand?” spørger han i indledningen af Just
the Right Amount of Violence (2013).

Så er temaet slået an. Just the Right Amount of Violence handler om fædre og
sønner – og er i den forstand en film, der lægger sig i ind i det samlede værks

foto: Jacek Laskus

privatfoto
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Just the Right Amount of Violence (2013) – ligesom i Sydafrika-trilogien optræder Jon Bang
Carlsen selv som karakter i sin første amerikanske film i to årtier. Hér sammen med en af
hovedkaraktererne, Evan “Bullet” James, interventionist og leder af firmaet Universal Crisis
Intervention.

selvbiografiske spor; og en film, der kunne siges at være et maskulint modspil
til det visuelle essay, som Jon Bang Carlsen skabte i 1994 omkring sit forhold

mer så et resonansrum, etableret af filmmageren/fortælleren, som med jævne

til sin mor, Livet vil leves … breve fra en mor. Men samtidig er den nye film et

mellemrum bryder ind i handlingens flow for at trække paralleller til sin egen

mere alment udsagn om de sår, man kan påføre hinanden inden for famili-

personlige historie – en historie, som også i vid udstrækning har været formet

ens rammer, og som man altid vil bære med sig, uanset hvor gammel man

af længslen efter den far, hvis kærlighed angiveligt sjældent var nærværende.

bliver, og uanset at den eller de personer, der påførte én sårene, måske ikke

Som i flere af Jon Bang Carlsens tidligere værker opereres formelt med

længere er i live. Og selv om filmen belyser sit tema via noget nær den mest

en sammenstilling af flere forskellige typer elementer og fremstillingsformer:

ekstreme situation, man kan forestille sig – forældre, som i desperation vælger

dokumentariske sekvenser, fiktive iscenesættelser, procesrelaterede kommen-

at lade deres teenagebørn bortføre til særlige genopdragelsesanstalter med

tarer samt selvbiografiske refleksioner (af mere eller mindre virkelighedstro

henblik på at genvinde kontrollen over dem (og dermed måske også deres

karakter).

kærlighed) – slipper den aldrig sin forankring i en mere almen forældre/børn-

Den bærende ramme er dokumentarisk. For at undersøge sit emne – den

relation. Alle de medvirkende, uanset hvor i systemet de befinder sig, synes at

industri, som er vokset frem omkring arrangerede kidnapninger af teenagere

være sårede eksistenser, præget af svigt eller overgreb fra deres nærmeste – en

– har filmmageren allieret sig med fire primære personer. De tre – Evan James

fornemmelse, der meget godt opsummeres af den toogtresårige interventionist

Malmuth, Dana Goller og Tony Pallotto – er repræsentanter for firmaet Uni-

Tony Pallotto, da han et sted bemærker:

versal Crisis Intervention, som har specialiseret sig i at forestå bortførelserne

“Jeg ville give hvad som helst for en time med min far.”

og derefter transportere de unge til de institutioner, hvor genopdragelsen skal

Sådan er grundtonen i hovedkarakterernes beretninger. Og hertil kom-

foregå. Den fjerde – hvis beretning løber som en rød tråd gennem hele filmen
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– er en ung mand, Taylor Green, som har været igennem systemet og nu ser
tilbage på forløbet.
Begynder vi med sidstnævnte, må man konstatere, at Jon Bang Carlsen i
Taylor Green har fundet en person, som både rummer alle de relevante elementer i sig og er i stand til at reflektere over sin skæbne med et vist overskud.
Hen over filmen – parallelt med at fænomenet med de arrangerede kidnapninger belyses fra forskellige vinkler – fortæller Green sin historie. Det er en
historie, som inkluderer alle de forventelige ingredienser: en fraværende far,
en lesbisk mor, manglende selvrespekt, diverse former for misbrug, kriminalitet og så videre. Og som mundede ud i en bortførelse (bestilt af hans mor)
og et efterfølgende ophold på en af de institutioner, der synes at fungere som
en blanding af en kostskole og et ungdomsfængsel. Målet med opholdet beomprogrammering.
Så er der Evan James Malmuth – kaldet Evan “Bullet” James – en af de tre
autentiske interventionists. Han er grundlægger af Universal Crisis Intervention og en passioneret fortaler for det arbejde, de udfører. Men samtidig fungerer han i filmen som en slags spejlbillede af Taylor Green, idet han – selv om
han befinder sig på den anden side af skrivebordet – ligeledes bærer rundt på
en ekstrem fortid og i nærmest lige så høj grad som Green personificerer hele

foto: Jon Bang Carlsen

skriver han som behavioral modification – altså ikke bare genopdragelse, men

Just the Right Amount of Violence (2013) – Tony Pallotto, en af medarbejderne i Universal Crisis
Intervention, har selv prøvet at stå på kanten af døden, inden han fandt en mere konstruktiv
retning i sit liv.

det kompleks af problematikker, som bortførelsesindustrien hviler på. Og det
er ham, filmmageren har valgt at satse på som kontaktperson i forhold til at

sig: intervention transport specialists – er altid ubevæbnede, når de er ude i em-

få adgang til at dokumentere en autentisk bortførelse.

beds medfør, og de ved aldrig, hvad det er for en situation, de går ind til. De

Evan James er søn af filminstruktøren Bruce Malmuth og dermed et ægte

unge mennesker, som de er hidkaldt for at hente, er ofte langt ude på stoffer

Beverly Hills-barn. Han har selv medvirket som skuespiller i flere film og le-

og ikke sjældent i besiddelse af knive eller andre former for våben. Ved en

ver så meget i et Hollywood-univers, at han ynder at sammenligne sig selv og

enkelt lejlighed gik en ung sportstrænet mand endda til angreb på dem med

kollegaen Dana Goller med de to hovedkarakterer i Dennis Hopper-filmen Co-

et samuraisværd, da de forsøgte at få ham ud i bilen. Episoden siger noget om,

lors (1988): I deres parløb ser han sig selv som Sean Penns temperamentsfulde

hvor højspændte og dramatiske disse bortførelser kan være. Alligevel fasthol-

“McGavin”, mens Goller udfylder rollen som Robert Duvalls rolige “Hodges”.

der Evan James’ makker, Tony Pallotto, at det ikke er noget, forældrene gør

Men som nævnt er det afgørende træk ved Evan James’ karakter, at han på sin

mod deres børn, men for dem.

3

4

egen krop har prøvet, hvad det vil sige at komme i uføre som teenager.

Såvidt hovedsubstansen i filmens dokumentariske lag. Hertil kommer så

Mens filmen følger Evan James på en opgave, hvor han cruiser rundt i

et mere personligt reflekterende niveau, hvor instruktøren selv optræder i

West Hollywood og leder efter en bortløben teenager, fortæller han om sin

billedet eller på lydsiden – som for eksempel i indledningen, hvor han reflek-

ungdom, hvor han boede i baglokalet på en benzinstation og røg så meget

terer over sit eget forhold til sin far. I denne type sekvenser er der en tydelig

kokain, at han spyttede blod. Derfor – siger han – er det arbejde, han udfører

parallel til tidligere værker, først og fremmest Blinded Angels fra 2007. Ligesom

i sit firma, mere end bare et job. Det er a labour of love. Ellers kunne det slet

i den film investeres hér et selvbiografisk stof, som via små forskydninger

ikke lade sig gøre. Han og de andre interventionists – eller, som de også kalder

trækkes over i et grænseland mellem virkelighed og fiktion. Dette opleves
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mest markant i en scene hen imod slutningen, hvor filmmageren opsøger et

fremsatte mod ham under kidnapningen. Den autentiske filmmager – eller en

hus i Los Angeles, som angiveligt skulle være adressen på hans forsvundne

karakter, der ligner ham til forveksling – indgår således i en konfrontatorisk

far. Da en mand åbner et vindue på husets førstesal for at se, hvad der foregår

dialog med en fiktiv karakter. Og resultatet er enten pinagtigt (hvis man på

nede på gaden, identificerer fortælleren ham rask væk som den far, han ikke

det tidspunkt ikke har gennemskuet, at scenen er fiktion) eller grænseover-

har set, siden han forsvandt til Amerika for årtier siden – hvilket snarere end

skridende (på samme svimlende måde som visse sekvenser i Blinded Angels).

at være sandheden i en bogholderagtig forstand er en omskrivning af Jon

Endelig rummer Just the Right Amount of Violence et sidste lag, der i en vis

Bang Carlsens personlige biografi i retning af fiktionshistorierne i Ofelia kom-

forstand er en rest af den idé, som ligger til grund for hele filmen. Havde Jon

mer til byen og Time Out.

Bang Carlsen haft held til at gennemføre sit oprindelige koncept – en stort

Det er altså et følelsesmæssigt urstof, der ligger som motor under fortæl-

set virkelighedstro dokumentation af situationen for de unge på Red Rock

lingen i den nye film. Men også et stof, som i kraft af filmmagerens alder har

Canyon School i St. George, Utah – og var det lykkedes for ham at få en auten-

forskudt sig ind i en ny modenhed, et nyt erfaringsgrundlag.

tisk case story i kassen, havde filmen formodentlig set noget anderledes ud. I

Som en del af det reflekterende lag optræder også en anden type kommen-

stedet optræder nu undervejs en række sekvenser, hvor filmmageren reflek-

tarer, som snarere har at gøre med filmmagerens problemer med at få sin film

terer over konsekvenserne af, at han aldrig opnåede adgang til at filme inde

i kassen. For eksempel kredser han om vanskelighederne ved at få adgang til

i den institution, som han havde udset sig (ligesom han heller ikke kunne

at filme en autentisk case story fra start til slut – altså fra kidnapning til gen-

komme indenfor i mormonernes tabernakel), samtidig med at han på mere

forening med familien. Og jo længere man kommer ind i filmen, des mere

traditionel dokumentarisk vis præsenterer Red Rock Canyon School. I den

klart bliver det, at løsningen på dette problem i sidste ende blev helt at droppe

forbindelse vises blandt andet nogle klip fra en reklamevideo for Red Rock

ambitionen om at dokumentere en virkelig historie og i stedet at iscenesætte

Canyon School, et smægtende glansbillede med positive udsagn om hjerne-

to bortførelsesforløb med skuespillere (med “sidste ende” menes i denne sam-

vask af børn, signeret af stedets grundlæggere, ægteparret Frank og Melanie

menhæng et eller andet tidspunkt efter, at denne bogs forfatter tog afsked

Habibian. Og disse efterfølges af samtaler med to forskellige repræsentanter

med Jon Bang Carlsen i Los Angeles i oktober 2009).

for institutionen, som bekræfter filmmagerens mistanke om, at en del af de

Med andre ord: Just the Right Amount of Violence rummer også et fiktivt

forældre, som benytter sig af denne ukonventionelle service, dybest set ikke

lag, bestående af to opdigtede kidnapningssager. Den ene handler om en ung

ønsker at få deres børn hjem igen. I et tilfælde, fortæller en af talsmændene,

mand, Simon, spillet af skuespilleren Quinn Butterfield (og hér er det i bedste

hængte en dreng sig, fordi forældrene ikke dukkede op til jul. Og da faren

iscenesat dokumentarisme-stil Evan James og Dana Goller, der spiller sig selv

modtog meddelelsen, virkede han lettet.

som bortførere, mens resten af de involverede er professionelle skuespillere).

Den horrible historie bliver for filmmageren et påskud for at sætte ud på

Den anden handler om en ung kvinde, Patricia, spillet af Melissa Carnell (og

en sine karakteristiske (men i dette tilfælde relativt få) vilde ekskurser – en

hér er alle skuespillere). De to særdeles realistiske forløb fungerer på én gang

associationskæde fra Utahs blodrøde bjerge via fortidens atomprøvespræng-

som illustrationsmateriale og dramatisk drivkraft, og begge er brudt op i en

ninger samme sted til bomberne over Hiroshima og Nagasaki under Anden

række mindre afsnit, som er fordelt ud over filmens elleve kapitler. Det meste

Verdenskrig. Med sin beliggenhed tæt på stedet for atomprøvesprængningerne

ad vejen holdes publikum hen i uvished om, hvorvidt der er tale om virkelig-

i Utah mener filmens fortæller, at St. George kan ses som et symbol på, hvor

hed eller fiktion, men i filmens sidste kapitel løftes sløret med nogle behind

brutal fars hammer kan blive over for børn, der ikke kan kaldes til orden. Hvor-

the camera-optagelser (ligeledes à la Blinded Angels).

efter der klippes til optagelser fra Japan ledsaget af en kommentar om, at fars

Hertil kommer så en hybrid-sekvens, hvor flere forskellige lag blandes

hammer – takket være den rigelige uran fra mormonernes røde bjerge – også

sammen. Efter at man har været vidne til bortførelsen af Patricia, ringer film-

genetablerede ro og orden i det uregerlige land på den anden side af Stillehavet.

mageren til hendes far, Mr. Miller – spillet af skuespilleren John Pirruccello –

“Det er ikke min metafor,” skynder han sig at indskyde. “Det er virkelighe-

og udspørger ham om de stærke anklager om seksuelt misbrug, som datteren
506
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Harebjerg ved Fårevejle, Vestsjælland, august 2012.
Jon Bang Carlsen ligner en lettet mand. Som han sidder dér ved havebordet på den vestvendte side af sit husmandssted ved Fårevejle og iagttager
solnedgangen over Nekselø Bugt, kunne man næsten få den tanke, at han
efter en lang og frustrerende periode omsider havde fået en slags fred i sit
rastløse sind. “Det er som at bo i et maleri, ikke?” siger han og peger ud over
det romantiske sceneri. En bemærkning, der måske både kan forstås som en
legitimering af, hvorfor han i sin tid valgte at slå sig ned på Harebjerg, og
som en indirekte forklaring på, hvorfor han ikke desto mindre – idyllen til
trods – fortsat farter verden rundt. Man siger, at det er svært at leve i Paradis,
og måske af samme årsag har Jon Bang Carlsen haft sin adresse et så uventet
sted som i Singapore i det lille års tid, der er gået, siden vi så hinanden sidst.
Men nu, hvor han er hjemme igen – selvfølgelig blot for at planlægge en ny
Okay, han er blevet syv år ældre, siden vi havde vores første samtale til denne
bog. Håret er blevet endnu mere hvidt, og gangen måske en anelse tungere,
men energien og virketrangen synes usvækket. Jeg har knap nok fået sat mig
ned, før det vælter ud af ham med mindst en håndfuld idéer til fremtidige
film, alle sammen henlagt til fjerne locations i Asien, USA eller Afrika. Men
først og fremmest er han tilfreds med, at Just the Right Amount of Violence –
hans første nye film i fem år – omsider er blevet (næsten) klar til premiere.

foto: Lars Movin

flytning til Sydafrika hen under jul – ser han ud til at befinde sig ganske godt.

Rastløs i Paradis – Jon Bang Carlsen i aftensolen foran sit husmandssted på Harebjerg ved
Fårevejle. “Nu er denne egn også blevet et sted, jeg bærer i mig og længes efter, når jeg er
ude i verden. Men det ændrer ikke ved, at jeg stadig er nødt til hele tiden at rejse ud – for
at kunne længes hjem.”

Der mangler lidt lydefterarbejde og anden finpudsning, men grundstruktu-

skruet sammen. Ligesom de unge mennesker, de arbejder med, havde i hvert

ren er på plads. Endnu en vild tanke er blevet til en filmisk fortælling.

fald de to af dem – Evan James og Tony Pallotto – prøvet at stå på kanten til

“Det har været en hård fødsel,” siger han, “det skal der ikke herske tvivl om.

døden, inden de vendte om og kom på ret køl. Og derfor er de velegnede red-

Men selv om filmen er blevet anderledes, end jeg havde forestillet mig, er jeg

skaber til at spejle den tragiske historie om bruddet mellem barn og voksen. For

endt med at holde af barnet. Først og fremmest var jeg virkelig imponeret af de

det er jo dét, filmen handler om: Det brud, som i videre forstand er et udsagn

to skuespillere, som spiller de unge mennesker i bortførelsesscenerne. På trods

om den voksnes desperate forsøg på at kurere barnet – hvilket selvfølgelig oftest

af at de aldrig selv havde prøvet at blive kidnappet og forvist fra deres barn-

ender med at slå barnet definitivt ud af kurs, fordi den voksne ikke er i stand til

domshjem, var de i overraskende grad i stand til at leve sig ind i situationen, og

at gribe i egen barm og løsne op i sin fornemmelse af, hvad liv er, men i stedet

de giver for mig at se et hundrede procent troværdigt udtryk for det kærligheds-

vil presse barnet ind i sin egen kedsommelighed eller formalisme. Det fængsel,

tab, som sådan et overgreb indebærer. Det bekræftede mig endnu en gang i,

som de voksne har levet i, skal barnet også spærres inde i, og det er den evige

at vi mennesker på et eller andet plan alle sammen spejler hinandens historie.

poetiske rædselsrække, som vi mennesker føder hinanden ind i.”

Det er godt at tænke på, når man sidder derude på alverdens hotelværelser og

– Tager vi bare én af dem, Evan James, så synes han at trives med spotlyset på sig?

føler sig ensom. Vi er alle sammen bare farver på den samme palet.”

“Ja, han besidder nogle af de samme egenskaber som James Jarrett i Fugl

“Men jeg er også glad for den måde, de tre autentiske interventionists fun-

Fønix. Han liver op, når projektørerne bliver tændt. Han elsker kameraet, og

gerer på. For selvfølgelig viste de sig i deres baggrund at rumme en række af

så er han vanvittig god til at fortælle historier på den typiske amerikanske

de samme træk som de børn, de bortfører. Det er jo sådan, tilværelsen ofte er

måde, som har en tendens til at gøre alle ting, selv de mest trivielle, til le-
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gender. Men til forskel fra dengang, jeg lavede Fugl Fønix, havde jeg denne

den type film, folk gerne vil have, men nu er jeg bare et andet sted henne.

gang kun indimellem hele det store dejlige maskineri, som et filmhold er, til

Så i den forstand har jeg aldrig rigtig ramt min tid. Jeg har aldrig prøvet dét,

min disposition, og derfor var jeg tvunget til at arbejde mere dokumentarisk.

som nogen taler om, nemlig at man laver en fuldstændig egensindig film,

Det er de små videokameraers velsignelse, men også deres forbandelse: De

som man tror kun vedrører én selv, og så brager den igennem til hele verden.”

drukner os i friheden til at tage alle de billeder, vi har lyst til, men samtidig

“Til gengæld har jeg som filmskaber kunnet arbejde med en vis grad af

fratager de os muligheden for at gøre det enkelte billede sansende langt ud

frihed, hvilket også er meget værd. Man har jo set det med mange af de folk,

over sproget og forståelsens grænser.”

som har fået stor succes, at pludselig er de endt ligesom Gulliver, der drev ind

– Hvad så nu – hvordan kommer man videre efter en så sej kamp?

på stranden og blev bundet med snore af små mænd, så han dårligt kunne

“Som sagt har jeg masser af projekter på bedding, men lige nu ved jeg ikke

røre sig. Det er dét, der sker for mange: De er blevet bundet af små mænd,

med sikkerhed, hvilke af dem jeg vil forsøge at realisere først. Måske bliver det

som vil tvinge dem til at gentage succesen igen og igen, og er på den måde

en mindre film i Sydafrika, hvor Madeleine og jeg planlægger igen at flytte

kommet ind i en spændetrøje, hvor de bliver kvalt i deres egen succes. Det

ned til vinter. Men ellers er en af de ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig at

har jeg været vidunderligt fri for. Der har ikke været så mange forventninger

prøve kræfter med, dét, som jeg ellers altid har haft mistillid til, nemlig den

omkring mit arbejde, og derfor har jeg mere eller mindre kunnet lave de film,

gode fiktionsfortælling – men selvfølgelig formuleret på min måde. Det er

jeg har haft lyst til, hvilket er en meget priviligeret position. Og der må heller

klart, at i mange af mine film har fortællingen også ligget i, hvordan tingene

ikke herske nogen tvivl om, at jeg generelt har følt mig overordentlig forkælet

skete, altså det filmiske greb, jeg har brugt til at forvalte en mere eller mindre

af det danske system. Selvfølgelig kan man sige, at jeg ikke har fået mulighed

banal historie. Og nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at arbejde med et

for at lave alle de spillefilm, jeg gerne ville, men i forhold til så mange andre

filmisk forløb, der virkelig prioriterer fortællingen – altså hvad der sker på lær-

har jeg opnået finansiering til rigtig mange film, og det er jeg taknemmelig

redet, snarere end hvordan det sker.”

for. Men derfor kan jeg alligevel godt savne det dér vidunderlige kick ved de

“Omvendt kunne jeg også godt tænke mig at gå endnu mere konsekvent

større film, hvor man får lov til at arbejde med en optimal visuel styrke. Som

ud ad det spor, som jeg har bevæget mig på i mine senere film, og som jeg

jeg har talt om flere gange før, har jeg indimellem en meget stærk længsel

også arbejder med i mine skrevne essays. Altså sådan noget med at operere

efter dét, som jeg selv oplevede, da jeg som knægt begyndte at tilbringe mine

med et dokumentarisk, ofte erindringsinspireret lag, der knopskyder ind i

aftener i Vedbæk Bio. Det dér: Huuuu, hvor er det flot! Det næsten cirkusagtige

fiktionen for at udtrykke en filosofisk pointe. Det er jo en oplagt måde at kon-

sug i mellemgulvet, som er noget helt særegent ved film. Dét savner jeg lidt

struere en filmisk struktur på, men problemet er, at det er svært at få finansie-

en gang imellem, og det vil jeg gerne vende tilbage til – film som den store

ret den slags. Film er stadig en luderkunstart, hvor man altid er afhængig af

suggererende fortælling, der bliver næsten kropslig i sin styrke.”

at få andre til at betale, hvilket betyder, at man aldrig kan have den samme

– Vi har talt meget om landskaber. Hvad med det vestsjællandske landskab, vi

grad af egensind eller uafhængighed, som man kan i andre kunstarter: mu-

sidder i nu? Bortset fra de danske sekvenser i Purity Beats Everything har du ikke

sik, skrift, maleri.”

optaget film hér?

– Man kunne ellers godt få den tanke, at tiden arbejder for dig, når man ser, hvad

“Det er rigtigt, men det er også noget, som er begyndt at melde sig i de senere

der bliver produceret af hybridformer i disse år, specielt inden for det dokumentariske

år. Jeg har talt om Mols Bjerge eller Vestjylland som min sjæls grundlandskaber,

felt?

men da vi flyttede ind på gården hér, oplevede jeg, at jeg havde fundet et nyt

“Det er muligt, men jeg tror, at jeg i en eller anden forstand er en lidt be-

landskab, som på lignende vis gav genklang i mit indre. Det har noget at gøre

sværlig gut at placere i de systemer. For dengang jeg lavede dét, man kunne

med den særlige måde, vinden rammer ukrudtet i haven på, og den særlige

kalde mine klassiske iscenesatte dokumentarfilm, var jeg for tidligt ude og

måde, foråret dufter på lige præcis hér. Så nu er denne egn også blevet et sted,

blev hele tiden hevet ind i den sørgeligt primitive diskussion om, hvad der er

jeg bærer i mig og længes efter, når jeg er ude i verden. Men det ændrer ikke

sandhed og løgn i film. Og i dag, tyve eller tredive år senere, er det pludselig

ved, at jeg stadig er nødt til hele tiden at rejse ud – for at kunne længes hjem.”
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Vi sidder lidt i stilhed og iagttager de sidste røde solstråler, som glimter i krapbølgerne ude på Nekselø Bugt. Så er det, jeg får øje på vejen – vejen – altså den
del af Harebjerg, der går fra Kårupvej op forbi indkørslen til min værts ejendom. Måske er det bare fordi, det er en vestvendt kyst – og dermed et af den
type scenerier, som der findes så mange af i Jon Bang Carlsens film. Men der
er altså et eller andet bekendt ved den vej. Faktisk minder den i påfaldende
grad om den vej, som hovedkarakteren i spillefilmen Ofelia kommer til byen
(1985) – John, instruktørens alter ego – spadserer ud ad i slutbilledet, efter at
han omsider har revet sig fri af landsbyens omklamrende greb og er sat ud
på sit livs eventyr. Men det kan ikke passe. Den film blev jo optaget oppe ved
Fjaltring på den jyske vestkyst …
“Det er ikke så sært, hvis den vej virker bekendt,” siger Jon Bang Carlsen
og griner. “For det er vejen fra Ofelia-filmen. Da vi var færdige med optagelserne og var kommet tilbage til Sjælland, viste det sig, at der var én scene, som
vi blev nødt til at skyde om, fordi den optagelse, vi havde med hjem, ikke var
helt i fokus, og det var den allersidste, hvor det afsløres, at graveren har overlevet ulykken og nu spadserer ud ad landevejen, væk fra landsbyen og vestpå
ud mod havet. Den vej, vi oprindelig havde brugt, lå oppe nord for Ferring, og
det var sådan en lang lige vej, der gik opad til et punkt, hvor man så pludselig
kunne se ud over Vesterhavet. Den var helt perfekt. Men fordi det var for dyrt
at transportere hele holdet tilbage til Jylland blot for at rette op på en enkelt
scene, kørte vi i stedet rundt på Sjælland og ledte efter et sted, der lignede –
med marker på begge sider og telefonpæle til venstre. Og den vej, vi fandt, er
den, der fører op til huset hér. Det var sådan, jeg kom til at bo på Harebjerg.”
En engel går gennem haven.
“Det er egentlig underligt,” kommer det så. “I filmen repræsenterer den
vej den unge hovedkarakters rejse ud i den store verden. Men for mig personligt kom lige præcis den scene til at betyde, at jeg fandt vejen op til det
hus, der skulle blive mit første rigtige hjem som voksen og rammen om min
families liv. Men det bekræfter måske bare dét, jeg altid har sagt: at vejen ud
også er vejen hjem.”
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Digtet af Peter Laugesen, som citeres i forordet, er fra samlingen De sagde hans hund havde lopper, s. 14.

	I: REJSEN TIL AMERIKA
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Kapitlets motto er fra roman af Morti Vizki: Peters revolution, s. 84.
Carlsen: Locations, s. 9.
I et essay fra 1998 om en rejse gennem Sydafrika skriver Jon Bang Carlsen: “Endnu engang oplever jeg
dette sære at ‘genkende’ et sted i verden, som jeg aldrig har set før. Og ‘genkendelsen’ skyldes selvfølgelig, at landskabet og menneskene i denne for mig ukendte ørken er en dokumentarisk virkeliggørelse af
en historie jeg længe har haft lyst til at fortælle.” “Stilheden er en gave”, in: Carlsen: Locations, s. 52.
Carlsen: Locations, s. 7.
I løbet af denne bogs tilblivelse har filmens arbejdstitel blandt andet været In loco parentis, Best Bad
Boy og In the Name of Love.
Myten om, at det var Solvognen, som stod bag aktionen på Rungstedlund i 1974, har overlevet. Så
sent som 26. november 2010 skrev Jens Andersen i en artikel i Berlingske Tidende om Det Danske
Akademi: “Anført af en splitternøgen Jens Jørgen Thorsen, Jørgen Nash og en helvedes masse hvide
mus, der krævede ‘den litterære junta’ afsat, trængte Solvognens teateraktivister ind og opførte en
pantomime, der endte med, at en ung kvinde lod, som om hun skar sin pulsåre over og derefter
faldt om med et skrig i en pøl af rød maling.”
Det er kendetegnende, at de fleste af de anmeldere, der skrev om En rig mand omkring premieren i
begyndelsen af 1979, havde sympati for Jon Bang Carlsen som instruktør, men at de samtidig havde
svært ved at kapere filmens hovedperson. Typisk var Keith Keller i B.T., som gav filmen seks stjerner
og roste Jon Bang Carlsen for at have “en sand holdning og et gennemmusisk sind” – men som i øvrigt brugte det meste af sin spalteplads på at latterliggøre Hans Smith. (“Er han lige så lykkelig som
rig?”, 2.2.79.) Dog var der også flere, som – måske netop fordi Hans Smith i så høj grad iscenesatte
sit eget liv – satte spørgsmålstegn ved, om den iscenesatte dokumentarisme nu også var det optimale
greb i denne sammenhæng. Således undrede Ebbe Iversen i Berlingske Tidende sig over, om Hans
Smith virkelig var så overfladisk og stereotyp, som fremstillingen lod ane, og kaldte En rig mand
“en forunderlig film, som man ikke føler sig ganske tryg ved”. (“Den rige mands gåde”, 31.1.79.) I
Kristeligt Dagblad var Niels Houkjær direkte forarget og antydede, at Jon Bang Carlsen havde gjort sig
til et ukritisk redskab for den rige mand – anmelderen, som havde været begejstret for Jenny og En
fisker i Hanstholm (begge 1977), kunne ikke denne gang få øje på instruktørens distancerende filter og
mente, at der tilbage kun stod “en fattig ramme af et asocialt, kynisk og drømmeløst væsen”. (“Hvis
jeg var en rig mand”, 2.2.79.) Mens Flemming Behrendt i Weekendavisen var decideret uinteresseret i
Hans Smith og (derfor?) afskrev filmen som “dybt kedsommelig og helt perspektivløs”. (“Vildskud”,
2.2.79.) Et par måneder senere, i marts 1979, da En rig mand blev vist i fjernsynet, skiftede fokus helt
fra filmens form til hovedpersonen. Specielt formiddagspressen svælgede i forargelsen over Hans
Smith og hans livstil. I et interview i B.T. svarede Smith igen ved at sige, at han fandt filmen lidt
kedelig og havde svært ved at genkende sig selv i Jon Bang Carlsens fremstilling, men at han i øvrigt
havde moret sig under optagelserne og ikke ønskede at blande sig i instruktørens beslutninger. (“Jeg
vil blæse på om folk bliver gale i hovedet”, 28.3.79.) I Ekstra Bladet gik man et skridt videre og fandt
frem til rigmandens danske ekshustru og deres tre børn, som samstemmende fortalte om følelseskulde, svigt og trusler om at blive gjort arveløse. (“Hans millioner og hans liv ødelægger os”, 30.3.79.)
Og instruktøren? Tja, han tog tilsyneladende både mediestorm og kritik roligt. I et interview i Ekstra
Bladet afviste han, at det nogensinde havde været hans ærinde at lave en afslørende film om Hans
Smith: “Næh,” sagde han, “den handler om, hvordan vi alle fægter os frem efter at finde lykken – og
navnlig hvad der sker, når man finder den.” (“Substral-millionær: Sådan vil jeg dø”, 30.1.79).
Sangen “Me and Bobby McGee” er skrevet af Kris Kristofferson og Fred Forster. Den blev første gang
indspillet af country-sangeren Roger Miller i 1969. Siden tog andre sangen op, men den mest berømte
version blev indspillet af Janis Joplin i 1970 til albummet Pearl. Joplin døde imidlertid i oktober
1970 – kort efter indspilningen – og nåede ikke at opleve, at både album og sang opnåede betragtelig
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succes, efter at albummet var udkommet i januar 1971. I øvrigt kan det nævnes, at Patti Smith i sin
erindringsbog, Just Kids, fortæller om, hvordan hun var til stede i Joplins værelse på Chelsea Hotel
ved den lejlighed, hvor Kristofferson første gang sang “Me and Bobby McGee” for hende (s. 159).
Loudon Wainwright III (født 1946). Sanger, sangskriver og skuespiller. Var gift med sangerinden
Kate McGarrigle (1946-2010) og er far til musikerne Rufus Wainwright (1973), Martha Wainwright
(1976) og Lucy Wainwright Roche (1981) – de to første med McGarrigle. Er ikke mindst kendt for
at skrive stærkt selvudleverende sange om sit privatliv, herunder om det stormfulde ægteskab med
McGarrigle. Har udgivet mere end tyve albums siden debuten Loudon Wainwright III i 1970. I 2012
oplevede han et mindre comeback med endnu et selvbiografisk album, Older Than My Old Man Now,
hvor alle hans tre børn medvirker.
Theatre of the Ridiculous var en undergrundsgruppe, dannet i New York i 1965, som dyrkede
avantgarde-teater i traditionen fra Antonin Artaud, tilsat elementer fra popkunst samt træk fra periodens køns- og seksualitets-eksperimenterende subkulturer. Oprindelig var gruppens aktiviteter
primært centreret omkring dramatikeren og forfatteren Ronald Tavels stykker. Og i kraft af dennes
tilknytning til Warhol (som manuskriptforfatter) medvirkede ofte personer fra kredsen omkring
The Factory i gruppens forestillinger – ligesom der også var stilistiske og tematiske overlapninger
mellem de to miljøer, eksempelvis i optagetheden af homoseksualitet eller tvetydighed omkring
kønsidentitet.
Ifølge e-mail fra Ulf Larsen (11.6.12) foregik disse begivenheder i 1979, lige omkring reaktornedsmeltningen på atomkraftværket Three Mile Island ved Harrisburg, Pennsylvania – en katastrofe,
som sendte skygger helt ind over Manhattans natteliv.
Louis Armstrongs memoirer, Satchmo. My Life in New Orleans, udkom første gang i 1954. Året efter
udsendte Gyldendal værket på dansk under titlen: Mit liv i New Orleans. Bogen er fyldt med barske
erindringer fra en barndom under fattige kår i New Orleans – herunder også adskillige skildringer af
slagsmål med knive og andre våben. Men noget tyder på, at den unge Jon Bang Carlsens fantasi har
digtet aktivt med under læsningen. I hvert fald rummer den danske oversættelse ingen passager, som
svarer direkte til den hér refererede (med bryster som skæres af og kastes på asfalten). Det tætteste er en
episode, hvor fortælleren er gået med en pige hjem, men afbrydes i sit forehavende af en gangstertype:
“Cheeky kom farende ind, svingende med en barberkniv, og Irene sprang hvinende ud af sengen. Hun
smuttede forbi ham og løb skrigende ud på gaden, næsten uden en trevl på. Cheeky var lige i hælene
på hende med barberkniven i hånden. Jeg kunne høre Irenes skrig og stemmer der prøvede på at formilde ham og råbte: – Lad være med at snitte hende! Lad være med at snitte hende!” (s. 93).
Carlsen: Locations, s. 21.
Formelt set har Jon Bang Carlsen aldrig været gift, men han omtaler ofte de to kvinder, han har
levet sammen med i længerevarende forhold (og fået børn med), som sine “koner” eller “hustruer”.
Det drejer sig om ungdomskæresten Ida Klemann og livsledsagersken Madeleine Haywood.
Ligesom i forbindelse med premieren på En rig mand (1979) bar en del af modtagelsen af Fugl Fønix
(1984) præg af, at uanset hvad man ellers mente om filmen, fandt mange dens hovedkarakter og alt
dét, han repræsenterede – specielt selvtægtstankegangen – fremmed i forhold til en dansk mentalitet (og dermed anfægtende). Det var dog især i mødet med det ‘menige’ publikum, at der blev sat
spørgsmålstegn ved, hvorfor Jon Bang Carlsen ikke i højere grad havde lagt en kritisk distance til
James R. Jarrett. Blandt de professionelle anmeldere var denne problematik så godt som fraværende, og i stedet var der bred enighed om at dele roser ud. I Aktuelt betegnede Henrik Jul Hansen Fugl
Fønix som “en lille genistreg”. (“Pæne mennesker bliver dræbere”, 11.2.84.) I Weekendavisen kaldte
Jan Kornum Larsen filmen “et lille under”. (“Fønix fra Phoenix”, 10.2.84.) Og i Politiken havde Bent
Mohn ikke problemer med at skelne mellem instruktørens og hovedpersonens synspunkter og
skrev om Jarrett: “Han udleveres ikke, det er heller ikke nødvendigt, han gør det selv på rolig, velovervejet, velformuleret vis.” (“At tøve er at dø”, 10.2.84.) Den eneste, der direkte kommenterede
filmens ukritiske portræt af Jarrett, var Keith Keller i B.T., men det var ikke i en negativ forstand
– snarere gik han i rette med de personer, som fejlagtigt havde taget instruktøren til indtægt for hovedpersonens holdninger. Det var helt uretfærdigt, mente Keller – for Jon Bang Carlsen “kender og
erkender en galning, når han ser ham”. Sagen er snarere, at instruktøren “er og bliver humanisten,
der ikke kan gå tæt på mennesker uden at komme til at kunne lide dem”. (“Fuglen flyver”, 13.2.84).
I sin første selvbiografi, Et andet liv (2006), har Allan Olsen helliget et kapitel til oplevelserne omkring
indspilningen af Time Out i vinteren 1987. Hér lægger han ikke skjul på, hvordan hans problemer
med alkohol i den periode påvirkede hans professionelle liv. Indledningsvis konstaterer han, at han
allerede inden afrejsen fra Danmark brød den aftale, han havde indgået med Obel Film om at tage
antabus under optagelserne. Da han pakkede sin kuffert, hældte han antabussen ud og lagde i stedet
hovedpinepiller i pakken – på den måde så det i det mindste ud, som om han havde medicinen med.
Herefter beretter han, hvordan han hurtigt fandt sig til rette på barerne i Lordsburg og i det hele
taget fortsatte sin våde livsstil fra København. Problemet berørte også samspillet med den kvindelige
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hovedkarakter: “Patricia Arquette var meget teenage-agtig, talte ustandseligt i telefon og var lidt svær
at komme ind på livet af. Bedre blev det sikkert ikke af, at jeg ofte lugtede lidt for meget af bajer, når vi
skulle spille sammen og i det hele taget ikke var top-tunet om morgenen, hvor min mave også havde
problemer med at fordøje nattens udskejelser.” (s. 144) Endelig afslører han, at en af de amerikanske
skuespillere på et tidspunkt diskret antydede, at han havde luret den danske hovedrolleindehavers
alkoholmisbrug og gav ham et kollegialt råd, idet han pegede på den dåseøl, der altid var inden for
Olsens rækkevidde: “You have to take care.” (s. 146).
I Weekendavisen kunne Jan Kornum Larsen (som tydeligvis var fortrolig med hele instruktørens
bagkatalog) slet ikke få nok. I anmeldelsen lægger han ud med at erklære, at Jon Bang Carlsen hører
til “de fire-fem danske instruktører, hvis originalitet og behov for at lave film gør, at man føler en
virkelig forventning over for dét, de laver”. Og så slutter han efter én lang skamrosning af filmen
med følgende salut: “En sand glæde.” (“De levende og de døde”, 8.11.85.) For flere anmeldercitater,
se kapitlet om Ofelia kommer til byen.
Fotografarbejdet på Time Out fik ligefrem anmelderen Johs. H. Christensen til i sin omtale af filmen
i Kristeligt Dagblad til at beskrive Gruszynski som “en af verdens bedste fotografer”. (“Flugten til
Amerika”, 12.2.88.)
Bagdad Café var en lavbudget-komedie af den tyske instruktør Percy Adlon, optaget på en enkelt
location i Mojave-ørkenen i det sydlige Californien. Den havde premiere i 1987 og blev, noget overraskende, en stor international succes.
Nina van Pallandt (Nina Magdalena Møller, født 1932). I 1957 debuterede hun som sangerinde
som den ene halvdel af musikduoen Nina og Frederik. Parret opnåede i løbet af kort tid popularitet
langt ud over landets grænser med deres calypso- og folk-inspirerede repertoire, samtidig med at
de vakte opsigt med deres image som renskurede og alligevel et lille smule udfordrende ungdomsidoler – en slags stuerene overklasse-bohemer i en tid, hvor begrebet beatniks ellers var ved at blive
et skældsord i pænere kredse. Nina havde kendt den dansk-hollandske baron Frederik van Pallandt
helt tilbage fra sin barndom, idet Frederiks diplomatforældre i sidste halvdel af 1930‘erne kom i huset hos Ninas familie. Og efter at de mødtes igen i midten af halvtredserne og begyndte at optræde
sammen som Nina og Frederik, indspillede de et stort antal plader og fortsatte med at turnere over
store dele af verden til langt op i tresserne. På det private plan blev de gift i 1960, men brød med
hinanden i 1969, hvorefter også deres professionelle samarbejde ophørte (Frederik van Pallandt
blev i 1994 fundet myrdet under mystiske omstændigheder i sit hjem i Puerto Galera i Filippinerne,
angiveligt på grund af hans aktiviteter som narkosmugler). Parallelt med musikkarrieren medvirkede Nina og Frederik i slutningen af halvtredserne i et par danske film, mest mindeværdigt
i Bent Christensens Kærlighedens melodi (1959), hvor de optrådte sammen med Louis Armstrong.
Efter skilsmissen fra Frederik – som formelt blev gennemført i 1975 – flyttede Nina van Pallandt
til Los Angeles, hvor hendes skuespillerkarriere blussede op, ikke mindst i kraft af en stribe roller
i Robert Altmans film: Det lange farvel (1973), Et bryllup (1978), Quintet (1979) og O.C. and Stiggs
(1985). Hun har også medvirket i film af Orson Welles og Paul Schrader samt i diverse tv-serier. Jon
Bang Carlsen mødte første gang Nina van Pallandt i Los Angeles i midten af firserne, hvor han til
Danmarks Radio lavede et radioprogram om hendes frivillige arbejde i Para Los Niños, en hjælpeorganisation for børn af illegale mexicanske indvandrere. På det tidspunkt var hendes filmkarriere
ved at ebbe ud, og da han i 1987 kontaktede hende igen med henblik på at tilbyde hende en rolle i
Time Out, var hun gledet endnu længere ud i mørket – ikke mindst set fra et dansk perspektiv, idet
der på det tidspunkt var gået næsten tredive år, siden hun sidst havde medvirket i en dansk film.
Time Out blev Nina van Pallandts svanesang som filmskuespillerinde, og siden har hun stort set
holdt sig uden for offentlighedens søgelys. I 1988 flyttede hun til Spanien, hvor hun primært har
opholdt sig i Madrid eller på Ibiza. Ifølge Jacob Wendt Jensens biografi, Nina van Pallandt (2012),
har hun siden 2009 boet i badebyen Sitges syd for Barcelona.
Henrik Lundgren: “Solvognskriger”, Politiken, 12.2.88.
Johs. H. Christensen: “Flugten til Amerika”, Kristeligt Dagblad, 12.2.88.
Kim Schumacher: “Hamlet kommer til byen”, B.T., 12.2.88.
Henning Jørgensen: “Fortabt søn i forlist film”, Information, 12.2.88.
Michael Blædel: “Allan Olsen kommer til byen”, Berlingske Tidende, 12.2.88.
Gyldendals Filmguide. Danske film fra A til Z, s. 513.
Netop denne pointe fremhævede Henrik Lundgren i sin anmeldelse af Time Out i Politiken, hvor
han skrev, at det ikke mindst var konsulenterne, som havde svigtet: “Ved at lade Bang Carlsen
komme hjem fra Amerika med sin første udpræget mislykkede film har konsulenterne leveret ammunition til alle dem, der er modstandere af at se dansk film optaget i udlandet. Derved (…) har de
skadet ikke bare Bang Carlsen, men hele det hjemlige filmmiljø.” (“Solvognskriger”, 12.2.88).
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II: SJÆLENS GRUNDLANDSKABER
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Carlsen: Locations, s. 10.
Af et interview i Politiken, publiceret mens Carmen & Babyface var under optagelse, fremgår det,
at arbejdstitlen på det tidspunkt var Vokseværk. (Dorte Hygum Sørensen: “Den indre handling”,
14.1.94.)
Med ganske få undtagelser var anmelderne anderledes begejstrede for Carmen & Babyface, end de
havde været for smertensbarnet Time Out (1988). I Politiken var Anders Rou Jensen således overvejende positivt stemt over for portrættet af de to skilsmisseramte søskende, om end han mente, at
de “virtuose” billeder indimellem skyggede lidt for indholdet: “Her er rugbrødsrealisme og lommepsykologi langt væk. I stedet er det Jon Bang Carlsens raffinerede formsans og veludviklede visuelle
kompositionsteknik, der træder i forgrunden og så at sige stjæler billedet fra filmens hovedpersoner
og deres mange familie- og udviklingsmæssige genvordigheder.” (“Med sikker hånd”, 20.1.95.) I
Jyllands-Posten kaldte Per Calum filmen “smerteligt påtrængende” og “dybt fascinerende”, men
‘nøjedes’ med at give fire stjerner, idet der samtidig kunne konstateres nogle ujævnheder (nogle
dage efter fremhævede han imidlertid filmen som en af ugens favoritter og konkluderede, at der var
tale om “et lille vidunder af sart poesi”). (“Smerteligt påtrængende film”, 22.1.95.) I Weekendavisen
skrev Bo Green Jensen, at Carmen & Babyface først og fremmest var “en meget charmerende film”,
hvorefter han kom med den blandt anmeldere sjældne konstatering, at den for hans skyld gerne
måtte have været tyve minutter længere! (“Den kroniske uskyld”, 20.1.95.) Og endelig blev der sat
trumf på i Ekstra Bladet og Det Fri Aktuelt – i den første gav Jonna Gade filmen lutter lovord med på
vejen og dryssede fem stjerner på (“Kære Jesus, du er ond”, 20.1.95); og i den anden konkluderede
Kim Skotte, at “Carmen & Babyface bør blive Jon Bang Carlsens gennembrud som folkelig filmkunstner”. (“Stærke og sårbare”, 20.1.95).
Hovedparten af Sergei Eisensteins filmteoretiske skrifter er samlet i to engelsksprogede publikationer: The Film Sense (1942) og Film Form (1949) (begge Harcourt, Brace & Company). I 1957 samlede
Meridian Books de to titler i ét bind. Senere er begge værker genudgivet i diverse udgaver.
Børnehjemmet Dear Home lå på Sofievej 26 i Hellerup.
Hjalmar Carlsens levnedsskildring, herunder om familiefirmaets historie, findes i publikationen
Historien om en Hjørringdreng og hans virksomheder, som Carlsen if udsendte i 1975 i anledning af
femoghalvfjerdsårs-jubilæet for Presse-Illustrations-Bureau (PIB).
Per Hjald Carlsen (1912-94) har skrevet om sin barndom, opvækst og familiehistorie i En klampenborgdreng fortæller (1990). Hans andet erindringsbind, Det var dengang, bedstefar (1993), omhandler
det professionelle liv fra slutningen af 1930‘erne og frem, herunder tilblivelsen og udviklingen af
forlaget Carlsen if.
Jon Bang Carlsen: “Bag syrenbuskene”, in: At lære kunsten, s. 75.
Torben Ulrichs udtalelse faldt oprindelig i interview i Søndags-B.T. (14.2.69). Synspunktet nuanceres i samtalebogen Udspil, hvor Ulrich taler om, at der “ligger en forpligtelse, som er lidt større fra
fædrene til sønnerne end den anden vej. Det handler nok om forpligtelsen til at give den samme
grad af frihed videre til sine børn, som man selv føler sig rundet af.” Movin: Udspil, s. 138.

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

III: ET VEJKRYDS I VESTJYLLAND
16)
1)

2)
3)

Kirkescenen er et af de elementer, som – i næsten identisk form – går igen i de to film med Jenny.
Kameraet starter i total, nede fra indgangen i modsat ende af alteret, og bevæger sig op ad midtergangen, mens kordegnen læser indgangsbønnen. Da han er færdig med bønnen og giver sig til
at synge første salme, klippes fra det frontale billede, der nu er helt inde i nær, til en indstilling,
hvor kameraet er placeret bagved kordegnen og filmer hans ryg og menighedsmedlemmerne, der
kigger op mod ham. I Fyret (1975) og Jenny (1977) er sekvensen gennemført i stort set ens indstillinger og klip (og med samme kordegn og nogle af de samme menighedsmedlemmer). Dog synges
to forskellige Grundtvig-salmer: I Fyret er det “Kirkeklokke! mellem ædle malme”, i Jenny er det
“Den signede dag med fryd vi ser”. Og så er det kun i Fyret, at sekvensen afsluttes med, at Jenny og
de øvrige menighedsmedlemmer går til alters. I øvrigt genbruger Jon Bang Carlsen “Kirkeklokke!
mellem ædle malme” i Ofelia kommer til byen (1985), hvor han lader bedemanden stå i laden og
synge den for den afdøde Lauritz’ søn, landmanden Arne, mens denne arbejder med kvæget.
Fra sangen “Hvad vindes på verdens vidtløftige hav” (cirka 1755); citeres også i filmskolefilmen
Fyret (1975).
At Jenny Jespersen rent faktisk nød samværet med de københavnske filmfolk, fremgår af en reportage fra Ringkjøbing Amts Dagblad, skrevet mens optagelserne stadig stod på. “Jenny Jespersen
tager al den hurlumhej på gården og omkring hendes person med højt humør,” konstaterer avisens udsendte. “Stuerne er omtrent overlæsset med lamper, kameraer, mikrofoner og meget andet
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17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

filmudstyr, men hun springer livligt og scenevant rundt mellem udstyret. ‘Ja, man vænner sig
efterhånden til det,’ siger Jenny Jespersen. ‘Jeg har haft megen glæde af dagene her, og hvis filmen blot kan glæde andre mennesker, når den er færdig, ja, så har det hele jo ikke været forgæves.
Jeg har i hvert fald moret mig aldeles fortrinligt, mens de unge mennesker har filmet og fartet
omkring.’” (sign. “tand”: “Trods hovedrolle i kortfilm har 76-årig ikke Hollywood i hovedet”,
13.1.77).
I sin bog Solvognen fortæller Nina Rasmussen, hvordan Autogena fik sit navn: “Jon havde lejet et
svejseapparat hos firmaet Autogena ude i Sydhavnen. Han fik ikke afleveret det igen, og det stod så
længe herude at huset efterhånden kom til at hedde Autogena.” (s. 136.) Lidt senere leverer hun tillige dette erindringsglimt fra hverdagen på Autogena anno 1975: “Jon havde sin treårige søn Esben
hos sig, og Esben, som var stor af sin alder, men lidt langsom i det, blev slæbt ned til søen og vasket
hver gang han havde skidt i bukserne. Han fandt sig tålmodigt i det, og man må sige at på trods af
de primitive forhold var Jon en omsorgsfuld og kærlig far hvis tålmodighed aldrig slap op, og han
fik sagt mange kloge og oplysende ord til sin søn.” (s. 160).
I 1966 holdt Jerzy Grotowski en workshop for danske skuespillere i Holstebro. Jørgen Leth overværede forløbet og rapporterede efterfølgende i Politiken: “Træningslokalet – en kommuneskoles
gymnastiksal – var, når der blev arbejdet, et ‘helligt’ område. En streng disciplin blev håndhævet,
under de timelange elementære øvelser herskede en meditativ tavshed. Man arbejdede eller observerede. Grotowski indskærpede et forbud mod at parodiere. Alt det arbejde, du gør ud over dig selv,
det må aldrig udsættes for skæmt, for så mister du, hvad du nåede.” Leth: “Den hellige skuespiller”,
Politiken, 11.8.66; cit. fra Leth: Kunsten at gå på gaden, s. 222.
E-mail fra Grete Møldrup, 16.9.11.
Helene Moe (moe): “Samfundet tur og retur”, Kristeligt Dagblad, 7.4.73.
Anders Bodelsen: “Forældreglæde”, Politiken, 17.10.73.
Nils Ufer: “Håbløse diskussioner og lille åndssvage Sara”, Information, 18.10.73.
Britta Lillesøe, født 1944, skuespiller, christianit og med i den tidlige slumstormerbevægelse. Som
en reaktion på boligmanglen i 1960‘erne rykkede en gruppe unge i 1965 ind i en tom, nedrivningsmoden ejendom, Sofiegården i Sofiegade på Christianshavn. Aktionen blev et forbillede for slumstormerne, en fortrop for de senere BZ’ere. Sofiegården blev under stor mediebevågenhed ryddet af
politiet i februar 1969 og efterfølgende revet ned.
Skousen: Herfra hvor jeg står, s. 246.
Rasmussen: Solvognen, s. 73.
Ibid.
Skousen: Herfra hvor jeg står, s. 245.
Det var dog ikke alle, som fandt sig i den behandling. Niels Skousen var blandt de ‘indkaldte’ til
Solvognens NATO-hær og husker i sin erindringsbog, at han gik med til at blive kronraget, men
sagde fra, da det gik op for ham, at der ikke var nogen fra grundgruppen blandt de menige soldater.
“De kørte rundt i jeeps og havde taget rollerne som oberster og generaler. Til gengæld havde grundgruppen besluttet, at jeg, det kendte ansigt, trængte til en resocialisering, genopdragelse og god
gammeldags stroppetur i de meniges rækker, i folkedemokratiets ånd. Dertil rakte min korpsånd
ikke. Jeg var i sin tid blevet fritaget for militæret fordi jeg ikke tålte autoritære systemer. Så jeg trådte
ud af hæren.” Skousen: Herfra hvor jeg står, s. 247.
Nina Rasmussen skriver: “Da gruppen begyndte at vokse, opfandt vi en regel som sagde at alle som
ville være med skulle arbejde anonymt og kollektivt. Den regel blev straks godtaget og fulgt. Alle
vidste at det ellers ville være umuligt for så mange individualister at arbejde sammen – og ingen
ville risikere at blive albuet ud af de andre.” Rasmussen: Solvognen, s. 49.
Jon Bang Carlsen gik på årgang med – instruktører: Susanne Lund, Gunnar Vosgerau og Hans Johannes
Jensen; fotografer: Alexander Gruszynski, Jimmy Andreasen, Søren Rud og Poul Erik Sørensen; tonemestre: Niels Arild, Peter Witt, Dorthe Knudsen og Vibeke Mader.
Knud Leif Thomsen (1924-2003) blev anset for høre blandt sin generations mere konservative gemytter. Se for eksempel interview med ham i Leth: Kunsten at gå på gaden, s. 73-78. På det tidspunkt, hvor Jon Bang Carlsen mødte Thomsen, havde han desuden stået bag filmatiseringer af
Knud Sønderbys Midt i en jazztid (1969) og Martin A. Hansens Løgneren (1970).
Rasmussen: Solvognen, s. 193.
Skousen: Herfra hvor jeg står, s. 255.
Ibid., s. 257.
Ibid.
Aksel Brahe (abra): “Kampen mod julen”, Fyens Stiftstidende, 9.12.75.
Jørgen Stegelmann (Stg.): “Når julemanden går i aktion”, Berlingske Tidende, 9.12.75.
Knud Schønberg: “Julemændenes invasion”, Ekstra Bladet, 9.12.75.
Herbert Steinthal: “Juleprovo med bid, fest, humør”, Politiken, 9.12.75.
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27) Henning Jørgensen (Hen-j): “Eventyrlig solvognsjul”, Information, 8.12.75.
28) CIK = Christianshavns Idræts Klub, grundlagt i 1921. Har siden 1971 haft adresse i E. Nobels
Tobaksfabrik i Bådsmandsstræde.
29) Sign. “tand”: “Trods hovedrolle i kortfilm har 76-årig ikke Hollywood i hovedet”, Ringkjøbing Amts
Dagblad, 13.1.77.
30) Jon Bang Carlsen: “Ansøgning om produktionsstøtte til Jenny”, in: Jenny, pjece udgivet af Statens
Filmcentral, 1977.
31) Jon Bang Carlsen: “Stil og metode”, in: En rig mand, pjece udgivet af Statens Filmcentral, 1979.
32) Jon Bang Carlsen: “Filmens metode”, in: Fugl Fønix, pjece udgivet af Statens Filmcentral, 1984.
33) Jon Bang Carlsen: “Om en måde at lave film på …”, in: Jeg ville først finde sandheden, pjece udgivet
af Statens Filmcentral, 1987.
34) Herbert Steinthal: “Mennesket med det åbne sind”, Politiken, 16.12.77.
35) Niels Houkjær: “Et godt liv”, Kristeligt Dagblad, 15.12.77.
36) Jørgen Falck (falk.): “Jenny – en kortfilmsucces”, Politiken, 28.5.78.
37) Ambro Kragh: “Lykke”, Ekstra Bladet, 29.5.78.
38) Jon Bang Carlsen: “Lidt om det valgte metode”, in: En fisker i Hanstholm, pjece udgivet af Statens
Filmcentral, 1977.
39) Ebbe Iversen: “Når livet går i fisk”, Berlingske Tidende, 13.12.77.
40) Per Calum: “En fiskers liv”, Jyllands-Posten, 15.12.77.
41) Henning Jørgensen (Hen-j): “Ufuldbyrdet fiskerskildring”, Information, 13.12.77.
42) Herbert Steinthal: “Ny billedkunstner i dansk film”, Politiken, 13.12.77.
43) Om Bent “Jernstang” Kristensen skriver Ebbe Kløvedal Reich i Viljen til Hanstholm (1981): “En af
dem, slaget ved Hjardemål gik hårdest ud over, var en fisker fra Hanstholm. Han fik en jernstang
i hovedet af en af de revolutionære og fik et mindre kraniebrud af det. Siden da har han mand og
mand imellem heddet Bent Jernstang. Men hvis man tror, at jernstangen gjorde ham ond på alt, hvad
der kan minde om udflippet, københavnsk tosseri, gør man ham mindre, end han er. Det fremgår
klart af det indforståede portræt af ham, som Jon Bang Carlsen tegnede nogle år efter i filmen En
fisker i Hanstholm. Jon Bang Carlsen startede sin løbebane som kunstner i fristaden Christiania og i
den anarkistiske teatergruppe Solvognen – i alt det, som Frøstruplejren osse står for. Men en ordentlig havbo går ikke af vejen for en smule galskab. Sådan noget som at bære nag og være fornærmet,
det bruger man mest ovre på øerne.” (s. 115). Historien om besættelsen af Hjardemål Kirke og Bent
Jernstangs skæbne er også fortalt i andet bind af Peter Øvig Knudsens værk Hippie (2012), s. 415-51.
44) Piil: Danske filmskuespillere, s. 285.
45) Jane Åmund: “En stjerne er genfødt”, Berlingske Tidende, 1.1.81.
46) Rud Kofoed (Rud): “Jeg er et skvat i livet”, Ekstra Bladet, 17.11.82.
47) Til eventuelle filmturister, der overvejer at lægge vejen forbi Fanø, kan det oplyses, at Golfhotellet
for længst er revet ned. På det sted, hvor Golfhotellet lå, ligger nu et kompleks af ferielejligheder
kaldet Golfparken Fanø Bad. Og i det hele taget er det feriested ved Nordby, som kaldes Fanø Bad,
ændret til ukendelighed siden 1980‘erne, ikke mindst på grund af det store Danland, som er opført
ned mod stranden. Et af de få klassiske badehoteller, som er tilbage, er Kellers Badehotel (opført
1875), der oprindelig lå skråt over for Golfhotellet.
48) Da National Film Board of Canada i 1989 fyldte halvtreds år (ligesom Statens Filmcentral i
Danmark), fejrede de jubilæet med en festival og udarbejdede i den forbindelse en liste over verdens hundrede bedste film – og på denne var Før gæsterne kommer.
49) Morten Piil: “Jon Bang Carlsens sommer-film”, Information, 28.7.84.
50) Kassandra Wellendorf: “Ofelia kommer til byen”, in: Fotografens øje, s. 319.
51) Udvandrerne (1949) og Indvandrerne (1952) var oprindelig titlerne på to af bindene i en romankvartet om svenske Amerika-emigranter i midten af 1800-tallet, skrevet af forfatteren Vilhelm
Moberg (1898-1973). I 1971-72 omsatte Jan Troell bøgerne til to Oscar-nominerede film med Max
von Sydow og Liv Ullmann i hovedrollerne.
52) Skulle skarpsindige filmelskere have iagttaget visse ‘uoverensstemmelser’ mellem kirkescenerne i
Jon Bang Carlsens film og virkeligheden, skyldes det, at der i Fjaltring-filmene faktisk er inddraget
flere forskellige kirker. Kirkescenerne i Fyret (1975) og Jenny (1977) er optaget i Fjaltring Kirke, mens
der i Ofelia kommer til byen (1985) er gjort brug af to andre kirker: Eksteriørscenerne (for eksempel
de indstillinger, hvor man ser kirken fra Johns vindue) viser Ferring Kirke, mens interiørscenerne
(for eksempel scenen med køerne) er optaget i Vandborg Kirke.
53) Stine Bierlich (1967-2007) fik sit gennembrud i Anders Refns Slægten, en Gustav Wied-filmatisering
fra 1978. Siden optrådte hun blandt andet hos Linda Wendel – dels i afgangsfilmen I lige linie
(1984), dels i en hovedrolle i debutspillefilmen Ballerup Boulevard (1986). Efter at have medvirket i
Susanne Biers novellefilm Brev til Jonas (1992) ebbede skuespillerkarrieren ud.
54) I Johannes V. Jensens digt “Paa Memphis Station” (1906) benytter fortælleren en pause på en
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55)

56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)

65)
66)
67)
68)
69)

jernbanerejse gennem USA til at fantasere over det liv, der kunne vente ham i netop den by, hvis
han i stedet for at køre videre besluttede at stå af toget og slå sig ned: “For inde i et af disse plakathujende Huse / venter Lykken dig, Lykken, / hvis blot du kan æde din Utaalmodighed – / ogsaa her
sover en rund ung Jomfru / med Øret begravet i sit Haar, / hun vil komme dig i Møde / en fin Dag
paa Gaden / som en Bølge af Vellugt / med en Mine som om hun kendte dig.” Cit. fra Jensen: Digte,
s. 61.
I Berlingske Tidende kaldte Ebbe Iversen Næste stop – Paradis “en overbevisende demonstration af et
originalt talent” og hæftede sig ved, at specielt nutidsscenerne udgør et “overbevisende tegnet miljø, hvor de gamles særheder, aggressioner og bitre galgenhumor fremlægges uden et eneste øjeblik
at blive til karikatur”. (“Et liv før døden”, 17.11.80.) I B.T. lød konklusionen, at “Bang Carlsen har
været meget ærlig, men aldrig illoyalt udleverende i sin anvendelse af den virkelig Gamle Bys beboere, som de professionelle skuespillere går fint i spænd med”. (Keith Keller: “Alderdommens smerte,
sødme og galskab”, 17.11.80.) Mens Morten Piil i Information var mere kritisk, specielt i forhold
til Jon Bang Carlsens talent som dramatisk fortæller i det store format, men trods alt skrev: “Som
‘historie’ er det godt, men småt, i hvert fald lidt for magert til en hel spillefilm. Når filmen alligevel
fængsler det meste af tiden, skyldes det dens visionære skildring af en sindstilstand, alderdommens
fremmedgørelse i en verden, hvor tingene mister deres vante betydning. Det er en verden, hvor
tiden står stille, hvor gaderne er mærkeligt tomme, og hvor busture går til endestationen og tilbage
igen. Jon Bang Carlsen er en mester i at skildre den totale stilstand, figurer fortabt i statiske, kolde
omgivelser.” (“Når tiden står stille”, 17.11.80).
Bent Mohn: “Sjælden og fængslende”, Politiken, 8.11.85.
Paul-Jørgen Budtz: “Mærkeligt miskmask”: Ekstra Bladet, 8.11.85.
Knud Fryland: “Mesterlig dansk film”, Jydske Tidende, 9.11.85.
Uffe Stormgaard: “Hamlet på den yderste revle”, Aktuelt, 8.11.85.
Michael Blædel: “Mennesker i et landskab”, Berlingske Tidende, 8.11.85.
Johs. H. Christensen: “Hamlet i vestjysk tvelys”, Kristeligt Dagblad, 13.11.85.
Ib Monty: “Hamlet i Vestjylland”, Jyllands-Posten, 8.11.85.
Kun få anmeldere havde kritiske bemærkninger til castingen af Anna Lise Hirsch Bjerrum. Michael
Blædel nævnte hende ikke direkte i sin anmeldelse i Berlingske Tidende, men indtog et nuanceret
standpunkt, i det han skrev, at i “siderollerne er en del af lokalbefolkningen placeret med visuel
gevinst. Til gengæld savner de autenticitet i replikkerne og svækker paradoksalt nok den realistiske
tone, for eksempel når de spiller over for en type som Ingolf David, der ikke er vestjyde, men har
sit talent til at illuderere.” (“Mennesker i et landskab”, 8.11.85.) I Ekstra Bladet mente Paul-Jørgen
Budtz – som ellers ikke var venligt stemt over for filmen – at Anna Lise Hirsch Bjerrum var “overvældende”. (“Mærkeligt miskmask”, 8.11.85.) Mens Bent Mohn i Politiken påpegede, at hun i rollen
som Hamlets mor rummede “livets gavmilde fylde”. (“Sjælden og fængslende”, 8.11.85.) Og over for
disse stod så Morten Piil, som i Information bemærkede, at “den amatør, der fremstiller John mor,
en ret stor rolle, er slet ikke dækkende”. (“Visioner fra det nordjyske”, 8.11.85).
Ove Nyquist Arup (1895-1988). Britisk ingeniør af dansk-norsk afstamning. Arup tog sin uddannelse i Danmark og var fra 1923 bosat i London, hvor han først (i 1949) dannede det rådgivende
ingeniørfirma Ove Arup & Partners og siden (i 1963) Arup Associates, der består af både ingeniører
og arkitekter. Som ingeniør lagde Arup ikke alene vægt på byggeriets tekniske standard – jernbeton
var hans foretrukne materiale – men også på dets arkitektoniske kvaliteter. Denne holdning, der
indbragte ham adskillige priser, kendetegner de byggeprojekter, han deltog i opførelsen af, blandt
andet pingvinbassinet i London Zoo (sammen med Lubetkin & Tecton, 1939), Operahuset i Sydney
(sammen med Jørn Utzon, 1957-73), Pompidou Centret i Paris (1972-77) samt bygninger i blandt
andet Afrika, Saudi-Arabien og Sovjetunionen. Arup blev adlet 1971.
Henrik Lundgren: “En overlevende”, Politiken, 4.4.87.
Nina Davidsen (nd): “Sprængt portræt med pindsvin”, Information, 6.4.87.
Helle Høgsbro: “Rigt billed på et gammelt liv”, Land og Folk, 3.4.87.
Jon Bang Carlsen: “Om filmen”, in: Jeg ville først finde sandheden, pjece udgivet af Statens Filmcentral,
1987.
Helge Robbert (født 1919), instruktør, producent m.m. Efter studier som fotograf i Sverige og
England gik han over i filmbranchen, da han i 1941 begyndte hos Alice O’Fredericks og Lau
Lauritzen på de daværende ASA studier i Lyngby. I 1947 var han på et halvt års ophold i USA
med støtte fra Filmfonden, heraf fire måneder hos Universal i Hollywood, og var siden ansat hos
Forsvarets Filmtjeneste, ASA filmudlejning, Laterna Film og Teknisk Film Co. Fra 1967 var han
freelance, og i 1973 startede han sit eget filmselskab Prisme Film, som producerede kortfilm, undervisningsfilm samt erhvervsfilm for en række af landets største industrivirksomheder. Omkring
1980 fusionerede han sit selskab med Sven Borre under navnet Saga Video og Kortfilm/Prisme Film.
Han afsluttede sit daglige virke i filmselskaberne med udgangen af august måned 1994, hvor han
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gik på pension efter femoghalvtreds år i branchen. (kilde: www.danskefilm.dk).
70) Der var en bemærkelsesværdig høj grad af uenighed blandt anmelderne omkring Baby Doll. Nogle
var decideret negative, andre det modsatte og atter andre lidt af hvert. Et gennemgående kritikpunkt var, at filmen ikke i tilstrækkelig grad levede op til gysergenrens konventioner. Således
kaldte Holger Ruppert det i B.T. “falsk varebetegnelse”, når Baby Doll blev lanceret som “en gyser
i Hitchcocks ånd”. (“Fire babyer frem for en instruktør”, 4.11.88.) I Det Fri Aktuelt glædede Bjarne
Reuter sig over, at der omsider kom en dansk gyser, og han mente endda også, at Jon Bang Carlsen
viste “evner for det uhyggelige, det suggestive, det tilbageholdte gys”. Til gengæld var han skuffet over slutningen og rundede af med en frase fra sportsjournalistikken: “bedre held næste
gang”. (“Et rigtigt gys”, 4.11.88.) Også Jan Kornum Larsen i Weekendavisen havde såvel ris som
roser til filmen. Han savnede en troværdig forklaring på hovedkarakterens psykiske opløsning,
men mente i øvrigt, at Jon Bang Carlsen og fotografen Björn Blixt i fællesskab havde bygget “en
formidabel stemning af tvetydighed og truende vanvid op i det lukkede univers”, og at filmen
ambitionsmæssigt befandt sig “langt over normaldansk niveau”. (“Sære verdener”, 4.11.88.) Det
mente Politikens Bent Mohn også. Han indledte sin overmåde begejstrede anmeldelse med at konstatere, at man med Baby Doll havde fået “en dansk film, der vil noget, kan noget og er helt sin
egen”. Mohn fortsatte med at kalde filmen “respektindgydende”, manuskriptet “meget begavet
og indtrængende” og fotograferingen “aldeles glimrende”, ligesom han i øvrigt mente, at Mette
Munk Plum spillede sin rolle “til fuldkommenhed”. Baby Doll “er både flot stilopvisning og grum
menneskeskildring,” sluttede han. “Det vil være retfærdigt, hvis den også blev en publikumssucces.” (“Godt dansk gys”, 4.11.88.) Endelig var der Michael Blædels fyldige kritik i Berlingske
Tidende, som med følgende konklusion opsummerede en del af det øvrige anmelderkorps’ blandede følelser omkring filmen: “Baby Doll er utvivlsomt Jon Bang Carlsens mest helstøbte film
til dato i den forstand, at hver eneste scene fungerer præcist. Helheden må se ud, som han har
forestillet sig, symbolerne og lysvirkningerne er nøje afstemt, rytmen sikker, klipningen gennemarbejdet stram. Men tilføjes må det, at det også er den første af denne talentfulde instruktørs
film, jeg ikke kan li’. Hans hyppige outsidertema er denne gang ført ud i det ekstreme, hvor det
meste af spændingens uhygge og chokvirkning hviler på tilskuerens fundamentale frygt for ‘sker
der barnet noget?’ – uden at denne frygt kombineres med en afklaret indsigt i moderens sind.
Ligegyldigt hvor elegant Bang Carlsen åbner og lukker døre til skabene og lader Bodil Udsen tone
dæmonisk frem i moderens hallucinationer, er det ikke forklaring nok, kun pirrende stikord i en
historie, der ikke vil give forklaringer, og alligevel vil. Baby Doll er på godt og ondt et særtilfælde.”
(“Historien om en moder”, 4.11.88).
71) Elia Kazan: Baby Doll (1956).
72) Björn Blixt har fortalt om det fotografiske arbejde med Baby Doll: “Jon er selv meget billedbevidst,
så han kom straks med mange idéer til, hvordan filmen skulle se ud. Vi var nødt til at gøre noget
særligt, fordi der det meste af tiden kun er denne ene kvinde, som går til grunde i sin afdøde bedstemors hus. Vi startede med at gå over på Statens Museum for Kunst, hvor vi studerede Hammershøis
billeder. Han maler sådan nogle klassiske danske gemakker, hvor det hele er tonet ned. Den stilhed
ville vi gerne opnå. Så fandt vi en firlænget gård og gav os god tid til at indrette den, som den skulle
være. Vi lavede ekstra døråbninger, så kameraet kunne komme frit rundt, og malede alt ned i sådan
nogle jordfarver. Gulvet bejdsede vi brunt og lakerede det, så det skinnede. Det skulle være sådan,
at man fornemmede hendes følelse af at være spærret inde. Og samtidig skulle det mørke indre
fungere som en kontrast til det skærende lys udenfor, således at eksteriøret ville virke truende på
hende. Næsten hele filmen er lavet med en 25mm vidvinkel, og Jon var meget dygtig til at udtænke
dolly-ture og udnytte det negative rum – altså at filme rummet på en måde, så man fornemmer
personens tilstedeværelse, selv om hun ikke er i billedet. Det var et virkelig godt samarbejde. Vi
boltrede os virkelig, fordi vi for en gangs skyld havde mulighed for at planlægge alt ned til mindste detalje, inden optagelserne gik i gang.” Forfatterens interview med Björn Blixt, 5.4.00; cit. fra
Fotografens øje, s. 127.
73) Vilhelm Hammershøi (1864-1916): “Fra en bondegård, Refsnæs” (1900); findes i Davids Samling,
København.
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V: BLANDT AFRIKAANERE I SYDAFRIKA
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IV: IRSK INTERMEZZO
1)
2)

Jakob Levinsen: “Det store spring”, Berlingske Tidende, 20.5.96.
Jon Bang Carlsen fortæller, at It’s Now or Never har opnået den bedste minutbetaling i Asien,
fordi man hér har betragtet filmen som fiktion, mens den andre steder er blevet rubriceret som
dokumentarisme.
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15)

Coetzee: Drengeår, s. 110.
Coetzee: Ungdomsår, s. 137.
Coetzee: Drengeår, s. 66-67.
Jan van Riebeeck (1619-77). Hollandsk koloniherre og grundlægger af Cape Town. Stod i spidsen
for den første hollandske bosættelse på sydspidsen af det fremtidige Sydafrika den 6. april 1652 og
anses af mange afrikaanere for at være landets egentlige grundlægger.
Coetzee: Drengeår, s. 67.
Coetzee: Ungdomsår, s. 137.
Toms: Logan’s Way, s. 8.
Krigen stod mellem Kapkolonien (grundlagt af hollænderne i 1652 og erobret af briterne i 1795) og
de to boerdominerede områder kaldet Oranje-Vrijstaat Afrikaans og Zuid-Afrikaansche Republiek
(senere kendt som Transvaal). Konflikten var ikke mindst udløst af de store guld- og diamantfund,
som havde forvandlet den sydlige del af Afrika til et nyt Klondike (og et potentielt økonomisk fundament for opretholdelse af det britiske imperium). Og som loyal Kapkoloni-borger stillede Logan
Matjiesfontein til rådighed som base for de britiske tropper, mens det nyopførte Hotel Milner kom
til at fungere som rekonvalescenshjem for sårede officerer. Byen havde en strategisk beliggenhed
i udkanten af The Karoo; og så var det – takket være Logans ambitiøse brøndboringer – et af de få
steder i ørkenen, hvor vandforsyningerne var rigelige.
Olive Schreiner (1855-1920). Missionærdatter, født i Wittebergen Reserve i Eastern Cape (i det
nuværende Lesotho). Forfatter til en række bøger, heriblandt The Story of an African Farm (1883),
som på én gang regnes for at være et protofeministisk pionerskrift og et hovedværk i sydafrikansk
frontier-litteratur (bogen blev oprindelig udgivet under pseudonymet Ralph Iron). Efter et ophold
i England (og andre steder i Europa), 1881-89, vendte Schreiner tilbage til Sydafrika, hvor hendes
desillusion over situationen i landet førte hende ind i lokalpolitik og aktivisme for kvinders rettigheder. Den politiske vækkelse resulterede blandt andet i bogen Woman and Labour (1911) samt i
den række af kritiske artikler, som efter hendes død blev samlet i Thoughts on South Africa (1923).
Jon Bang Carlsen fortæller om oplægget til I’m a Man: “Det er en historie, der i fiktionens form kombinerer elementer fra flere af de personer, som optræder i mine sydafrikanske film. Hovedpersonen,
en township-dreng, er inspireret af nogle af Hjalmar og Simons kammerater fra Mandela Park. Han
er sådan en stærk type, som er bread-winner for en gruppe hjemløse børn, der laver lidt småkriminalitet hér og dér. En dag kommer de til at lave noget, hvor de går over stregen, således at situationen
kommer ud af kontrol, og det betyder, at hovedkarakteren må flygte fra den eneste virkelighed, han
kender, nemlig township-virkeligheden, hvorefter han ender ude i det store afrikanske landskab.
Ved skæbnens uransagelige veje havner han så på en farm hos en enlig hvid kvinde – som selvfølgelig er modelleret over Brenda fra Addicted to Solitude. Og lidt efter lidt er det uundgåeligt, at den
sorte dreng med den hårde attitude og den enlige hvide kvinde, der lever som et soft target ude i det
åbne land, kommer til at få en funktion i hinandens liv. Det er en ren episk og ret klassisk historie.”
Coetzee: Sommertid, s. 142.
Citat fra sangen “Beautiful Boy (Darling Boy)”, udgivet på album af John Lennon & Yoko Ono:
Double Fantasy, 1980.
Eugène Terre’Blanche (1941-2010). Født i Ventersdorp, Transvaal, og efterkommer af en af de såkaldte “Cape-rebeller”, som kæmpede på boernes side i Den Anden Boerkrig. Blev tidligt engageret i politik. Efter en tid som parlamentsmedlem for Herstigte Nasionale Party førte en stigende
frustration over dét, han opfattede som ‘liberale’ holdninger hos regeringen, til, at han droppede
ud af officiel politik. I stedet dannede han i 1973 sammen med syv ligesindede den paramilitære
gruppe Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB). Terre’Blanche ledede AWG frem til 2010, hvor han
blev myrdet på sin farm ved Ventersdorp, angiveligt i forbindelse med en lønkonflikt med to sorte
arbejdere. Den engelske dokumentarist Nick Broomfield har lavet to film om Terre’Blanche: The
Leader, His Driver and the Driver’s Wife (1991) og His Big White Self (2006).
Republic of Transkei. I perioden 1976-94 en selvstændig xhosa-stat beliggende på østkysten ud mod
Det Indiske Ocean (syd for Durban). Transkei var et såkaldt bantustan, altså et af de uafhængige
områder i Sydafrika, der blev oprettet under apartheid-styret som ‘hjemlande’ for sorte og farvede
befolkningsgrupper, således at de kunne opholde sig i landet som arbejdskraft uden officielt at være
sydafrikanske statsborgere. Hovedbyen i Transkei hed oprindelig Umtala, men blev i 2004 omdøbt
til Mthatha.
“Borstal” var betegnelsen for en bestemt type ungdomsfængsler, der blev udviklet i Storbritannien
omkring år 1900 som en konsekvens af en reform, der havde til formål at adskille unge under enogtyve fra voksne kriminelle i fængslerne. Navnet opstod, fordi den første af denne type institutioner
blev oprettet i forbindelse med Borstal Prison i byen Borstal (i 1902). Senere bredte eksperimentet
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

sig til resten af landet, og hen ad vejen kom denne type fængsler til at hedde borstals. Systemet
vandt også indpas i andre dele af Commonwealth of Nations. I Storbritannien blev det nedlagt i
1982. I populærkulturen blev fænomenet især kendt via den irske forfatter Brendan Behans selvbiografiske bog Borstal Boy (1958), der skildrer hans oplevelser i borstal-systemet (bogen blev både
omsat til teater og film). Året efter udgav den engelske forfatter Alan Sillitoe novellesamlingen The
Loneliness of the Long Distance Runner, hvor titelnovellen ligeledes handler om en drengs tid i et
borstal-fængsel (også denne historie er filmatiseret).
Få uger efter vores rejse blev der pustet yderligere til ustabiliteten i det sydafrikanske samfund,
da politiet den 16. august for rullende tv-kameraer skød og dræbte fireogtredive minearbejdere i
Marikana oppe nordpå ved Pretoria.
Helen Elizabeth Martins (1897-1976). Autodidakt kunstner, født i Nieu-Bethesda, en missionsstation dybt inde i Sneeuberge i Eastern Cape. Efter et mislykket ægteskab og en kort karriere som
lærer forskellige andre steder i Sydafrika vendte hun i slutningen af 1920‘erne tilbage til NieuBethesda for at tage sig af sine aldrende forældre. I 1945, da begge forældre var døde, begyndte
hun – angiveligt drevet af kedsomhed over tilværelsen i den lille by – at dekorere sit hus og senere
også sin have med figurer og udsmykninger, primært fremstillet af cement, knust glas og metal.
Projektet udviklede sig efterhånden til en besættelse, og frem til sin død realiserede hun et meget
stort antal værker – alene i haven findes mere end tre hundrede skulpturer – baseret på så forskellige
kilder som Bibelen, den legendariske persiske digter Omar Khayyám samt William Blakes værker. I
1976, da hendes syn begyndte at svigte, begik hun – i en alder af otteoghalvfjerds – selvmord ved at
indtage en blanding af kaustisk soda og knust glas. I sin levetid blev den sky og stadig mere tilbagetrukne Helen Martins set skævt til af omgivelserne, dels på grund af hendes aparte kunst, dels fordi
hun i 1964 allierede sig med en farvet mand (Koos Malgas), som hjalp hende med det omfattende
udsmykningsprojekt og hen ad vejen tillige blev en nær ven. I 1991 fik hendes livsværk – et privat
mekka i ødemarken – status som provisional national monument og blev efterfølgende åbnet for offentligheden som museum under navnet The Owl House.
Portræt af Gud fik fem stjerner i B.T. (20.4.01) og Jyllands-Posten (20.4.01) og seks i Ekstra Bladet
(20.4.01) og Fyens Stiftstidende (14.8.01). I Ekstra Bladet (“Fandt Gud hos røvere og mordere”) havde
Jonna Gade lutter lovord til overs for Jon Bang Carlsens “bevægende stærke, smukke og hudløse
dokumentarfilm”, og hun betroede læserne, at hendes hjerte havde sunget af fryd over “dette lille
lysende mesterværk, som viser os, hvor kort afstanden reelt er mellem mennesker, når der åbnes
for det inderste”. Og i Jyllands-Posten (“Eftersøgning af Gud”) lød Johs. H. Christensens konklusion,
at “Portræt af Gud er et smukt, personligt dokument, lidt af retning af det, som man i missionske
kredse i gamle dage kaldte ‘et vidnesbyrd’. Men det er også en film, som i sin religiøse sandfærdighed, sin eksistentielle tvivl og detektiviske nysgerrighed, sin lydhørhed og eftertanke holder en stil,
der indbyder til selverkendelse og dialog.”
Blinded Angels har været udsendt i flere forskellige versioner. Der har været mindre variationer i
længde, visse sekvenser har været klippet på forskellige måder, og især speaken har undergået forandringer: I den oprindelige version var det Jon Bang Carlsen selv, der speakede på engelsk; siden
fulgte en version med instruktørens egen speak på dansk; og siden endnu én med en professionel
engelsk speak. Filmen havde verdenspremiere på festivalen Karlovy Vary i Tjekkiet i sommeren
2006, men jeg har valgt at datere den til 2007, hvor den havde dansk biografpremiere i maj. I teksten forholder jeg mig til den version, som er inkluderet i dvd-boksen med fire af Jon Bang Carlsens
sydafrikanske film: My African Trilogy Plus One (C&C Productions, 2008).
Sigrid Rosen (Jon Bang Carlsens mormor) var sagførerdatter fra Skanderborg og blev som ganske
ung gift med Carl Bang, retspræsident i Viborg. I en artikel om forfatteren Carl Bang (søn af Sigrid
Rosen og Carl Bang) i Information, 1998, skrev Marianne Rosen: “Hans smukke og milde mor,
Sigrid Rosen, var datter af en overretssagfører og havde som sekstenårig forelsket sig i sin femten
år ældre mand, da han i sin ungdom drog landet rundt og sang Gluntarne [svensk visesamling] i
Skanderborg, overnattede i sagførerhjemmet og forelskede sig i et par store blå øjne. Et flot ægtepar
med klassiske dannelsesidealer efter datidens stil, der næsten alt for godt passer ind i en forfatterbiografi, som dem vi læste hos Vilhelm Andersen.” (“En lang pubertet”, 6.6.98).
Jon Bang Carlsen har som skuespiller blandt andet medvirket i følgende film: Peter Watkins:
Aftenlandet (1977), Jytte Rex: Achilleshælen er mit våben (1979), Christian Braad Thomsen: Drømme
støjer ikke når de dør (1979), Lars von Trier: Forbrydelsens element (1984) og Søren Kragh-Jacobsen:
Drengene fra Sankt Petri (1991).
Gyldendals danske filmguide, s. 57.
Movin: “Et guddommeligt peepshow”, Information, 25.5.07.
Henrik Uth Jensen: “Krisefilm”, Kristeligt Dagblad, 25.5.07.
Iben Albinus Sabroe: “Om engle og lidenskab”, Berlingske Tidende, 25.5.07.
Dorte Hygum Sørensen: “At ønske sig svævende”, Politiken, 25.5.07.
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27) Jon Bang Carlsen: “At se i blinde”, Information, 31.5.07.
28) Drengene fra Sankt Petri (1991). Jon Bang Carlsen medvirker i filmen som skuespiller i en mindre
rolle.
29) Det har formodentlig været Her har du dit liv (1966).

CODA: PÅ TILGROEDE STIER

1)

2)

3)

4)

Kapitlets motto er fra dansk udgave Jack Kerouacs roman On the Road (Vejene), s. 119.
Området var i en årrække kontrolleret af kultlederen Warren Jeffs (født 1955), selvudråbt profet
og leder af Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Jeffs blev arresteret i 2006
og afsoner nu en lang fængselsdom for voldtægt, sex med mindreårige og incest. For yderligere
oplysninger om mormonismen, herunder nogle af de mere radikale undergrupperinger, anbefales
Jon Krakauers reportagebog Under the Banner of Heaven. A Story of Violent Faith (2003).
Paa gjengrodde Stier (1949) er den sidste bog af Knut Hamsun (1859-1952). Den blev skrevet, da
forfatteren var halvfems år, og handler i det personlige essays form om de sidste svære år af
hans liv – med beskyldninger om landsforræderi og nazisympatier og deraf følgende retssager og
fængselsophold.
Bruce Malmuth (1934-2005) stod blandt andet bag Sylvester Stallones debutfilm, Terrorpatruljen
(1981). Internetdatabasen IMDB skriver om ham: “Som en enlig far, der havde ansvaret for sin søn,
fra han var seks år, og som gennemgik hele det omtumlede spektrum ved at være eneopdrager i en
periode, hvor stofmisbrug blev en plage for vores ungdom, endte Mr. Malmuth med at samarbejde
med sin egen søn, Evan, om at berige teaterverdenen i Los Angeles med sin egen prisbelønnede opsætning af Thanksgiving Cries, en skildring af livet på et center for ungdomskriminelle, med blandt
andre det endnu uopdagede supertalent Toby Maguire.”
Evan James Malmuth (født 1964) har som skuespiller medvirket i en række tv-serier og spillefilm,
heriblandt to af sin fars produktioner, The Man Who Wasn’t There (1983) og Where Are the Children?
(1986), samt i John G. Avildsens Karate Kid 2 (1986).
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Kommenteret filmografi
På de følgende sider gennemgås samtlige toogfyrre titler i Jon Bang Carlsens officielle filmografi. Ved
hver film oplyses om udgivelsesår, længde, materiale samt de væsentligste credits. I de fleste tilfælde er
også angivet premieretidspunkt – der er dog enkelte af filmene, som ikke har haft en egentlig premiere,
men som blot er sendt i distribution, enten via Det Danske Filminstitut eller ad andre kanaler.
Efter de faktuelle oplysninger følger en kort beskrivelse af indholdet.
Titlerne optræder i kronologisk rækkefølge efter premieretidspunkt – med en enkelt undtagelse: I
1977 havde En fisker i Hanstholm premiere nogle få dage før Jenny, men da vi ved, at Jenny blev optaget og
færdiggjort før En fisker i Hanstholm, har jeg af hensyn til forståelsen af udviklingen i Jon Bang Carlsens
filmsprog i denne tidlige fase fastholdt den gængse rækkefølge (altså med Jenny først).
Med hensyn til dateringen af filmene har jeg i langt de fleste tilfælde fulgt de kendte premieretidspunkter – altså hvornår filmene har haft officiel premiere og er blevet genstand for kritisk reception
(snarere end dateringen på rulleteksterne). Det betyder, at der i visse tilfælde er afvigelser fra tidligere
versioner af Jon Bang Carlsens filmografi. Mest påfaldende er dette omkring de film, som Jon Bang
Carlsen i 1984 leverede til DR’s underholdningsprogram Sommer på toppen. Blandt disse fik Før gæsterne
kommer og Smalfilmerens søn senere repremiere – i henholdsvis 1986 og 1989 – hvorefter disse to årstal har figureret som officielle udgivelsesår. Men igen af hensyn til forståelsen af kontinuiteten i det
samlede værk har jeg valgt at datosætte begge film til 1984, hvor de blev vist i fjernsynet og anmeldt
i pressen. Princippet betyder også, at Jon Bang Carlsens første film, Åndssvage Sara, tidsfæstes til 1973
snarere end til 1972, som hidtil har været det officielle debutår.

Åndssvage Sara
1973, 33 min., 16mm, sort/hvid. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Idé: Lotte Levy, Claus Levy.
Assistent: Ida Klemann. Klip: Grete Møldrup. Musik: The Rolling Stones o.a. Medvirkende: Sara Levy, Lotte Levy,
Claus Levy o.a. Produceret med støtte fra Danmarks Radio/Workshoppen. Biografpremiere: 5. april 1973.
Dokumentarfilm. Et portræt af den fire år gamle Sara, åndssvag og spastiker. Sara bor sammen med sine
forældre og en lillesøster. Hun er ikke kommet på institution, fordi forældrene har besluttet selv at tage
sig af hende i hverdagen – på trods af lægernes advarsler om, at det vil ødelægge deres liv. Filmen kredser
sig nænsomt og undersøgende ind på Saras verden og veksler mellem at spørge til, hvordan omgivelserne
forholder sig til den svært handicappede pige, og at iagttage hendes reaktioner på de impulser, hun får.
Den visuelle stil varierer lidt undervejs, men er gennemgående præget af rolige, faste optagelser og
lange indstillinger. Metoden kunne siges at læne sig op ad den klassiske observerende dokumentarisme.
Filmmageren følger familiens hverdag i en periode og lader i passager stoffet tale for sig selv – deler så at
sige sin nysgerrighed omkring Sara med publikum. Men hertil kommer en række elementer, der bryder
med den observerende dokumentarismes dogmer, først og fremmest et grundigt interview med de to
forældre, hvor de fortæller om deres erfaringer og refleksioner omkring dette at have et både mentalt
og fysisk handicappet barn. I nogle sekvenser ser man dem tale i billedet, i andre er deres beretning
lagt ind under en montage af diverse motiver. Og på lignende vis anvendes et interview med en lille
håndfuld børn fra nabolaget, som taler om deres tanker omkring Sara.
En scene ved filmens slutning, hvor Sara er bragt ud til en strand og sidder og lytter til bluessangen
“I’m a King Bee” med The Rolling Stones, foregriber i en vis forstand den iscenesatte dokumentarisme,
som Jon Bang Carlsen udviklede i følgende år. I en række optagelser af havne- og gademotiver fra Saras
hjemby, Helsingør, anes også spor af filmmagerens senere så karakteristiske optagethed af locations –
stedets ånd. Disse motiver bryder flere steder i filmen den ellers konsekvente fokusering på hovedpersonens intime univers.
Det mest markante træk ved Åndssvage Sara er imidlertid filmmagerens tydelige tilstedeværelse fra
start til slut. Ikke at man ser Jon Bang Carlsen i billedet, men på lydsiden optræder hans stemme med
en hyppighed, der signalerer, at han på ingen måde har forsøgt at gøre sig til en usynlig iagttager. På
tilsvarende vis ‘afsløres’ mediet verfremdungs-agtigt i en scene, hvor mikrofonens skygge ses på væggen,
samtidig med at Saras mor pludrer med datteren om filmholdets tilstedeværelse: “Hvad er det, de gør?
Må de godt filme os?” Og faktisk fornemmer man – direkte eller indirekte – den debuterende filmmands

på én gang forsigtige og fascinerede blik i snart sagt hver eneste optagelse. Når moren på et tidspunkt
siger, at Sara i kraft af sin sprogløshed er en gåde, som man kan digte hvad som helst ind i, kunne ordene lige så godt have været instruktørens.

Hvid mands sæd
1975, 31 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen (med afsæt i gadeteaterstykke af
Solvognen). Fotograf: Morten Arnfred, Flemming Adelson, Don Chopper, Jesper Høm, Benny Jacobsen, Ebbe
Knudsen, Vibeke Winding. Lyd: Peter Sakse, Lars Gjødvad, Jacob Trier. Klip: Anders Refn. Medvirkende: medlemmer af teatergruppen Solvognen o.a. Producer: Per Mannstaedt. Produceret af Know How Film for Danmarks
Radio/Workshoppen og Statens Filmcentral. Biografpremiere: 5. februar 1975.
Dokumentarfilm (baseret på teatergruppen Solvognens første store politiske gadeteateraktion, Wounded Knee,
7. april 1973). Det var Solvognens metode at anbringe elementer af fiktion ude i byens rum for på den
måde at fremkalde reaktioner fra tilfældige forbipasserende, som kunne have svært ved at afgøre, hvad
der egentlig var på færde. Således også i stykket Wounded Knee, der kommenterede NATO-alliancen og
Danmarks venskabelige forhold til det imperialistiske USA gennem en serie tableauer, som refererede
til nogle beskæmmende paralleller mellem USA’s fortid og nutid – eksemplificeret ved Wounded Kneemassakren i South Dakota i 1890 og en gruppe Oglala Lakota-indianeres aktuelle protestaktion samme
sted i foråret 1973. Samtidig benyttede man lejligheden til at gøre nar ad den siddende amerikanske
præsident, Richard Nixon, som på det tidspunkt blev holdt ansvarlig for fortsættelsen af Vietnamkrigen,
og som nu var på vej ind i den sidste problematiske fase af sin embedsperiode (han gik af i 1974).
Stykket indledes med en gruppe indianere (flere af dem spillet af grønlændere), som opfører en
ceremoni ved Nørreport Station, hvor de bevæger sig rundt i ring, mens de slår på tromme og messer.
Parallelt hermed danser to groteske figurer – en Anders And-figur og en kæmpe Coca-Cola-flaske (begge
i legemsstørrelse) – en øm vals på Rådhuspladsen som en indvarsling af, at præsident Nixon (Hans
Kragh-Jacobsen iført en Nixon-maske af papmache) er på vej for at tale til Københavns borgere fra en
til formålet opstillet talerstol (dekoreret med Stars and Stripes og diverse slagord à la “Love America or
Leave It”). Nixon ankommer og kaster sig ud i en rablende talestrøm, der veksler mellem typisk amerikansk magtretorik (i mere eller mindre forvrænget form) og den rene vanvid. Mens præsidenten taler,
rider et kavaleri bestående af fire soldater (den ene af dem Jon Bang Carlsen) fra Israels Plads hen til
Nørreport Station, hvor de, suppleret af nogle fodfolk, overmander indianerne og fører dem af sted mod
Rådhuspladsen. Da de når frem, gennemføres en regulær massakre på indianerne. Til slut markeres
‘festlighederne’ med et optog bestående af en amerikansk pigegarde, iblandet diverse reklameindslag
for amerikanske produkter, hvorefter en engel indfinder sig for at indsamle de blodige indianerlig.
Filmen er udelukkende sammensat af dokumentariske optagelser, og eftersom der ikke var mulighed for at tage noget om, følges Solvognen-aktionens forløb ganske loyalt. Dog føjer filmen en ekstra
dimension til stykket ved at tilbyde et overblik, som ingen tilstedeværende kunne have på selve dagen.
(Oglala Lakota-indianernes besættelse af Wounded Knee blev ophævet efter en fredsaftale med
forbundsregeringen i starten af maj 1973, en måned efter Solvognens aktion. Den havde da varet i
enoghalvfjerds dage og kostet adskillige menneskeliv.)

Fyret
1975, 20 min., 16mm, sort/hvid. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski.
Lyd: Vibeke Mader. Klip: Grete Møldrup. Medvirkende: Jenny Jespersen o.a. Produceret af Den Danske Filmskole.
Dokumentarisk kortfilm (elevproduktion fra Den Danske Filmskole). Et gruppeportræt af en lille håndfuld
eksistenser på egnen omkring Ferring, Fjaltring og Bovbjerg lige syd for Limfjorden på den jyske vestkyst. Det er typer (og landskaber), som vi lærer nærmere at kende i nogle af Jon Bang Carlsens efterfølgende film: graveren fra den lokale kirkegård og hans hustru; den indremissionske fyrmester; samt
ikke mindst den stovte og jordbundne landbokone Jenny Jespersen (hvis tilværelse sammen med den
voksne, hjemmeboende søn Kristian i 1977 bliver emnet for det første hovedværk i striben af iscenesatte dokumentarfilm, Jenny).
Jon Bang Carlsens særlige metode med at lade autentiske personer spille sig selv i konstruerede
scener baseret på deres egen hverdag fremstår her i kimform. Der er ingen gennemgående handling.
Det er et univers, en tilstand, et mentalt landskab, der ridses op. Fragmenter af liv. De enkelte scener har
karakter af tableauer, og bortset fra nogle få korte ordvekslinger er der ingen sync-dialog. I de sekvenser,
hvor karaktererne fortæller om deres hverdag og livssyn, taler de på lydsporet, mens man ser dem i
dagligdags situationer på billedsiden. I en vis forstand er det stederne og landskaberne, som er filmens
egentlige hovedperson.
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Flere idéer og locations genbruges direkte i senere værker, specielt i spillefilmen Ofelia kommer til
byen (1985). For eksempel kommer Bovbjerg Fyr (der har givet navn til Filmskolefilmen) til at spille en
væsentlig rolle i Ofelia kommer til byen; og den strengt religiøse far, som Flemming “Bamse” Jørgensens
karakter, den kejtede og fordrukne Vagn, danser rundt med på gårdspladsen foran fyrtårnet, er direkte
modelleret over fyrmesteren i Fyret.

Dejlig er den himmel blå
1975, 43 min., 16mm, farve og sort/hvid. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen (med afsæt i gadeteaterstykke af Solvognen). Fotograf: Dirk Brüe1, Freddy Tornberg, Jimmy Andreasen, Morten Bruus, Teit Jørgensen.
Lyd: Hans Packert, Peter Kückelhahn, Peter Sakse, Per Assentoft, Per Mannstaedt, Sven Nørgård, Søren Brix.
Klip: Henrik Carlsen. Medvirkende: medlemmer af teatergruppen Solvognen o.a. Produceret af Know How Film
for Danmarks Radio/Workshoppen og Statens Filmcentral. Biografpremiere: 8. december 1975.
Dokumentarisk juleeventyr (baseret på gadeteateraktion af Solvognen, december 1974). Med udgangspunkt i
film- og lyddokumentation af stykket Julemandshæren konstrueres et filmisk forløb, som i koncentreret
form rummer nogenlunde samme elementer og udsagn som Solvognens live-aktion. Efter en intro,
hvor Jon Bang Carlsen og Erich Brandt Eriksen – udklædt som henholdsvis hvid engel og julemand
– daler ned fra himlen i en helikopter og lander på en vestsjællandsk mark for at overbringe julemændenes glade budskab til Holbæks borgmester (akkompagneret af et levende hornorkester) klippes til
Københavns midtby, hvor de undrende borgere mødes af synet af en hær af julemænd, som marcherer
ind på Kongens Nytorv. Herefter følger en række sekvenser, hvor julemændene bevæger sig rundt i
byen, underholder gamle på plejehjem, synger og spreder glæde omkring sig.
På lydsiden fortæller en repræsentant for julemændene løbende om deres mission, som går ud på at
bevare barnetroen og udbrede et kærlighedsbudskab. Men efterhånden bliver tonen, i filmoptagelserne
såvel som i monologen, stadig mere samfundskritisk og konfrontatorisk. Mens julemændene synger på
politigården, trænger en gruppe aktivister ind på Børsen, og senere støtter julemændene også aktivt
arbejderne på en lukningstruet General Motors-fabrik. På lydsiden kommenteres begivenheden med
tidstypisk retorik: “Hvorfor er folk uden arbejde, når så mange fabrikker står tomme? Hvorfor er nogen
fattige, når bankerne gemmer så mange penge? Kan I sige os det?” Julemændenes konklusion bliver, at
den eneste måde de kan bringe den oprindelige glæde tilbage i julen på, er ved at tage fra de rige og give
til de fattige. De går derfor ind i Magasin og deler gratis varer ud til kunderne.
Filmen baserer sig langt hen ad vejen på en loyal montage af det dokumentariske materiale. Dog
brydes kronologien ofte af krydsklip, ligesom der en række steder benyttes mere markante effekter. I
start og slut er anbragt arkivoptagelser af krigsfly og kampsituationer (sandsynligvis med hilsen til
Vietnamkrigen, som i 1975 var i sin slutfase); visse steder skabes en uhyggelig stemning via syrede og
abstrakte lydeffekter; og i slutsekvensen anvendes slow motion, måske for at antyde et totalt kaos, måske for at opløse grænsen mellem iscenesættelse og virkelighed.

Sand over roser
1976, 27 min., 35mm, sort/hvid. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski.
Lyd: Dorthe Knudsen. Klip: Kasper Schyberg. Medvirkende: Peter Thiel, Peter Steen, Judy Gringer, Ingolf David
o.a. Produceret af Den Danske Filmskole.
Fiktion (afgangsfilm fra Den Danske Filmskole). Finn Sørensen (Peter Thiel) er i krise omkring sin seksuelle
identitet. Han har et barn med kæresten Inger (Judy Gringer), men han har ikke set dem i halvandet
år, og i mellemtiden har han indledt en affære med Arne Nielsen (Peter Steen), en kollega i den DSBremise, hvor han arbejder. Da deres åbenlyse flirten er begyndt at skabe problemer på arbejdspladsen,
indkalder en overordnet, hr. Frandsen (Ingolf David), Finn til en samtale, hvor han gør det klart, at hvis
ikke de to mænd går mere diskret med deres intime relation, vil Finn blive fyret.
Finn forsøger at holde sig fra Arne og genoptager kontakten med Inger. Men det forværrer blot
hans tilstand. Når han er sammen med Arne, længes han efter Inger – og omvendt. Han bevæger sig
ud i en nærmest psykotisk tilstand og ender med at bryde sammen og blive indlagt. Inden da har han
i en ordveksling med Arne sagt, at problemet er, at man ikke kan elske to på samme tid. I Finns mund
lyder det som en konstatering. For filmens publikum bliver det selve det spørgsmål, historien om de to
mænds kærlighed rejser.
Fortællemæssigt udgøres nutidsplanet af scener fra den hospitalsstue, hvor Finn befinder sig efter
sit sammenbrud. Og herfra klippes tilbage til forskellige episoder, der illustrerer, hvordan hans verden
lidt efter lidt falder fra hinanden. Visuelt er der tale om et ambitiøst forsøg på i lige så høj grad at fortælle historien via locations og ansigter som via action og dialog. Især dvæles der ved remisen som en
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dramatisk og spektakulær ramme omkring Finn og Arnes kærlighed (to forskellige former for maskulinitet sat op mod hinanden) og ved Peter Thiels på én gang ramponerede og tavst følsomme ansigt.
Dernæst lånes der atmosfære fra Christiania-miljøet i en værtshusscene, hvor Finn forsøger at genetablere kontakten med Inger; og fra en badeanstalt, hvor mandekroppe i alle aldre udgør et i bogstavelig
forstand nøgent og sårbart bagtæppe for et brutalt opgør mellem Finn og Arne.
Mest bemærkelsesværdig er imidlertid sammenbrudssekvensen, hvor den neonkolde storbystemning på Nørreport S-togsstation bliver kulisse for et mareridtsagtigt forløb, der omfatter en række visuelle virkemidler, fra indklippede optagelser af dyr i Dyrehaven til ultranærbilleder, defokusering og
kaotiske kameragange – alt sammen fragmenter til et billede af en skrøbelig identitet, som smadres og
går til grunde i mødet med en hård verden.

Jenny
1977, 36 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Sven Nørgård. Klip: Grete Møldrup. Musik: Hans-Erik Philip. Medvirkende: Jenny Jespersen, Kristian Jespersen
og lokale beboere fra Fjaltring-egnen. Produceret af Know How Film for Statens Filmcentral. Biografpremiere:
15. december 1977.
Iscenesat dokumentarisme. I dette tidlige hovedværk vender Jon Bang Carlsen tilbage til den jyske vestkyst – og til en af karaktererne fra Filmskolefilmen Fyret, nemlig Jenny Jespersen, en seksoghalvfjerdsårig landbokone fra landsbyen Fjaltring nogle få kilometer syd for Bovbjerg Fyr. Hvor Filmskolefilmen
var et gruppeportræt en af lille håndfuld mennesker fra samme egn, fokuseres denne gang på en enkelt
skikkelse – Jenny – og hendes voksne søn, Kristian, som står for gårdens drift. Men stadig lægges markant vægt på omgivelserne, fra detaljer i Jenny og Kristians hjem til de øde, forblæste og vinterdisede
landskaber, hvor de store dramatiske himmelpartier og det brusende Vesterhav bidrager til at accentuere menneskets lidenhed – alt sammen monteret som en visuel klangbund for personernes mentale rum.
I Fyret mærkede man instruktørens tendens til som en dukkefører at styre sine dokumentariske karakterer efter en på forhånd fastlagt plan, og i Jenny slår denne metode helt igennem. Hvis instruktøren
er observerende, er alle hans observationer gået forud for optagestart. I selve filmen er intet overladt til
tilfældighederne. Ganske vist antydes det, at filmen følger hverdagen for Jenny og hendes søn over fire
dage i starten af januar 1977, men der er på ingen måde tale om en nøjeregnende logbog. Snarere er
hver eneste scene omhyggeligt udvalgt og iscenesat med henblik på at fortælle så præcist som muligt
om hovedkarakterens personlighed og verden. Og det er en verden, hvor en pragmatisk religion spiller
en afgørende rolle i forhold til at klare sig igennem tilværelsens op- og nedture – herunder fem børn,
der er lagt i graven.
Mens filmen viser fragmenter fra Jennys hverdag – morgentoilette ved køkkenvasken, formiddagskaffe med sønnen, en familiefest, visit af landpost og kreaturhandler, en kalv fødes, og en gris slagtes
– reflekterer Jenny på lydsiden i en række dagbogsoptegnelser over stort og småt og giver derved ikke
blot omridset af en levnedsbeskrivelse, men lægger også brikkerne ud til et kristent livssyn, som grundlæggende er stemt i lyse toner. Tilværelsens mere irrationelle understrømme, herunder lidenskaber og
de mange lag af erindringer, antydes i en drømmesekvens, hvor Jenny står op midt om natten og går
ind i stadsstuen for at ‘malke’ frynserne på den dug, der ligger på spisebordet.
Parallelt med alle disse elementer sender den store verden signaler ud til denne civilisationens forpost på den jyske vestkyst, dels via medierne, dels via Jennys korrespondance med en søn i Afrika. Men
først og fremmest er det livets fylde i en tilsyneladende begivenhedsløs udkant – nærværet i fraværet
– som er filmens ærinde og motiv. Og derved markerer Jenny ikke alene en metodemæssig nyskabelse i
dansk film, men også en programerklæring fra instruktøren, som i flere følgende værker skulle afsøge
lignende universer.

En fisker i Hanstholm
1977, 62 min., 35mm, sort/hvid. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Dirk Brüel, Morten
Bruus, Alexander Gruszynski, Jan Weincke. Lyd: Per Assentoft, Peter Witt. Klip: Anders Refn. Produktionsleder:
Sten Bramsen. Musik: Weather Report. Medvirkende: Bent Kristensen, Lene Vasegaard, Hugo Rasmussen,
Esben Klemann o.a. Produceret af Steen Herdel Film for Statens Filmcentral og Det Danske Filminstitut.
Biografpremiere: 13. december 1977.
Kort spillefilm med dokumentariske elementer. Bent er seksogtredive år og fisker i Hanstholm. Efter et kvart
århundrede på havet har han realiseret drømmen om en Volvo og et parcelhus, hvor han bor sammen
med hustruen Lene og deres lille søn Esben. Oprindelig gik han ind i fiskeriet, fordi han var tiltrukket af
det frie liv, men i dag lægger han ikke skjul på, at der skal arbejdes hårdt for at få økonomien til at hænge
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sammen. Ambitionen er at kunne forkæle familien med alle moderne statussymboler, samtidig med at
der også bliver overskud til samværet med vennerne på kroen. Men for en selvstændig fisker med egen
kutter og store lån i banken bliver det stadig sværere at overleve i en tid med kvoter, forurening og skarp
international konkurrence. En første krise opstår, da banken tøver med at forlænge Bents lån. Så lysner
det lidt igen, da havet viser sig fra sin mest gavmilde side, og en ny vaskemaskine synes at være inden
for rækkevidde. Men kort efter rammes Bent fatalt af en forureningsulykke – et konkret udtryk for den
materielle grådighed, som synes at styre alle filmens karakterer (og som er historiens egentlige tema).
Historien om Bent er fortalt med brug af virkelige Hanstholm-locations som kulisse og lokale fiskere og beboere i rollerne. De eneste undtagelser er Bents kone Lene, som spilles af skuespillerinden
Lene Vasegaard, og deres søn Esben, som spilles af instruktørens søn. Resultatet er en påfaldende autenticitet, der giver filmen et stærkt dokumentarisk præg, og som i en vis forstand kan siges at tage Jon
Bang Carlsens arbejde med at ophæve grænserne mellem fiktion og dokumentarisme et skridt videre i
forhold til den iscenesatte dokumentarisme i Jenny fra samme år.
I En fisker i Hanstholm anvendes ikke autentiske personer som hovedpersoner i en iscenesat fortælling om deres eget liv, snarere placeres en konstrueret fiktionshistorie i en virkelig kulisse. Men i modsætning til andre film skabt ved en lignende metode – for eksempel Jørgen Leths Udenrigskorrespondenten
(1983) – synes den relativt spinkle fiktionsfortælling her at være nedtonet til et niveau, hvor den nærmest kan forekomme at være ligeværdig med fremstillingen af de autentiske kulisser, som foldes detaljerigt og nuanceret ud i den gedigne fotografering. I lange passager sættes historiens fremdrift på pause,
mens kameraet svælger i hverdagsskildringer og locations, først og fremmest fiskernes hårde slid på
havet og dernæst Hanstholm som et atmosfærefyldt miljø. Og hertil kommer, at fiktionen flere steder
undervejs punkteres af verfremdung-agtige indslag, hvor kameraet bevæger sig væk fra de fiktive figurer
for at finde en virkelig person (en bankmand, en repræsentant for auktionshuset etc.), som fortæller
direkte til linsen om de mekanismer og problematikker, som fiktionens karakterer er underlagt.

En rig mand
1979, 64 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Troels Orland. Klip: Grete Møldrup. Produktionsleder: Vibeke Windeløv. Musik: Ida Klemann, Torben Andersen.
Medvirkende: Hans Smith, Cardy Smith, Aline Atlan, Alexander Atlan, Lise Ambielle, Santiago Ambielle,
René The, Dan Pattarson o.a. Produceret af Filmselskabet (Ole John & Jørgen Leth) for Statens Filmcentral og
Danmarks Radio. Biografpremiere: 31. januar 1979.
Iscenesat dokumentarisme. I dette portræt af en succesrig dansk forretningsmand, Hans Smith – også
kendt som Substral-kongen – fortsætter Jon Bang Carlsen udviklingen af den iscenesatte dokumentarisme, men med større stilistisk frihed end i gennembrudsfilmen Jenny, skabt to år forinden. Mens
hovedkarakteren i Jenny fortrinsvis optrådte i scener, der var mere eller mindre direkte hentet ud af
hendes egen verden, springer En rig mand frem og tilbage mellem en slags drømmeagtige tableauer, hvor
den polioramte Hans Smith besøger sin barndoms baggård på Nørrebro, og hans nuværende tilværelse
som millionær med en ung hustru og prangende palæer i Beverly Hills, Californien, og Monte Carlo
på den franske Riviera.
Hertil kommer, at filmen ikke nøjes med at rekonstruere situationer fra hovedkarakterens hverdag,
men også lader ham spille egentligt skuespil. Således optræder Hans Smith i en af filmens første scener
i rollen som en hjemløs, der indtager et simpelt måltid i et kristent suppekøkken i Los Angeles – hvorefter han fra bagsædet af sin Cadillac på vej tilbage til Beverly Hills bemærker til sin chauffør: “Livet
er mærkeligt, Santiago. For få minutter siden var vi fattige, desperate mænd, og nu i denne Cadillac
er vi som konger.” Sekvensen er typisk for filmen: dels hvad angår den legende attitude; dels tematisk
i den forstand, at historien om Hans Smith synes at kredse om tilværelsens præg af tilfældighed eller
lunefuldhed (på trods af at Smith er af den opfattelse, at de fleste kunne blive rige, hvis blot de turde
gribe de chancer, der byder sig).
Ligesom Jenny består En rig mand af en række løsrevne scener uden en tydelig fremadskridende
handling. Der veksles mellem sekvenser, hvor Hans Smith fortæller om sit liv, og glimt fra hans luksusprægede hverdag. I Beverly Hills ser man ham i en række arbejdsrelaterede situationer: en telefonsamtale, godkendelse af en ny reklamefilm etc. Og senere i Monte Carlo (hvor han tilbringer sine
somre) følger mere behagelige sysler såsom at spise krebsehaler med hustruen, bade i den udendørs pool
og forberede den årlige fest.
Det mest kontroversielle ved En rig mand er imidlertid hverken den filmiske metode eller de mange
nærmest obskøne rigdomssymboler, men snarere selve det faktum, at den tilsyneladende ganske kritikløst tilbyder sin hovedkarakter en platform, hvorfra han frit kan give udtryk for sit livssyn – et livssyn, der handler om at sætte penge og frihed over alt andet. “Mine millioner har givet mig den totale
frihed,” siger Hans Smith. Stik imod tidsånden i 1970‘erne er han komplet ublu omkring sin velstand.
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Han har iscenesat sit liv, præcis som han gerne vil have det. Og i filmen giver Jon Bang Carlsen os andre
en mulighed for at kigge ind bag den ellers lukkede facade – i princippet blot ved i forskellige grader at
accentuere hovedpersonens egne iscenesættelser.

Næste stop – Paradis
1980, 94 min., 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Niels Arild. Klip: Kasper Schyberg, Anders Refn. Musik: Gunner Møller Pedersen. Medvirkende: Karen Lykkehus,
Preben Lerdorff Rye, Suzette Kempf, Ole Larsen, Otto Brandenburg, Jessie Rindom, Ingolf David, Inger Stender,
Pouel Kern, Knud Lang, Ole Larsen, Valdemar Brodthagen, Bent Samuelsen, Egon Aagaard, René Erp, Erik Louring
o.a. Produceret af Obel Film med støtte fra Det Danske Filminstitut. Biografpremiere: 17. november 1980.
Spillefilm. Ligesom i sine iscenesatte dokumentarfilm inddrager Jon Bang Carlsen i sin første mere konventionelle spillefilm autentiske personer og locations – først og fremmest personale og beboere fra
De Gamles By på Nørrebro. Men i modsætning til En fisker i Hanstholm (1977) er samtlige bærende
roller i Næste stop – Paradis besat af professionelle skuespillere, ligesom den fortællemæssige struktur
helt og aldeles er underlagt historiens egen naturlige fremdrift og ikke punkteres af dokumentariske
eller kommenterende afbrydelser. Alligevel bærer filmens dvælende tempo og kontemplative atmosfære umiskendeligt præg af sin ophavsmands optagethed af sammenhænge mellem ydre rum og indre
sindstilstande. Ligesom også denne historie – på trods af at der er tale om fiktion – har et vist selvbiografisk islæt, idet hovedkarakteren Dagmar Larsen (Karen Lykkehus) til en vis grad er modelleret over
instruktørens farmor, Dagmar Carlsen.
Hele vejen igennem veksles mellem to tidsplaner. I nutidsplanet følger vi den aldrende Dagmar
Larsen, en ensom enke, som forsøger at få tiden til at gå, indtil hun skal forenes med sin afdøde mand,
togføreren Kurt Larsen, i Paradis. Hun trisser omkring i de tomme stuer, taler med sig selv og sin undulat, eller tager bussen ud til forstæderne, hvor den voksne søn (Otto Brandenburg) har nok i at passe
sin egen families drama, der udspiller sig bag parcelhusets blanke spejlglasruder. Omtrent midtvejs i
filmen flyttes Dagmar på plejehjem, hvor en anden slags vanvid hersker, men hvor samværet med de
andre gamle trods alt lokker hende ud af isolationens skal.
Så er der fortidsplanet, hvor det skildres, hvordan den purunge Dagmar (Suzette Kempf) i sin tid
slap væk fra Midtsjællands armod og roemarker, da hun på Fuglebjerg Kro mødte en artist fra det omrejsende Cirkus Paradiset. Nogen stor karriere blev det ikke til, men det var en vej ud af håbløsheden,
og trods ydmygelser og skuffelser bød cirkuslivet på poesi, venskab og glimt af lykke – indtil drømmen
brast, og Dagmar slog sig til ro med sin togfører. Denne forhistorie ridses op brik for brik, mens den aldrende Dagmar langsomt tør op fra enkestandens følelsesnedfrysning og oplever en sen genopblusning
af lidenskab i forholdet til en anden plejehjemsbeboer, en livskraftig og rebelsk pensioneret major ved
navn Hjalmar Krogh (Preben Lerdorff Rye).
Da Dagmar for anden gang i sit liv trodser omgivelsernes normer og griber lykken, spejler fortid og
nutid sig i hinanden. På begge tidsplaner fører hendes handlekraft til en version af Paradiset. Men først og
fremmest er Næste stop – Paradis ikke en film, der halser frem mod et mål. Det er en film, som via antydninger og sansninger kredser om menneskets evige længsel og søgen efter lykke. Og en film, der snarere end
action og drama vægter ansigter, steder og tilstande – for derigennem at lade selve livet komme til orde.

Du er smuk – jeg elsker dig
1981, 55 min., video, farve. Instruktion: Jon Bang Carlsen. Manuskript: Kirsten Thorup. Filmfotograf:
Flemming Jensen. Tv-kamera: Arne Jespersen, Mogens Christiansen, Svend Holm. Filmlyd: Jørgen Christensen.
Tv-lyd: Ebbe Valbjørn, Bent Petersen, Tony Petersen. Filmklip: Alice Cardèl. Båndredigering: Palle Enevoldsen.
Medvirkende: Ulla Henningsen, Stine Bierlich, Halil Yildirim, Hanne Jørna, Ilse Rande, Solveig Sundborg, Erik
Louring, Lone Lindorff, Bent Warburg, Abdurrahman Okutan o.a. Produceret af Palle Wolfsberg for Danmarks
Radio. Tv-premiere (DR): 2. februar 1981.
Tv-fiktion. I de første år af sin instruktørkarriere nærmede Jon Bang Carlsen sig fiktionen i forskellige
formater. Afgangsfilmen fra Filmskolen, Sand over roser (1976), var en novellefilm. I En fisker i Hanstholm
(1977) kombineredes greb fra den iscenesatte dokumentarisme med elementer fra fiktionsfilmen, herunder brug af skuespillere, der ikke nødvendigvis spillede “sig selv”. Mens Næste stop – Paradis (1980)
var en mere eller mindre konventionel spillefilm, dog med inddragelse af selvbiografisk stof og fortalt
i et eget tempo og sprog. Fælles for dem alle var, at instruktøren selv stod for manuskriptet og dermed
placerede sig i auteur-traditionen. Den linje brød Jon Bang Carlsen med, da han i efteråret 1980 for
Danmarks Radio påtog sig opgaven med at instruere et stykke tv-dramatik – skrevet af Kirsten Thorup.
Ligesom i den efterfølgende (og mere personlige) tv-produktion Kontrolløren (1983) er temaet i Du er
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smuk – jeg elsker dig de kulturelle og etniske forskydninger, der omkring 1980 begyndte at blive markant
mærkbare i det danske samfund som en konsekvens af importen af udenlandsk arbejdskraft i de foregående år. Dengang var problematikken ny. Set med nutidens øjne derimod, fremstår filmens konflikter
noget stereotype og i hvert fald demonstrativt tydelige: På en fabrik, der fremstiller plasticservice,
arbejder den tyrkiske Ahmed i produktionshallen, mens danske Annie er ansat i administrationen. De
to indleder en affære, og størstedelen af filmens scener udspiller sig i Annies lejlighed, hvor situation
efter situation illustrerer de vanskeligheder og fordomme, der skal overvindes, for at kulturerne kan
mødes. Ahmed kender tilstrækkeligt til sit nye hjemlands mentalitet til at vide, at danske kvinder er
frigjorte og selvstændige, men med sin baggrund i en tyrkisk landsby har han indimellem svært ved at
omstille sig. Da Annie for at forkæle ham tilbyder at vaske hans fødder, bliver han paranoid og tror, at
hun synes, han lugter. Og sådan går de to konstant galt af hinanden i det intime rum, mens de samtidig
må slås med omgivelsernes reaktioner, der spænder fra Annies families kejtede omgang med det nye
“eksotiske” indslag ved det rituelle danske frokostbord til mere hadske udfald fra racistiske naboer. Først
da Ahmed kaldes tilbage til Tyrkiet i forbindelse med sin fars død og opdager, at han heller ikke længere
hører til dér, banes vejen for, at parret kan begynde at forme en ny fremtid sammen.
Metodemæssigt er det mest bang carlsenske træk i filmen formodentlig valget af en amatør, Halil
Yildirim (en tyrkisk gæstearbejder), i rollen som Ahmed. Mens de to danske hovedkarakterer, Annie
og hendes halvvoksne datter Laila, peger fremad i produktionen, idet de spilles af henholdsvis Ulla
Henningsen (senere i Carmen & Babyface, 1995) og Stine Bierlich (senere i Ofelia kommer til byen, 1985).

Hotel of the Stars
1981, 57 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript, lyd: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski.
Klip: Anders Refn. Musik: Tennyson Stephens. Medvirkende: Dan Pattarson, David Pack, Joe André, George W.
Scott, Wanda Nawicki, Alexander Tennyson o.a. Produceret af “Hotel of the Stars” Productions med støtte fra
Det Danske Filmværksted. Biografpremiere: 8. august 1981.
Iscenesat dokumentarisme. En forudsætning for, at den iscenesatte dokumentariske stil kan lykkes, er, at
de amatører, der involveres, fungerer foran kameraet. At de har en performer i sig, og at de ikke er bange
for at ‘være på’. Derfor kunne man næppe tænke sig et bedre emne for en iscenesat dokumentarfilm
end et hotel fyldt med statister og håbefulde skuespilleraspiranter. Og det var præcis sådan ét, Jon Bang
Carlsen fandt, da han trådte ind på det legendariske Montecito Hotel på Franklin Street i Los Angeles –
oven i købet i hjertet af Hollywood.
På det tidspunkt (omkring 1980) levede Montecito af sin historie. Engang havde lobbyen vrimlet
med stjerner som Montgomery Clift, Jon Voight og Grace Kelly, men nu var det mest statister og andre
mere eller mindre fortabte eksistenser fra den nederste del af showbiz-hierarkiet, som stod og ventede
foran døren til husets eneste og alt for langsomme elevator. Som en af beboerne konstaterer i starten
af filmen: Hvis man vil se weirdos, er der ingen grund til at besvære sig med at gå ud på Hollywood
Boulevard – man kan bare gå ned i hotellets lobby.
I filmen lader Jon Bang Carlsen arealet foran elevatordørene på de forskellige etager være det sociale
rum, som ikke blot giver hotellets beboere mulighed for at møde hinanden, men også binder de enkelte
scener sammen. Og herfra bevæger han sig ind på værelserne, hvor vi præsenteres for den ene farverige
eksistens efter den anden. Nogle er desperate og desillusionerede, andre fulde af pep og forhåbninger.
Alle drømmer de om et gennembrud – eller bare et bedre liv – og alle kæmper de med ensomhedens
vilkår i den store neonblinkende by. Der er de sorte kvinder, for hvem hotellet er et fristed, når de ikke
er ude på flisen. Der er transvestitterne, som altid er gode for et lille show – med eller uden betaling.
Der er den femoghalvtredsårige krigsveteran George Scott, som har kæmpet mod det onde i tre krige –
Anden Verdenskrig, Korea og Vietnam – men som nu oplever, at ondskaben har fået et så solidt tag i de
amerikanske byer, at han ikke længere tør bevæge sig ud på gaden uden at være bevæbnet til tænderne.
Og endelig er der det umage par, den magre sydstatsknægt David Pack og den trivelige Chicago-bamse
Dan Pattarson – Montecitos Gøg & Gokke – hvis stormfulde forhold fungerer som en slags narrativ tråd
gennem de mange fragmenter.
Således skaber filmen sit eget hierarki blandt de evige bipersoner, alt imens instruktørens sans for
detaljer og stemninger ikke fornægter sig i de mange pausesekvenser, hvor hotelinteriører og gadebilleder
får lov at tale for sig selv. Men først og sidst handler Hotel of the Stars om selve fascinationen af film, og
hvad den kan gøre ved mennesker – som Dan Pattarson siger et sted: “I love to see myself in Technicolor.”

Kontrolløren
1983, 87 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Ole Schultz. Klip: Keld
Klüwer. Musik: Anders Koppel. Medvirkende: Leif Sylvester Petersen, Rita Baving, Kasper Spaabæk, Esben
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Klemann, Benny Hansen, Shabana Naz Elahi, Erik Louring, Jeanette Mortensen o.a. Produceret af Bo Leck
Fischer for Danmarks Radio. Tv-premiere (DR): 17. marts 1983.
Tv-fiktion. Med den paranoide vagtmand Kurt Jensen (Leif Sylvester Petersen) som eksempel tager denne knap halvanden time lange tv-film temperaturen på den nationale selvforståelse på et tidspunkt,
hvor de første fortropper for multikulturalisme og globalisering lige akkurat er begyndt at gøre deres
indtog i de hidtil så homogene danske forstæder og provinsbyer.
Kurt er den prototypiske dansker – sat lidt på spidsen. På fabrikken (beliggende i en ikke nærmere
specificeret stationsby på Sydsjælland) fungerer han som portvagt og kontrollør, men mærker så småt
sit greb om tingene skride, efterhånden som der kommer flere og flere ansatte, hvis sprog han ikke
forstår. Og når han er hjemme i parcelhuset hos hustruen Bodil (Rita Baving) og sønnen Jan (Kasper
Spaabæk), pustes der blot yderligere til angstens gløder, når han aften efter aften bombarderes med
tv-nyheder om palæstinensiske terroraktioner, raceoptøjer i England og alskens andre rædsler – for slet
ikke at tale om tidens atomoprustning og koldkrigsretorik. I et forsøg på at overkomme sin afmagtsfølelse låner han sønnens båndoptager og indtaler et flammende forsvar for den danske idyl, hvor han
samtidig advarer sine landsmænd om, at fjenden lurer overalt. Båndet afspilles senere i et lytterprogram i radioen, men inden da er Kurts univers for alvor kommet under pres, da en pakistansk familie
er flyttet ind i nabohuset.
Kontroltemaet gennemstrømmer alle lag i filmen. Kurt holder øje med alt og alle, både på arbejdet
og i sin fritid, og sønnen Jan og dennes kammerat efteraber den voksnes adfærd og udspionerer såvel
Kurt som alle andre, der vækker deres mistanke. Mens Kurts angst for alt fremmed accelererer, begynder
hustruen og sønnen imidlertid at tø op og blive nysgerrige i forhold til de nye naboer. Og den beskyttertrang, der egentlig havde som formål at holde sammen på familien, driver langsomt en kile ind i ægteskabet – samtidig med at sønnen oplever en stigende splittelse mellem den angst, som faren smitter
ham med, og sit eget gryende livssyn, ifølge hvilket de voksne forekommer forkvaklede og hykleriske.
En slags kombineret sammenbrud og forløsning indfinder sig, da Kurts panser brister, og han giver efter
for sin fascination af en ung pakistansk kvinde – et svigt, der paradoksalt nok genforener ham med
hustruen, men samtidig svækker hans autoritet i forhold til sønnen.
Sammenlignet med størsteparten af Jon Bang Carlsens øvrige produktion er Kontrolløren relativt
konventionel i sit udtryk. Men visuelt fornægter hans signatur sig ikke i brugen af de spektakulære
fabriksbygninger og mennesketomme provinsgader som ydre spejlinger af personernes følelse af isolation og fremmedgørelse. Og tematisk findes der flere forbindelser til resten af værket, ikke mindst i
skildringen af dét, Jon Bang Carlsen har omtalt som den danske dukkehusmentalitet.

Årets længste dag
1984, 30 min., 16mm, farve. Instruktion: Jon Bang Carlsen. Manuskript: Elin Bing, Jon Bang Carlsen. Fotograf:
Ole Schultz. Lyd: Vagn Steen Hansen. Klip: Ann Bierlich. Producer: Lena Graae. Musik: Anders Koppel.
Medvirkende: Luise Hodell, Morten Hoff, Ingolf David, Cleo Jensen, Poul Bundgaard, Anne Marie Helger, Elith
Nykjær, Amanda Haywood, Esben Klemann, Johanne Lund, Dora Karlsen, Jane Heinemann, Peter Thiel, Laura
Beck, Midde Jensen, Marie Nielsen, Linda Skovgaard o.a. Danmarks Radios bidrag til EBU Drama-Exchange,
B&U-Afdelingen. Tv-premiere (DR): 3. februar 1984.
Tv-fiktion for børn. Via hovedværket Før gæsterne kommer (1984) blev Fanø, og i særdeleshed fru Becks
Golfhotel, en signatur-location for Jon Bang Carlsen. Men allerede året forinden havde han optaget en
lille fiktionsfilm på stedet, oven i købet også med Golfhotellet som kulisse. Hovedpersonen er Anna
(Luise Hodell), en pige på cirka ti år, umiddelbart præget af præ-pubertær usikkerhed og uskyld. Intet
bliver forklaret i den næsten ordløse film, men et par scener i starten antyder, at Anna efter sine forældres skilsmisse er blevet anbragt på bedsteforældrenes lille badehotel, hvor hun skal tilbringe sommeren. Og det er dette klassiske danske ferieunivers, som kommer til at danne rammen om skildringen
af hendes gryende interesse for det modsatte køn.
På hotellet føler Anna sig tilovers og er i øvrigt mest omgivet af mennesker i pensionsalderen: bedsteforældrene (Cleo Jensen og Ingolf David) samt en sværm af ferierende ældre fruer. Undtagelserne er
den kiksede kok (Poul Bundgaard), et metaltræt forældrepar med tre små børn samt et ungt elskende
par, der som de eneste i voksenverdenen synes at holde romantikken i live med kys og roser. I starten
iagttager Anna sceneriet med tavs undren, men på et tidspunkt søger hun tilflugt i en forladt ejendom
på nabogrunden, tilsyneladende et tidligere fornemt hotel, hvor hun skaber sin egen lydefri parallelverden – indtil hun opdager en hemmelig beboer: Andreas (Morten Hoff), en halvvoksen knægt med
egen knallert og en glubende appetit på at komme i lag med de store sommerpiger på stranden.
De to indgår en umage alliance. Anna nyder samværet med den mere modne dreng, mens Andreas
primært bruger hende som redskab til at komme i kontakt med de ældre piger. Da hans mission lykkes,
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bliver Anna koblet af og står igen alene tilbage i den voksenverden, som fra hendes perspektiv mest
af alt virker svigefuld, uromantisk og absurd. De mange desillusionerende indtryk fra en lang dag i
grænselandet mellem barn og voksen dulmes af den højtidelige stemning ved aftenens sankthansbål.
Og selv om realiteterne indfinder sig igen dagen efter (selv det unge elskende pars lykke brister), har
Anna nu vundet en selvtillid, som gør hende i stand til at indtage sin plads i verden – snarere end at
flygte ind i sit fantasiunivers i ruinen på nabogrunden. Hun dekorerer spisesalen med blomster og
kigger fortrøstningsfuldt ud over havet og skibene, der glider forbi derude med hendes længsler og
drømme om bord.
I Årets længste dag demonstrerer Jon Bang Carlsen, hvordan man kan lave fiktion, som loyalt holder
sig til et barns synsvinkel og erfaringshorisont, uden at resultatet kun bliver relevant for børn. Og samtidig placerer han et stykke fiktion i en virkelighed (den jyske vestkyst), som han både før og siden har
udforsket i diverse dokumentariske formater af mere eller mindre iscenesat tilsnit.

Fugl Fønix
1984, 49 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Peter Witt. Klip: Anders Refn. Medvirkende: James R. Jarrett, Eileen Wright, Charles Valente, Mike Rosebush,
Rita Davenport, Kim Maloney, Tom Krieg, Jean Kiernan, Leni Clark, Andrew Dickman, Ward Yont, Jim Smalley,
familien Yahnke, familien Stroup o.a. Produceret af Ebbe Preisler Film/TV i samarbejde med Statens Filmcentral
med støtte fra Det Danske Filminstitut. Biografpremiere: 10. februar 1984.
Iscenesat dokumentarisme. James R. Jarrett har ikke sovet godt, siden han var toogtyve år. Som amerikansk soldat i Vietnam blev han trænet til at blunde så let, at hvis et blad faldt til jorden i junglen,
ville han vågne. Og siden sin hjemvenden til det civile liv i USA har han kæmpet videre, ikke bare mod
søvnløsheden, men også mod kedsomhed og desillusion. Det kom hurtigt til at stå klart, at den tidligere
elitesoldat efter at have forvandlet sig til en dræbermaskine i Vietnam ikke længere var i stand til at
finde sig til rette i dét, de fleste andre betragter som en normal tilværelse. Og endnu mere problematisk
var det, da det gik op for ham, at de amerikanske værdier, han kæmpede for i krigen, nu var kommet
under voldsomt pres i hans eget samfund.
Jarrett nægtede imidlertid at give op og besluttede i stedet at etablere Phoenix Firearms Training
Center, en privat selvforsvarsskole uden for Phoenix i det sydlige Arizona. Hér underviser han den
amerikanske middelklasse i praktisk brug af håndvåben, samtidig med at han på et mentalt plan coacher
dem i at sige “Nej!” til alle former for trusler mod deres individuelle frihed. “Violence management” kalder Jarrett sin metier. Og for Jon Bang Carlsen skulle han vise sig at være et nærmest optimalt redskab
for en iscenesat dokumentarfilm – dels fordi han personificerede væsentlige dele af den amerikanske
selvforståelse, dels fordi han var den fødte performer. Endelig var det ikke nogen ulempe, at Jarretts
hverdag udspillede sig i en del af USA, Sydvesten, som instruktøren på et personligt plan havde forelsket sig i, længe før han mødte sin hovedkarakter, og hvis landskaber fremover skulle blive ikoniske for
et særligt spor i hans produktion.
I Fugl Fønix følger vi Jarretts hverdag på selvforsvarsskolen, hvor han med en blanding af forbilledlig selvbeherskelse og rastløs energi forsøger at banke ind i hovedet på sine kursister, at deres
overlevelse meget vel kan afhænge af villigheden til at rette et våben mod et andet menneske og
trykke på aftrækkeren. Men samtidig har han en meget kort lunte over for alle, der omgås våben med
lemfældighed. Da en ansat forsøger at imponere en kvinde med sin .44 Magnum, irettesætter han
vedkommende og siger, at sådan kan man ikke tillade sig at tale, før man rent faktisk selv har prøvet
at dræbe et menneske. Og senere afvæbner han en mand, der morer sig med at skyde til måls efter
kaktusplanter i ørkenen.
En stor del af filmen går med de iscenesættelser af mulige overfaldsscenarier, som er en del af
undervisningen på skolen. Og i to sekvenser, hvor Jarrett gennemspiller erindringer fra Vietnam, er
man ikke i tvivl om, at filmoptagelserne har udgjort en velkommen adspredelse og udfordring i hans
hverdag. Jarrett er amerikaner med stort A. Men i sprækkerne mellem de mere legende og kuriøse elementer vokser et portræt frem af en karakter, der, samtidig med at han fungerer som et nøglehul til den
amerikanske angstkultur, slet ikke er så fremmed endda.

Før gæsterne kommer
1984, 18 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Tom Elling. Lyd: Niels Arild.
Klip: Grete Møldrup. Produktionsledere: Henrik Møller-Sørensen, Tine Hjortbøl. Medvirkende: fru Beck, frøken
Christensen. Produceret af Jon Bang Carlsen i samarbejde med Bellevue Studio (ved Mads Egmont Christensen)
som en del af serien “Jons historie”, sendt i tv-programmet Sommer på toppen, TV-Underholdningsafdelingen,
Danmarks Radio. Tv-premiere (DR): 30. juni 1984.
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Iscenesat dokumentarisme. I en række af Jon Bang Carlsens værker spiller tyste interiører med tikkende
stueure en fremtrædende rolle. Men ingen steder er effekten mere slående end i den indledende sekvens
i Før gæsterne kommer. Den korte film skildrer atmosfæren på et lille pensionat på Fanø, Golfhotellet,
hvor den aldrende bestyrerinde, fru Beck, og hendes trofaste medhjælper, frøken Christensen, gør klar
til endnu en sæson. Og startsekvensen siger det meste. Efter et eksteriørbillede af hotellet klippes til en
næroptagelse af et stueur, hvis højlydte tikken næsten demonstrativt mejsler tiden ud i det tavse rum.
Kameraet bevæger sig ned og standser ved et gammelt radioapparat, en hånd kommer ind i billedet og
tænder for radioen, og romantisk musik strømmer ud. Endelig panorerer kameraet mod venstre til den
person, der tændte for radioen, en ældre dame (fru Beck), som sidder i morgenstunden – klokken er ti
minutter over otte – og ryger en cigaret, mens hun lytter til musikken og stirrer kontemplativt frem
for sig.
Vi er i et univers, hvor tiden om ikke er gået i stå, så forekommer at have en anderledes plasticitet
end i storbyen. Et univers, hvor distraktionerne er få, og hvor selve livet derfor træder frem med en
anderledes tydelighed. Og et univers, hvor fravær og nærvær ikke er hinandens modsætninger, men
hinandens forudsætninger – to sider af samme sag.
Filmen forlader aldrig stemningen fra startsekvensen, men nuancerer den og supplerer den med
anekdoter, pudsigheder og humor. Det er ikke historiefortælling, men sanselig poesi skrevet med virkeligheden som materiale og en stærk visuel detaljesans som redskab. Stilistisk og miljømæssigt er der
mindelser om nogle af de tidligere iscenesatte dokumentarfilm, først og fremmest Jenny (1977), men
forholdet til stoffet er friere, virtuositeten større.
I resten af filmen trisser fru Beck omkring på sit hotel og tjekker, at alt er parat til de første gæsters
ankomst. I nogle scener er hun alene, for eksempel i en absurd telefonsamtale, hvor hun demonstrerer
sin foragt for autoriteter ved bevidst at fejlhøre “Statistisk Departement” som “Sadistisk Departement”.
I andre interagerer hun med frøken Christensen, leder efter hende, når de er blevet borte fra hinanden,
eller fører små samtaler med hende om de gode gamle dage, hvor hotellet husede prominente gæster
som den tyske feltmarskal Rommel. Tonen er fortrolig, jovial og indimellem ligefrem drillende. Men
under overfladen lurer livets alvor og dødens uafvendelighed. Og mere end noget andet er Før gæsterne
kommer en opvisning i nøje koreograferede iscenesættelser, som alle peger frem mod den samme indsigt, nemlig at mennesker holder sig åbne og levende, ikke ved konstant at søge nye udfordringer, men
tværtimod gennem gentagelsen, rutinen og de daglige ritualer.

Den tavse kamp
1984, 10 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Dan Laustsen. Lyd: Niels
Arild. Klip: Grete Møldrup. Medvirkende: Ejnar Christensen, Margit Christensen. Produceret af Jon Bang
Carlsen i samarbejde med Bellevue Studio (ved Mads Egmont Christensen) som en del af serien “Jons historie”,
sendt i tv-programmet Sommer på toppen, TV-Underholdningsafdelingen, Danmarks Radio. Tv-premiere (DR):
7. juli 1984.
Iscenesat dokumentarisme. Den lille mands kamp mod systemet har altid været godt stof, såvel i journalistik som i fiktion. Det gælder således også historien om Ejnar Christensen, som i mere end tyve år har
gravet sine skattepenge ned i skoven i protest mod, at den lokale Andelskasse har fået lov til at bygge i
strid med landsbyggeloven. Og ved at tegne sit rudimentære portræt af denne sælsomme skæbne som
et stykke iscenesat dokumentarisme placerer Jon Bang Carlsen tilsyneladende historien et sted mellem
en journalistisk og en fiktionsbaseret fremstillingsform. Men også kun tilsyneladende. For ganske vist
kan filmen med sit korte format og sit særlige blik på enerens Sisyfos-agtige kamp mod en større uretfærdighed have mindelser om en udvidet udgave af den type kuriøse indslag, der gerne er henvist til
sidste del af tv-nyhederne; men i kraft af den markante iscenesættelse af stoffet – herunder brug af subjektivt P.O.V., tilbageholdelse af informationer og andre suspense-virkemidler, der primært kendes fra
fiktion – trækker Jon Bang Carlsen det lille hverdagsfragment over i et filmisk sprog, som reelt befinder
sig milevidt fra journalistikkens fakta- og informationsbaserede grundprincipper.
Der indledes med kendte Bang Carlsen-motiver: vinduesudsmykningen hos en urmager, hvor alle
urene anarkistisk viser noget forskelligt; en mennesketom hovedgade i en typisk stationsby; et par renovationsarbejdere på deres morgenrunde og lyden fra en jernbaneovergang, hvor et tog nærmer sig; et
interiør i et parcelhus med det obligatoriske stueur, der slår seks om morgenen; en pan til et portræt på
væggen af en midaldrende mand med briller: Ejnar Christensen, filmens hovedperson. Klip til en bil.
Hovedpersonen er på vej ud i en skov. Han parkerer bilen og bevæger sig til fods ind mellem træerne.
Snarere end at vælge den nemmeste vej går han nede i små vandløb (måske for at sløre sine spor), og
sammen med urolige kameragange og ildevarslende lyde antyder en snigende tåge, at noget er på færde.
Bortset fra en kort telefonsamtale, hvor hovedpersonens hustru meddeler en ukendt person, at
hendes mand ikke er hjemme, har filmen indtil dette punkt været uden dialog. Men da manden stopper
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og begynder at grave i skovbunden, får vi omsider hans forklaring via voice over: Som en privat protestaktion har han i løbet af de sidste toogtyve år gravet hundrede og halvfjerds tusind kroner ned i skoven i stedet for at indbetale dem til skattevæsenet. Når retfærdigheden sker fyldest, får myndighederne
deres penge, siger han – ikke før. Dør han inden da, ved end ikke hans familie, hvor pengene er. Så kører
han hjem, og historien slutter, hvor den startede – foran en urmager på en øde hovedgade i en lille by
et sted i Danmark.
Filmen har ikke været vist uden for det tv-underholdningsprogram, den blev skabt til.

Frihedsgudinden
1984, 11 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Jon Bang Carlsen, Niels Arild. Klip: Grete Møldrup. Medvirkende: Anne-Lise Gabold (stemme). Produceret af
Jon Bang Carlsen i samarbejde med Bellevue Studio (ved Mads Egmont Christensen) som en del af serien “Jons
historie”, sendt i tv-programmet Sommer på toppen, TV-Underholdningsafdelingen, Danmarks Radio (blev udsendt under titlen: Kvinden der ikke ville dø). Tv-premiere (DR): 14. juli 1984.
Essayistisk rejsebrev. Med dette lille halvdokumentariske fantasifragment fra New York indvarsler Jon
Bang Carlsen et nyt essayistisk og notetpræget spor i sin produktion, der senere foldes ud på forskellige måder i værker som Yesterday’s Heroes (1990) og En tur i skoven (1996). Filmen er optaget i Financial
District på sydspidsen af Manhattan og omkring Statue of Liberty, som på det tidspunkt var under
renovering og indpakket i et stillads, gennem hvilket den kæmpemæssige figur kun akkurat kunne
anes – som om frihedens symbolske kvindeskikkelse var spærret inde bag tremmer. Og det er netop
denne metaforik, filmen spiller på.
Mens den indledende sekvens viser optagelser af de høje bygninger og de travle gader i Wall Streetområdet, annoncerer filmens fortæller (instruktøren), at sommeren er kommet til New York, men at
ingen af byens borgere har tid til at nyde solen, fordi de som tilbedere af en grøn papirgud, Dollaren,
pisker rundt i en roulette, som aldrig stopper. Men én af de stressede eksistenser, Billy, er bremset i sin
bevægelse og sidder nu som forstenet – eller rettere: som en statue – på en bænk midt i menneskemylderet, fordybet i et brev fra en kvinde, som hævder at være hans mor. Herfra klippes til en montage af
flotte optagelser af den stilladsindhyllede Frihedsgudinde, samtidig med at en kvindestemme på lydsporet levendegør brevets indhold. Recitationen udvikler sig til en dramatisk monolog, hvis smerteblandede
retorik handler om, at Billy og hans landsmænd – alle børn af Frihedsgudinden – har reduceret symbolet
på deres lands oprindelige idealer til en kold og livløs statue og derefter glemt, hvad hun oprindelig stod
for. Frihedsgudinden blev rejst ved indsejlingen til New York i 1886, og da statuen i 1984-86 blev genstand for en større renovering i forbindelse med det forestående hundredeårs jubilæum, følte hun – ifølge
monologen – at amerikanerne igen havde fået øjnene op for hendes betydning. Men ak, euforien varede
kort, og snart stod hun igen som en strandet Gulliver og var ved at blive passiviseret af de mange bittesmå
menneskemyrer, som enten kildrede hendes indre med deres fødder eller rumsterede på ydersiden med
deres værktøj. Og i brevet til sønnen advarer hun om, at hun inden længe vil være faldet tilbage i sin stive
og tavse form – som et udflugtsmål, hvis dybere mening ingen længere tænker over.
Undervejs klippes flere gange tilbage til den læsende Billy – en naturalistisk statue i menneskestørrelse på en plads i Financial District. Og til slut trækkes beretningen helt over i den fantastiske genre,
da fortælleren i tilbageblik konstaterer, at byens borgere senere blev så rørte over historien om Billy, at
kloakerne flød over af deres tårer og måtte tømmes ud i floderne via store skibe, der stod og pumpede
de voldsomme vandmængder op i luften som et traurigt festfyrværkeri.

Smalfilmerens søn
1984, 12 min., Super 8, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Niels Arild. Klip: Grete
Møldrup. Medvirkende: Esben Klemann. Produceret af Jon Bang Carlsen i samarbejde med Bellevue Studio (ved
Mads Egmont Christensen) som en del af serien “Jons historie”, sendt i tv-programmet Sommer på toppen, TVUnderholdningsafdelingen, Danmarks Radio. Tv-premiere (DR): 21. juli 1984.
Børnefilm i dagbogsformat. Jon Bang Carlsen og hans første samleverske Ida Klemann fik i 1972 sønnen
Esben Klemann. I de følgende år optrådte Esben i mindre roller i tre af farens fiktionsfilm. Og i 1984
fik han sin første hovedrolle i den (delvist) fingerede rejsedagbog Smalfilmerens søn, hvor rammen angiveligt er, at far og søn som en reaktion på forældrenes skilsmisse er sat ud på en togrejse ned gennem
Europa. Udsigten til for første gang at skulle være alene sammen i længere tid gør dem begge nervøse,
og det er sønnens indtryk, at farens primære hensigt med at medbringe et nyt Super 8-kamera er at
gemme sig bag det; mens det ligger i selve filmens form, at farens tanke har været, at optagelserne
skal fungere som et rejsebrev til den mor, som nu er forsvundet ud af deres liv – drengens monolog på
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lydsiden er henvendt til et “du”, og et sted siger han direkte: “Jeg ved ikke, hvordan det skete, men en
dag var du der ikke længere.”
Opskriften er enkel. Hele billedsiden er konstrueret af autentiske smalfilmsoptagelser fra en togrejse – via Hamborg og ned til et ikke nærmere specificeret sted i Sydeuropa. Åbningssekvensen er en
optagelse af skinnerne, der forsvinder bag toget – som for at markere, at far og søn kører væk fra noget
snarere end hen imod noget. Men efterhånden begynder rejsens egen dynamik at overskygge den mørke fortid, iagttagelser og små hændelser dulmer smerten over skilsmissen, og da de omsider når frem
til et sted, hvor havvandet (som faren har lovet hjemmefra) er lige så varmt som i en swimmingpool,
indfinder en tilstand af tankefri sorgløshed sig.
Hele vejen igennem ledsages billederne af den syv-otte år gamle drengs iagttagelser, kommentarer
og refleksioner – mere eller mindre tydeligt modelleret af den voksne instruktør. Det første stykke ad
vejen er han irriteret over, at faren har forvandlet sig til et fotografiapparat, og spekulerer over, hvordan
han kan få ham til at lægge kameraet fra sig, så de kan komme til at tale om dét, der ligger dem begge
på sinde. Men lidt efter lidt knytter selve samværet bånd mellem dem, og nu forekommer det pludselig
mere hensigtsmæssigt bare at prøve at få det bedste ud af situationen og nyde ferien. Og da faren i slutningen af historien forsvinder og efterlader kameraet hos sønnen, erkender denne – mens han brænder
resten af råfilmen af på en solnedgang – at det faktisk er i orden, at de begge er lidt alene med deres
tanker. Filmen slutter, livet går videre.
(Smalfilmerens søn var den fjerde ud af fem planlagte kortfilm, som blev skabt til DR’s underholdningsprogram Sommer på toppen. En femte film, Taxa til havet, blev optaget, men ikke sendt. Den bestod
– dikteret af at budgettet var sluppet op – af en godt otte minutter lang indstilling optaget af et kamera
monteret på bagsædet af en hyrevogn, som kørte gennem et landskab og endte med udsigt over havet.)

Ofelia kommer til byen
1985, 92 min., 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski. Lyd:
Henrik Langkilde. Klip: Anders Refn. Musik: Hans-Erik Philip, Henrik Langkilde, Carl Nielsen. Medvirkende:
Reine Brynolfsson, Stine Bierlich, Flemming “Bamse” Jørgensen, Anna Lise Hirsch Bjerrum, Ingolf David, Else
Petersen, Hans Christian Ægidius, Kristen Poulsgaard, Axel Larsen, Gustav Bentsen, Bent Ove Jacobsen o.a.
Produceret af Palle Fogtdal A/S i samarbejde med Per Holst Filmproduktion med støtte fra Co-produktionsfonden
mellem Danmarks Radio og Det Danske Filminstitut. Biografpremiere: 8. november 1985.
Spillefilm. Efter de mere eller mindre iscenesatte dokumentarfilm Fyret (1975) og Jenny (1977) vendte Jon
Bang Carlsen med dette værk tilbage til egnen omkring Fjaltring for tredje gang – nu i fiktionens form,
om end lokale steder og landskaber spiller en betragtelig rolle i fortællingens univers. Et centralt tema
er fædre og sønner – eller rettere: sønners længsel efter fjerne, forsvundne fædre – belyst gennem historien om en gruppe landsbyboere, som inden for rammerne af den lokale amatørteaterforening bakser
med at sætte Hamlet op. Undervejs bliver det stadig mere klart, hvordan de medvirkendes personligheder og interne relationer spejler sig i træk fra Shakespeares klassiker. Og som omdrejningspunkt for
dette raffinerede dobbeltblik på den besværlige far/søn-relation står den lokale graver, John (Reine
Brynolfsson), hvis mor Rita (Anna Lise Hirsch Bjerrum) har været så gavmild med sit kød, at han ikke
helt ubegrundet betragter størstedelen af egnens ældre mænd som potentielle fædre.
Sådan genererer landsbyen sine egne små dramaer, mens livet går sin gang – lige indtil balancen
forstyrres af Molly (Stine Bierlich), en på én gang rå og hudløs storbypige, der er på flugt fra en fortid
som prostitueret i København og nu er søgt ud til den jyske vestkyst i et forsøg på at starte forfra.
Parallelt med at John og Molly langsomt finder ind i de to hovedroller i Hamlet, nærmer de sig også
hinanden i det virkelige liv, men oplever på hver sin måde, hvor vanskeligt det kan være at vriste sig fri
af omgivelsernes normer og fortidens spøgelser. For John er det blandt andet religionens strenge blik,
der forhindrer ham i at blomstre op som menneske, samtidig med at savnet af en far virker så tyngende,
at han har svært ved at opleve andre som andet end kommende lig, som han før eller siden skal lægge i
jorden. Mens Molly helt konkret er på flugt fra en særligt brutal kunde, som tilsyneladende har begået
den fejl at forelske sig i hende.
Omkring de to udfoldes et større persongalleri, hvoraf flere er modelleret over autentiske personer
på egnen. Og som ramme om alle de mange karakterer, intriger og forviklinger er placeret nøje tilrettelagte optagelser af nærmest arketypiske landsbygader og landskaber – fotograferet på en måde, så der i
de vestjyske locations ringer et ekko af diverse filmiske konventioner for skildringer af det amerikanske
Sydvesten. Mest ikonisk er en genkommende indstilling af Fjaltringbyvej, hovedgaden i Fjaltring, med
forsamlingshuset (hvor Hamlet-stykket opsættes) på den ene side og i forgrunden på den anden side en
lysreklame for Brugsen med en stiliseret negerkvinde, som hænger ud fra facaden og knirker sin egen
sørgmodige vestkyst-blues: på én gang symbol på det fremmedes tilstedeværelse i lillebyen og et nøglehul ud til den store verden, som især John længes efter.
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Jeg ville først finde sandheden
1987, 29 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Dan Laustsen. Lyd: Henrik
Langkilde. Klip: Leif Magnusson. Medvirkende: Sir Ove Arup, hans hustru o.a. Produceret af Prisme Film for
Danmarks Radio og Statens Filmcentral. Tv-premiere (DR): 4. april 1987.
Iscenesat dokumentarisme. Dette er måske den visuelt strammeste og friest fabulerende af alle Jon Bang
Carlsens iscenesatte dokumentarfilm. Og måske det tætteste, han er kommet på et selvportræt per stedfortræder – på trods af at hovedpersonen er tooghalvfems år gammel og ved en umiddelbar betragtning
lever et liv, der er helt anderledes end instruktørens.
Sir Ove Arup blev født i England i 1895 og tilbragte en del af sin skoletid på Sorø Akademi. Efter et
afbrudt studium i filosofi valgte han at uddanne sig til ingeniør, og i 1924 slog han sig ned i London,
hvorfra han opbyggede et af verdens største ingeniørfirmaer med filialer spredt ud over det meste af
kloden. Blandt hans mest kendte arbejder er Sydney Opera House og Pompidou Centret i Paris. I filmen
nævnes hans mange meritter dog kun ganske sporadisk. I en enkelt scene står han foran et af sine
værker, pingvinanlægget i London Zoo i Regent’s Park, bygget et halvt århundrede forinden, og taler
om sit syn på forskellene mellem datidens og nutidens arkitekter. Men ellers udspiller filmen sig stort
set udelukkende i den gamle mands stilfulde, men egentlig relativt prunkløse britiske hjem, hvor han
agerer i en række tableauer: spiller piano, bevæger sig lettere distræt omkring eller taler om stort og
småt med sin hustru gennem mere tres år.
Undervejs hører man på lydsiden den gennemrationelle ingeniørs refleksioner omkring videnskab
og religion, livsvisdom og drømme. Han har altid haft vanskeligt ved at tro på Gud: “Først opfandt vi
ham, og bagefter påstod vi hårdnakket, at han havde opfundet os.” Men samtidig er han også skeptisk
over for videnskaben, hvor man under foregivende af at ville finde sandheden tager afsæt i noget, man
ikke kan bevise, og bruger ord, man ikke kan definere. Denne generelle skepsis over for alt, hvad der
ikke kan måles og vejes, har Arup næret siden barndommen, hvor han udfordrede en lærers bemærkninger om skabelsesberetningen ved at bringe Darwin på bane.
I filmen etablerer billedsiden et meddigtende rum omkring Arups refleksioner ved at sammenstille
flashbacks til barndommen og optagelser fra nutiden med en række mere drømmeagtige scenerier, mest
bemærkelsesværdigt i en sekvens, hvor en pingvin tilsyneladende er det eneste levende væsen om bord
i et Concorde-fly på vej over Atlanten. Og ud af denne stramt koreograferede sammenstilling af ret
forskelligartede elementer vokser lidt efter lidt et portræt af et menneske, som ikke er troende i religiøs
forstand, men åbent og søgende. Sandheden leder han stadig efter i sin høje alderdom, men med tiden
har han lært at stille sig tilfreds med en mere pragmatisk sandhed, der har at gøre med menneskelige
egenskaber som kærlighed, hæderlighed og trofasthed. Det er muligt, at der slet ikke kan findes en
absolut sandhed – synes filmen at sige – men det betyder ikke, at tilværelsen er meningsløs.

Time Out
1988, 79 min., 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Alexander Gruszynski,
Mikael Salomon. Lyd: Henrik Langkilde, Leif Jensen, Niels Arnt Torp. Klip: Bruce Cannon, Henrik Fleischer,
Jesper Nielsen. Musik: Anne Linnet. Medvirkende: Allan Olsen, Patricia Arquette, Geoffrey Lewis, Nina van
Pallandt, Dan Priest, Vincent Schiavelli, Kirsten Olesen, Lars Bom Olesen, Richard Bright, James R. Jarrett,
Nonny Sand, Dan Pattarson o.a. Produceret af Gunnar Obel Film i samarbejde med Jon Bang Carlsen og Nordisk
Film med støtte fra Det Danske Filminstitut. Biografpremiere: 12. februar 1988.
Spillefilm. I to fiktionsfilm fra midtfirserne lader Jon Bang Carlsen til slut en ung mand forlade den
by, han er vokset op i, og bevæge sig ud ad landevejen, vestpå, ud mod den uendelige horisont. I
Kontrolløren (1983) er det drengen Jan, der flygter fra de voksnes afmagt og hykleri og i slutbilledet står
som en silhuet mod den rosa solnedgangshimmel. Og i Ofelia kommer til byen (1985) er det den unge
hovedkarakter John, som efter at have fingeret sin egen død bryder op fra landsbyen for at rejse ud i
den store verden, formodentlig til Amerika – enten for at lede efter sin forsvundne far eller for at finde
sig selv.
I spillefilmen Time Out møder vi endnu en ung mand, som synes at være i familie med de to ovenfor nævnte. Han hedder også John (Allan Olsen) – påfaldende tæt på instruktørens fornavn – og efter
en kort intro, hvor det fortælles, at hans far for mange år siden rejste til Amerika, klippes direkte til en
lille by i New Mexico (Lordsburg), hvor en Gray Line-bus holder pause ved en lokal kaffebar. John – som
er passager på bussen – er på vej til Los Angeles, men da han under det korte stop dels mister sin mappe
med farens gamle dollars, dels taber sit hjerte til servitricen Lucy (Patricia Arquette), ender han med at
blive hængende.
Lucy er den arketypiske unge pige fra Smalltown America, som kun drømmer om at komme væk.
John er den evige Stranger, som altid er på gennemfart. Og det er dynamikken mellem disse to klassiske
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amerikanske figurer, der driver handlingen i Time Out. Mens Lucy foregiver at være naiv og uskyldig
(selv om hun er alt andet), prøver den usikre John at overbevise sig selv og alle andre om, at han er
hårdkogt og erfaren. Lidt efter lidt finder de to ind til hinanden, og undervejs afdækkes ikke blot den
tilsyneladende stillestående bys mange skjulte dramaer – også Lucy viser sig at bære på en dyster hemmelighed, som griber langt dybere ind i Johns egen historie, end han havde fantasi til at forestille sig.
Visuelt folder filmen New Mexicos ørkenlandskaber ud i bredformat. Og i detaljen myldrer det med
americana, som vækker mindelser om talløse filmiske og fotografiske skildringer af Sydvesten, samtidig
med at der også er referencer til instruktørens eget bagkatalog. For eksempel kunne der siges at gå en direkte linje fra den reklamestander af en legemsstor piccolo med en evigt vinkende arm, som står og signalerer til bilisterne foran den kaffebar, hvor nogle af filmens centrale scener udspiller sig, til det knirkende
Brugsen-skilt i Ofelia kommer til byen. Og da Lucys stedfar, Steve (Geoffrey Lewis), viser sig at drive en
kristen selvforsvarsskole, First Church of Christ Armed, sendes tankerne direkte til Fugl Fønix (1984) – en
del af Steves retorik er sågar hentet nærmest ordret fra James R. Jarrett (som da også optræder i en birolle).
Således samles en stribe filmiske spor i Time Out, samtidig med at filmen også på et mere personligt (og
professionelt) plan kom til at markere en foreløbig afslutning på Jon Bang Carlsens amerikanske eventyr.

Baby Doll
1988, 78 min., 35mm, farve. Instruktion: Jon Bang Carlsen. Manuskript: Lisbet Gad. Fotograf: Björn Blixt. Lyd:
Henrik Langkilde, Iben Haahr Andersen. Klip: Grete Møldrup. Musik: Gunner Møller Pedersen. Medvirkende:
Mette Munk Plum, Bodil Udsen, Birgit Sadolin, John Hahn-Petersen, Benedikte Hansen, Lone Kellermann,
Lone Helmer, Katharina Lindevig Kjøge, Morten Thulin, Jakob Mynster Blüdnikow. Produceret af Crone
Film Produktion med støtte fra Co-produktionsfonden mellem Danmarks Radio og Det Danske Filminstitut.
Biografpremiere: 4. november 1988.
Spillefilm. Umiddelbart efter Time Out (1988) kastede Jon Bang Carlsen sig ud i endnu et spillefilmsprojekt,
dog af en ganske anderledes karakter. Baby Doll er noget så usædvanligt i hans produktion som en vaskeægte
genrefilm – en fortælling om en fødselspsykose iscenesat som thriller. Og så er den baseret på et manuskript
af Lisbet Gad og er dermed den eneste af Jon Bang Carlsens spillefilm, han ikke selv har skrevet. Resultatet er
et værk, som emne- og fortællemæssigt bevæger sig uden for de spor, der ellers er lagt ud i œuvret, men som
i detaljen bærer en række typiske træk, ikke mindst i billedkompositioner, tendensen til at skære dialogen
ned til et minimum samt en sanselig fornemmelse for rumlige udtryk og tingenes stoflighed.
Den altdominerende hovedkarakter er den seksogtrediveårige Eva (Mette Munk Plum), som omsider er blevet mor. Ved filmens start er hun på besøg med det nyfødte barn hos sin pludrende og ikke
specielt empatiske mor (Birgit Sadolin) og sin fåmælte, joviale far (John Hahn-Petersen). Af dialogen
fremgår det, at datteren har besluttet sig for sammen med babyen at tilbringe resten af sin barselsorlov
på den afdøde bedstemors landejendom, hvor hun ofte selv kom i sin barndom. Evas øvrige voksenliv
hører vi så godt som intet om, ligesom faren til barnet aldrig bliver nævnt; og fra det øjeblik, hvor mor
og baby er installeret på landet, fokuserer filmen næsten udelukkende på den stadig mere betændte
relation mellem de to.
I det rummelige hus er Eva spærret inde i sit eget mareridt, og mens stemningen skrider fra idyl til
psykisk sammenbrud (konstant ledsaget af enerverende babygråd), synes selve bygningen at komme til
live – først og fremmest i kraft af den afdøde bedstemor, hvis ånd hersker i rummene i en grad, så hun
i Evas fantasi vender tilbage og genoptager sit omsorgsfulde, men også underligt uhyggelige regime.
Undervejs tages en række af thriller-genrens greb i anvendelse, dog på en relativt afdæmpet måde.
Den systematiske udnyttelse af en person i mental opløsning, som bevæger sig alene rundt i en bygning, kunne bringe tankerne hen på Stanley Kubricks Ondskabens hotel (1980), ligesom Mette Munk
Plums lillepigeagtigt nervøse og gennemsigtigt sarte fremstilling af den blege og tynde Eva har stærke
mindelser om Mia Farrow i Roman Polanskis Rosemarys Baby (1968). Dog fremstår Baby Doll på ingen
måde som et plagiat eller en pastiche. Det er en film, der udmærker sig ved markant skuespil og en
gennemkoreograferet iscenesættelse, samtidig med at den forener en seriøs kunstnerisk behandling af
et alvorligt emne med underholdningsfilmens konventioner. Alligevel blev den ikke nogen stor succes
ved billetlugerne. Og som en kommerciel spillefilm, hvor Jon Bang Carlsen lod sig hyre til at forløse et
fremmed stof, forblev den en enlig svale.

Ich bin auch ein Berliner
1990, 24 min., 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Björn Blixt. Lyd: Michael
Hemmeling. Klip: Peter Engleson. Medvirkende: John og andre beboere i eller omkring Wagenburg am
Bethaniendamm i Berlin. Produceret af Jon Bang Carlsen i samarbejde med Det Danske Filmstudie med støtte
fra TV 2 og Statens Filmcentral. Tv-premiere (TV 2): 24. maj 1990.
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Dokumentarfilm. “Der var engang en by, som gik i stykker …” Sådan indledes dette lille sørgmuntre
øjebliksbillede fra Berlin i overgangsfasen efter Murens fald. De fleste husker den følelse af sensation og
euforisk glæde, der strømmede ud i verden, da Erich Honecker i oktober 1989 begyndte at løsne sit jerngreb om Østtyskland og dermed banede vejen for, at den forhadte mur mellem Øst og Vest kunne falde.
Det skete den 9. november samme år. Herefter fulgte dramatiske og lykkelige døgn, hvor alles blikke
var rettet mod den by, der stod som et levende vartegn over tredive års Kold Krig, og hvor berlinere fra
begge sider nu i tusindtal strømmede til den grænse, som havde skilt dem.
Men når den store historie kværner, er der altid nogen, som kommer i klemme. Og det er et af
de mere kuriøse eksempler på dette, der skildres i Ich bin auch ein Berliner. I et bofællesskab kaldet
Wagenburg am Bethaniendamm, ikke mange stenkast fra Mariannenplatz, har en lille gruppe BZ’ere –
eller skal vi kalde dem bosættere – benyttet sig af det faktum, at Muren af praktiske grunde ikke altid
følger den formelle bygrænse. De har ganske enkelt indrettet sig på et lille stykke ingenmandsland,
hvor de reelt hverken er underlagt de vestlige eller de østlige myndigheder. Hér lever de i fred for både
storbyens larm og storpolitikkens komplikationer, dyrker deres grøntsager og passer sig selv. Eller rettere: Hér levede de – for da Muren faldt, var det også slut med deres paradis. Så mens alle andre i filmen
jubler, går lige præcis disse berlinere rundt og surmuler, fordi de ikke længere kan sove om natten for
larmen fra alle de såkaldte murspætter, som med hammer og mejsel banker Muren til souvenirs om
ørerne på dem.
Ich bin auch ein Berliner fortæller historien fra to vinkler. Hovedkaraktererne er et par langhårede
bosættere, som viser deres hjem frem og fortæller om deres hverdag – med større og større irritation,
efterhånden som deres oase bliver opslugt af omgivelserne. Og som et modstykke til deres fortælling
introduceres en østtysker: et eksempel på de mange, for hvem Murens fald har åbnet et Klondike af muligheder. Østtyskeren har en bror i Cape Town, og muligheden for at operere som murspætte betyder,
at han nu omsider kan skaffe vestlig valuta til en flybillet til Sydafrika.
Filmen har et mere egentligt dokumentarisk præg end Jon Bang Carlsens iscenesatte dokumentarfilm, om end flere sekvenser bærer præg af en vis grad af iscenesættelse – ikke mindst slutscenen,
hvor en af bosætterne ser sig nødsaget til et overgive sig til historiens gang og selv går i gang som murspætte. Endelig fornemmes instruktørens rolle som dukkefører i den sammenstilling, der sker mellem
det historiske arkivmateriale – herunder en optagelse af den amerikanske præsident John F. Kennedys
berømte udsagn: “Ich bin ein Berliner” – og indtil flere situationer, hvor varianten “Ich bin auch ein
Berliner” indgår i BZ’ernes dialog.

Yesterday’s Heroes
1990, 6 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera, lyd, klip: Jon Bang Carlsen. Musik: Janis Joplin:
“Mercedes Benz” (Janis Joplin, Michael McClure) o.a. Produceret af Jon Bang Carlsen og distribueret af Statens
Filmcentral.
Videonotat. Efter at Jon Bang Carlsen selv havde stået bag kameraet i sin allerførste film, den dokumentariske Åndssvage Sara (1973), overlod han de næste tyve år posten som fotograf til andre. Men
de tekniske muligheder, der opstod med fremkomsten af de handy video-camcordere omkring 1990,
inspirerede ham til igen at begynde at fotografere. Udviklingen førte senere til de såkaldte dagbogsfilm,
hvoraf den første var Min irske dagbog (1996), samt ikke mindst den sydafrikanske trilogi: Addicted to
Solitude (1999), Portræt af Gud (2001) og Blinded Angels (2007). Men det begyndte med dette lille videonotat, optaget i november 1990 i en ikke nærmere angivet by et eller andet sted i det østlige Polen, på
grænsen til det Sovjetunionen, som nu var stærkt på vej til at gå i opløsning.
Videoen er helt uden dialog og fortæller sin finurlige lille historie udelukkende ved hjælp af montage og musik. Efter et åbningsbillede, der introducerer fortællingens location som et diset landskab
med et kors dystert tronende i forgrunden, klippes direkte til en situation, som udspiller sig omkring et
indgangsparti til en tilsyneladende fornem bygning. En havetraktor med en anhænger fyldt med visne
blade holder parkeret foran en åben dør, og ud kommer to mænd i arbejdstøj bærende på en kæmpemæssig buste af Vladimir Lenin. Busten bakses op på anhængeren, og med en vis komisk effekt bevæger det forvoksede Lenin-hoved sig nu gennem dét, der viser sig at være parken omkring en imposant
slotslignende herregård – ledsaget af tung, elegisk musik.
Den korte rejse ender i langt mere ydmyge omgivelser, nemlig en lade, der anvendes til opmagasinering af buster og statuer. Og mens kameraet nysgerrigt bevæger sig rundt i dette gravkammer fyldt med
fortidens helte – alle snavsede og forslåede, med halve næser eller andre sår – fades den østeuropæisk klingende musik over i en optagelse med Janis Joplin, som i digteren Michael McClures sang “Mercedes Benz”
anråber Gud om så verdslige gaver som en Mercedes, et farvefjernsyn og en aften i byen. Kommunistisk
ideologi er afløst af skamløs materialisme, og Lenin placeres nu på gulvet i laden ansigt til ansigt med
Josef Stalin, hvorefter porten lukkes, og mørket sænker sig over de to gamle kæmper.
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Idémæssigt kunne Yesterday’s Heroes med lidt god vilje siges at danne bro mellem de ligeledes notatprægede Frihedsgudinden (1984) og En tur i skoven (1996). Men med sit helt korte format og sin ordløse
og one-liner-agtige enkelhed står den strengt taget alene i det samlede værk.

Og solen går syngende ned
1991, 28 min., video, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Michael Kragmann. Lyd: Tom
Kjeldgaard. Klip: Mogens Bøgild. Producer: Henrik Bugge Mortensen. Medvirkende: Sussi Nielsen, Leo Nielsen,
personale og gæster på værtshuset Skansen i Skagen o.a. Produceret af TV 2/Nord for TV 2 Fiktion. Tv-premiere
(TV 2): 19. marts 1991.
Tv-portræt. Musikerparret Sussi og Leo kom i mediernes søgelys, da det kom frem, at de havde indgået en
kontrakt på små seks millioner kroner med Skagen-værtshuset Skansen. Med ét slag blev de to kejtede
musikere landskendte som et fænomen, der befandt sig et eller andet sted mellem kult og kitsch. I sin
portrætfilm undgår Jon Bang Carlsen at svælge i den mere distancerede og nedladende opmærksomhed,
som Sussi og Leo også blev genstand for, og i stedet skildrer han ganske nøgternt et døgn i parrets travle og
fuldstændig rutineprægede tilværelse. Og skulle filmens publikum alligevel trække på smilebåndet, gør
det ikke noget – for, som Sussi siger: “Jeg tror, at mange mennesker griner ad os og ad de kostumer, jeg syr
til os, men det må de også gerne, bare de har det godt. Det er dét, der betyder noget for os.”
Der anes en vis komisk overraskelseseffekt i filmens start, hvor en tekst bekendtgør, at vi befinder
os på “en egn langt mod vest i Jylland”, og at det er mandag. En stemme tæller for (på klingende jysk),
hvorefter det brager løs på lydsiden med et heftigt rockende guitarriff: forspillet til det gamle Creedence
Clearwater Revival-hit “Bad Moon Rising”. Klip til en kimende telefon, derefter et bryllupsfoto af to unge
mennesker med alt for store briller – Sussi og Leo – og så en pan rundt i en umiskendeligt normaldansk
parcelhusstue, komplet med juleplatter, nips og kaffebord.
Herfra bevæger filmen sig på to niveauer. I en række iscenesatte dokumentariske tableauer skildres
Sussi og Leos hverdag, fra de sidst på eftermiddagen spiser middag hos Leos forældre, til de ud på morgenstunden vender hjem efter endnu en nat i musikkens tjeneste. Og som omdrejningspunkt for dette forløb
står en dokumentarisk sekvens fra en typisk aften på Skansen. Undervejs serveres diverse nøje udvalgte
oplysninger. At kærligheden stadig er intakt mellem Sussi og Leo, selv om de er arbejdskolleger og er sammen døgnet rundt. At de har et tæt forhold til deres familier, især til Leos forældre, som hjælper dem med
mange praktiske ting, men at de har valgt ikke selv at få børn. At de ikke drømmer om at rejse ud og blive
verdensberømte, men bare gerne vil have, at alt skal være, som det er nu. Og så videre.
Omtrent midtvejs bliver der også plads til en lille sidehistorie om den snart halvfjerdsårige ejer
af Skansen, som i en vis forstand er manden bag parrets økonomiske succes, men som gerne sidder og
blunder foran fjernsynet inde i privaten ved siden af værtshuset, når de spiller. Men først og fremmest
er Og solen går syngende ned en film, hvor Jon Bang Carlsen – på trods af bestillingsopgavens begrænsninger – får lejlighed til at genbesøge miljøer og locations, der vækker mindelser om en række af hans
mere auteur-prægede film; og at tilpasse sin metode, sit filmsprog og nogle af sine signaturgreb til den
kommercielle tv-stations relativt rigide format.

Blændet 1-3
1992, 3 x 45 min., 16mm, farve. Instruktion: Jon Bang Carlsen. Manuskript: Peter og Stig Thorsboe. Fotograf:
Tom Elling. Lyd: Per Streit Jensen. Klip: Leif Axel Kjeldsen. Musik: Joachim Holbek. Medvirkende: Søren Pilmark,
Birgitte Simonsen, Emilie Gug Kongshauge, Bent Mejding, Søren Spanning, Solbjørg Højfeldt, Kerstin Birde,
Charlotte Sachs Bostrup, Ian Burns, Lars Simonsen, Lars Junggreen, Hanne Stensgaard o.a. Produceret af
Metronome for TV 2. Tv-premiere (TV 2): 25.-29. december 1992.
Tv-serie (fiktion). Da Jon Bang Carlsen indvilgede i at instruere brødrene Peter og Stig Thorsboes manuskript til spændingsserien Blændet, var det ikke første gang, han arbejdede med et fiktionsmanuskript,
han ikke selv havde skrevet. Men det var første gang, han påtog sig at gøre det inden for så snævre rammer, som en kommerciel tv-station som TV 2 sætter. Da han i 1988 lavede spillefilmen Baby Doll (med
manuskript af Lisbet Gad), havde han så gode vilkår under forberedelserne og så megen indflydelse
på drejebogen, at han kunne sætte væsentlige fingeraftryk på resultatet. Men hvad angår Blændet, gik
udfordringen ud på at få tre gange tre kvarters fiktion i kassen på et minimalt budget, og hertil kom, at
det drejede sig om en historie, hvor det var nærmest umuligt at bringe de selvbiografiske elementer eller
billedsproglige træk i spil, som ellers kendetegner det meste af den øvrige produktion.
Hovedkarakteren er den idealistiske forsker Hans Andersen (Søren Pilmark), der som ansat ved Den
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole er nået langt i arbejdet med at udvikle en type genmanipuleret
byg, som er resistent mod mange sygdomme. Ved starten af første afsnit opsøges han af en repræsentant
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for kemikoncernen Duclos-Lasalles, som tilbyder ham ansættelse på firmaets forskningscenter i Schweiz.
Hans Andersen afslår, men da han kort efter i Københavns Lufthavn, tilsyneladende ved et tilfælde,
ramler ind i en kvinde ved navn Bette Dyhrhuus (Birgitte Simonsen) – datter af dansk planteforsknings
grand old man, den nu afdøde Victor Dyhrhuus – bliver han viklet ind i en kompliceret affære, som ad sære
omveje fører ham ind i et kynisk og beskidt økonomisk spil. Et spil, som Duclos-Lasalles også er en del af.
Serien kommenterer således uheldige sammenhænge mellem storkapital og den kategori af forskning, som har med selve naturens og menneskehedens overlevelse at gøre. Men eftersom der er tale om
en spændingsserie, ligger fokus først og fremmest på action og de mange forviklinger mellem hovedkaraktererne – alt sammen udspillet på det gods, hvor Bettes bror Philip Dyhrhuus (Bent Mejding) i al
hemmelighed har indrettet et laboratorium for at fortsætte farens arbejde. Lige inden for indgangen i
godsets prangende hovedbygning står en sort buste af faren og overvåger begivenhederne som et mørkt
og dystert nærvær, der minder de to søskende om en traumatisk fortid. Og kernen i det plot, som den
lidt blåøjede Hans lidt efter lidt ser trevlet op omkring sig, viser sig da også snarere at have rødder i en
skummel familiehemmelighed end i den multinationale kemikoncerns forsøg på at score kassen ved
at patentere en metode til genmanipulering af byg (en metode, som ifølge Hans burde være alment
tilgængelig for at gavne flest mulige).

Livet vil leves … breve fra en mor
1994, 45 min., 35mm og 16mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Baseret på breve af Else Bang.
Fotograf: Alexander Gruszynski, Mikael Salomon, Henrik Jungdahl. Lyd: Hans Møller. Klip: Grete Møldrup. Musik:
Aksel Schiøtz synger fra Händels “Messias” (dirigeret af Mogens Wöldike). Medvirkende (stemmer): Bodil Kjer,
Søren Spanning. Produceret af Carlsen & Co. med støtte fra Statens Filmcentral. Biografpremiere: 14. januar 1994.
Selvbiografisk filmessay. I midten af 1990‘erne var Jon Bang Carlsen i fyrrerne. Midaldrende. Og efter i
nogle år at have bevæget sig væk fra sit hovedspor, den iscenesatte dokumentarisme, for i stedet primært at koncentrere sig om fiktion, valgte han nu at standse op og se tilbage i et par selvbiografiske film.
I 1995 genbesøgte han sin tidlige ungdom i spillefilmen Carmen & Babyface. Men inden da nærmede
han sig erindringsstoffet i essayistisk form i en film, der tog afsæt i en brevveksling, han havde ført med
sin nu afdøde mor, Else Bang, da han i sine sene tyvere rejste rundt i USA.
Visuelt er Livet vil leves … breve fra en mor konstrueret af en blanding af nye optagelser og eksisterende materiale (fraklip fra tidligere produktioner). Man genkender locations helt tilbage fra Jenny (1977),
og undervejs dukker også stof op fra Fugl Fønix (1984), Ofelia kommer til byen (1985) og Time Out (1988).
Materialet er tilrettelagt, så det antyder en bevægelse vestpå, fra New York til Los Angeles. Et sted fremgår det, at den rejsende har ringet hjem fra New York. Senere hopper han af Greyhound-bussen i (den
fiktive) Lost Hills, New Mexico – ganske som John hopper af bussen i Time Out. Og til slut når han frem
til Los Angeles og dermed kontinentets yderste kant.
Man ser aldrig den rejsende, kun et righoldigt opbud af bevægelsesmotiver: godstog, busser, motelværelser – og selvfølgelig de endeløse øde landskaber, i hvilke den rejsende omsider finder en metaforisk
kirke, der er stor nok til at rumme både den flakker og den fæstebonde, som strides i hans indre. Og mens
scenerierne glider forbi – iblandet erindringsglimt fra Vestjylland – former lydsiden sig som en dialog
mellem passager fra morens autentiske breve og instruktørens nyskrevne refleksioner. Udvekslingen udspiller sig tilsyneladende over et år, fra det tidlige forår, hvor vinteren er ved at slippe sit tag i Danmark, til
efteråret, hvor kulden og mørket atter indhyller moren, mens hun sidder og skriver til sønnen, der flakker
rundt på det amerikanske kontinent. Men reelt er der tale om et koncentrat af adskillige rejser over en
årrække, og overordnet set beskriver filmen en større bue frem til morens død i 1985.
I det hele taget forholder Jon Bang Carlsen sig relativt frit til de selvbiografiske fakta for at få stoffet til
at tjene den historie, han gerne vil fortælle. Når han mindes sin barndoms landsby, er det således hverken
Vedbæk, Kyndeløse eller Mols, der er tale om, men egnen omkring Fjaltring på den jyske vestkyst. Med
andre ord: Først har Jon Bang Carlsen ladet sine fiktionshistorier tage form efter sit eget liv, og derefter er
han flyttet ind i sin fiktion – lidt i stil med den gamle Sir Ove Arup i Jeg ville først finde sandheden (1987),
som siger om Gud: “Først opfandt vi ham, og bagefter påstod vi hårdnakket, at han havde opfundet os.”

Carmen & Babyface
1995, 81 min., 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Dan Laustsen. Lyd:
Niels Arild. Klip: Grete Møldrup. Musik: Hans-Erik Philip. Medvirkende: Rasmus Seebach, Sofie Gråbøl,
Ulla Henningsen, Waage Sandø, Charlotte Sieling, Ove Sprogøe, Leif Sylvester Petersen, Kai Løvring, Nanna
Møller, Kenneth Friis, Rikke Løwenstein, Jens Jørn Spottag, Morten Suurballe, Joen Bille, Adam Simonsen,
Jesper Mayland Olsen o.a. Produceret af Zentropa, Nordisk Film og Carlsen & Co. med støtte fra Det Danske
Filminstitut. Biografpremiere: 20. januar 1995.
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Spillefilm. Med et temmelig direkte afsæt i selvbiografisk stof, og indpakket i den konventionelle spillefilms format, fortæller Jon Bang Carlsen historien om teenagedrengen Adrian (Rasmus Seebach) og
hans storesøster Carmen (Sofie Gråbøl) og deres vidt forskellige måder at håndtere forældrenes skilsmisse på. Tiden er første halvdel af tresserne – i radio og tv taler John F. Kennedy om situationen i
Berlin – og miljøet er et kunstnerhjem beliggende som en lettere eksotisk enklave midt i det konforme
og velstående Klampenborg (ved Bellevue Teatret og Strandvejen) nord for København.
Ligesom det gjaldt for instruktøren selv, er begge søskendeparrets forældre (Ulla Henningsen og
Waage Sandø) kunstnere. Og i filmens første del etableres det, hvorledes den flagrende og flamboyante
mor fylder hjemmet med liv, samtidig med at hun opretholder en vis orden, mens den mere fjerne og
anarkistiske far enten burer sig inde på sit værksted eller prædiker oprør mod alle borgerlige normer.
Dynamikken mellem de to forældre skaber en vis turbulens, som Adrian reagerer på ved at søge tryghed
og stabilitet, mens Carmen i højere grad slægter faren på og virker rebelsk og livsklog hinsides sin alder.
Forskellen mellem de to accentueres yderligere, da familien falder fra hinanden, fordi faren har indledt en affære med sin unge lærling, hvorefter moren tager børnene med til en lille by på Vestsjælland.
Hér har de alle tre svært ved at finde sig til rette blandt dét, der forekommer dem at være ukultiverede
bønder. Og det er i denne anden og længste del af filmen, at skildringen af den indadvendte Adrians
første skridt ind i den voksne verden foldes ud.
Sansen for detaljer i den på én gang usikre, søgende og brutale måde, børn på kanten af puberteten
kan omgås hinanden på i skolen, kunne bringe tankerne hen på Nils Malmros. Hér er sex naturligvis et
nøgleord, og undervejs viser Jon Bang Carlsen, hvordan Adrian – som på mange måder er hans yngre
jeg – irriteres over søsterens bramfri referencer til sex og er pinligt berørt af morens pågående sanselighed, samtidig med at han med stigende interesse aflurer pigerne i baderummet og tiltrækkes af en
ung tysklærerinde. Men helt konkret ligger filmens udviklingshistorie i skildringen af, hvordan Adrian
– parallelt med at han langsomt finder ind til sig selv som seksuelt væsen – modnes som menneske af
de udfordringer, han stilles overfor, dels i den nye skole, hvor han må lære at slås for at overleve, dels
derhjemme, hvor moren synker ned i depression og dermed overlader stadig mere ansvar til børnene.
For den, der er bekendt med Jon Bang Carlsens egen historie, vrimler Carmen & Babyface med referencer til autentiske hændelser – blandt andet da Adrian i raseri over forældrenes skilsmisse brænder
øjnene ud på et billede af Jesus med en glødende ildrager. For alle andre er det en klassisk coming of
age-historie, hvor tidsbilleder og miljøbeskrivelser sætter farve på portrættet af en stor dreng på vej til
at blive en ung mand.

En tur i skoven (Den lille fugls desperation)
1996, 8 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Morten Holm. Klip: Molly
Malene Stensgaard. Musik: Astor Piazzolla. Medvirkende: aktivister, politibetjente og skovarbejdere fra protestaktion ved Newbury i England i foråret 1996. Produceret af Carlsen & Co. med støtte fra Undervisningsministeriet.
Videonotat. I foråret 1996 blev forberedelserne til en fjorten kilometer lang motorvejsforbindelse ved
Newbury i Berkshire i England mødt med voldsomme demonstrationer. Motorvejsprojektet (senere
kendt som “Newbury Bypass”) krævede, at man fældede omkring ti tusind gamle træer, og i løbet af de
måneder, arbejdet stod på, invaderede godt syv tusind aktivister området i et forsøg på at redde træerne.
Myndighederne svarede igen ved at indsætte omfattende politistyrker, og konfrontationerne mellem
de stridende parter blev genstand for massiv mediedækning.
En tur i skoven er et personligt og poetisk rejsebrev med afsæt i netop denne sag. Filmen er i familie
med Frihedsgudinden (1984) og Yesterday’s Heroes (1990) – dog med den forskel, at hvor de to forgængere
visuelt og formmæssigt var relativt enkelt skruet sammen og bevægede sig på et underfundighedens og
eftertankens niveau, er En tur i skoven en mere kompleks konstruktion, hvor optagelser fra Newbury via
dramatiserende speak, dynamisk montage og lidenskabelig musik hæves op til et mere abstrakt niveau
og flettes sammen med instruktørens mentale tilstand og følelsesliv.
Filmen tager afsæt i faktiske rejsemotiver, men er struktureret som en associativ tankestrøm. Fra en
karrusel i Paris – et genkommende motiv – lader det observerende jeg, alias filmmageren, tankerne flyde
tilbage til en nylig forretningsrejse til London, hvor han spontant greb chancen for at komme væk fra
storbyen og ud i de landskaber, som hans hustru havde fablet om i årevis. Og herfra skildres udflugten,
som starter med den iagttagendes glæde over, at han ved at ‘låne’ hustruens begejstrede blik nu også
selv er i stand til at se skønheden i de scenerier, som han indrømmer ellers primært at være fortrolig
med via fjernsynets forskønnende naturprogrammer. Men snart brydes idyllen, da han ramler durk ind
i Newbury-aktionen, der i hans undrende optik kommer til at fremstå som en nærmest mytisk kamp
mellem vældige kræfter.
Filmen giver ingen konkrete informationer, men der antydes tilstrækkeligt til, at man ikke
kan være i tvivl om, hvorfra optagelserne stammer. Ligeledes lægges der ikke skjul på, hvilken side
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fortælleren sympatiserer med i konflikten. Alligevel er der hverken tale om en politisk reportage eller
et debatindlæg. Snarere fungerer filmen som en overordnet refleksion over verdens tilstand, specielt
den bersærkergang mod naturen, som præger den vestlige civilisation. Og endelig kan den ses som en
undersøgelse af, hvordan det individuelle og private hænger sammen med det kollektive og samfundsmæssige. Som nævnt var det den iagttagendes hustru, der indirekte havde sendt ham ud i de engelske
landskaber, men nu, hvor han er derude og bliver vidne til dét, han kalder en “voldtægt” og en “statsautoriseret massakre”, blandes længslen efter den elskede med smerten over træernes skæbne. Sådan
griber tilværelsens store og små hjul ind i hinanden.
(I 2008 omredigerede og beskar Jon Bang Carlsen materialet til en knap fem minutter lang version – med titlen Den lille fugls desperation. I denne fokuseres udelukkende på massakren mod træerne i
Berkshire, oplevet fra en nu hjemløs fugls synsvinkel.)

It’s Now or Never
1996, 45 min., 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Donal Gilligan. Lyd: Darby
Carroll. Klip: Molly Malene Stensgaard. Musik: “Heart Like a Wheel” sunget af Dolores Keane, “An Gleann
Cuin” (“The Quiet Glen”) af Tommy Peoples, Siobhan Peoples & Garry O’Briain. Medvirkende: James Joseph
M’evoy, Austin Deely, Patrick O’Reily, Marie Daly, Willie Daly, Gerry Geraghty o.a. Produceret af Carlsen & Co.
med støtte fra Statens Filmcentral og Danmarks Radio. Biografpremiere: 20. maj 1996.
Iscenesat dokumentarisme. Efter en pause på små ti år vendte Jon Bang Carlsen tilbage til den iscenesatte
dokumentarisme med denne “dokumentariske komedie” fra den irske vestkyst. Og dog – for spørgsmålet er, om han ikke i denne film presser sin metode så langt og forholder sig så frit til virkeligheden, at
der snarere er tale om egentlig fiktion? Ganske vist bruger han igen amatører som skuespillere, ligesom
dokumentariske registreringer af landskaber og autentiske locations fungerer som kulisse for karakterernes gøren og laden. Men ingen i filmen spiller i en direkte forstand sig selv (eller hvis de gør det, er
det i hvert fald ikke pointen). Figurerne er ganske vist stykket sammen af elementer med stærke mindelser om aktørernes egne træk og erfaringer – men der er tale om roller, som instruktøren har skrevet
til dem på baggrund af iagttagelser af det miljø, de lever i.
Idéen til filmen opstod, da Jon Bang Carlsen hørte om en særlig tradition, en slags dating-festival,
som har været afholdt i den lille vestirske by Lisdoonvarna i omkring hundrede år. Rundt omkring på
isolerede småfarme i de forrevne irske landskaber sidder massevis af ungkarle, hvis chancer for tilfældigt at møde en livsledsagerske er yderst begrænsede, og det er disse enlige mænds længsler og behov,
arrangørerne i Lisdoonvarna har sat i system. Men i stedet for at optage en dokumentarisk film om
fænomenet besluttede Jon Bang Carlsen at finde en person, der kunne agere i rollen som en typisk irsk
ungkarl på udkig efter en mage. Valget faldt på James M’evoy, som ganske vist boede i en anden del af
Irland, men det var der råd for. Instruktøren fandt en tom landejendom i et spektakulært landskab, The
Burren, lidt nord for Lisdoonvarna, installerede sin hovedperson, forsynede ham med et par nye venner
og skrev hans replikker. Spillet var sat i gang.
Filmens handling kunne stå bag på et frimærke. Jimmy er ved at komme op i årene og er begyndt
at føle trangen til at finde en hustru så påtrængende, at han beslutter at gøre noget ved det. Og efter at
have talt med sin nabo om, hvad man egentlig kan forvente sig af en kvinde, kontakter han en professionel ægteskabsmægler. Meget mere sker der sådan set ikke. Men det er også rigeligt til at generere et
væld af rørende og indimellem komiske situationer – dels i det charmerende og drengede samvær mellem Jimmy og hans venner, dels i de mange passager, hvor han er alene med sin trofaste hund Rowd,
sin malkeko og sine tanker. Det er i de sidstnævnte scener, at Jon Bang Carlsen får det optimale ud af
sin amatørskuespiller. For nok besidder Jimmy et synligt performer-talent, men det er hans autenticitet,
som forlener filmen med en gribende sårbarhed og et bemærkelsesværdigt nærvær. Først og fremmest
emmer It’s Now or Never imidlertid af irske stemninger – rent visuelt er filmen et forelsket studium i
vindblæste landskaber og vejrbidte ansigter.

Min irske dagbog
1996, 30 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Jon Bang Carlsen, Morten
Holm. Klip: Molly Malene Stensgaard. Medvirkende: Hjalmar Bang Carlsen, Simon Bang Carlsen, Mrs. Hyland,
Angus, Conan, Julian og andre elever fra Ballyvaughan School i County Clare, Irland. Musik: Anúna: “The First
Day”. Produceret af Carlsen & Co. med støtte fra Statens Filmcentral, TV 2 og Undervisningsministeriet. Tvpremiere (TV 2): 21. august 1996.
Børnefilm i dagbogsformat. Da Jon Bang Carlsen i Smalfilmerens søn fra 1984 lod sin ældste dreng, Esben, optræde som fortæller i en dagbogsfilm fra en rejse, som far og søn foretog ned gennem Europa, var der tale
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om et atypisk værk, der skilte sig ud fra de forskellige hovedspor i produktionen. Men godt ti år senere, i
1995-96, da instruktøren og hans familie for en tid boede i det vestlige Irland – primært med henblik på
at optage It’s Now or Never – besluttede han at vende tilbage til dagbogsformatet og brugte nu sine to yngre
sønner, Hjalmar og Simon (født i henholdsvis 1988 og 1993), som hovedkarakterer i en mere eller mindre
fingeret dagbogsfilm baseret på dokumentariske registreringer af deres hverdag i det nye land.
Dog er der tydelige forskelle mellem de to værker. Hvor man kunne have en fornemmelse af, at
instruktøren i Smalfilmerens søn havde taget allerede foreliggende privatoptagelser og monteret dem
sammen til en ny lydside, virker materialet i Min irske dagbog, som om det fra starten har været planen
at udnytte de mere private erfaringer fra tiden i Irland til at skabe en børnefilm ved siden af de to øvrige
titler, opholdet kastede af sig.
Filmens fortæller er den seks-syvårige Hjalmar, som løbende kommenterer sine bryderier i forbindelse med at flytte til et nyt land, hvor han ikke taler sproget, samtidig med at han kommenterer
lillebrorens mere uproblematiske adfærd, der bærer præg af, at han formodentlig knap nok forstår, at
han befinder sig i et fremmed land. Tidsmæssigt udfolder filmen sig over omtrent et år, fra sommer til
sommer, og de to primære locations er et ensomt beliggende hus med udsigt til havet, som familien
har lejet, og den lokale landsbyskole i Ballyvaughan, hvor lærerinden Mrs. Hyland regerer over en lille
flok børn i forskellige aldre, som alle er samlet i én klasse. I starten er alting indhyllet i tåge, men lidt
efter lidt bryder solen igennem – både reelt og metaforisk i den forstand, at Hjalmar får kammerater og
begynder at lære sproget. Og da familien ved filmens slutning skal til at rejse hjem, kan drengen ikke
længere huske, hvad det egentlig var, han savnede ved Danmark.
Den voksne filmmager er ikke fraværende i filmen. I visse scener høres hans stemme på lydsiden,
ligesom Hjalmar et enkelt sted kommenterer sin usædvanlige far, der bare sidder og filmer i skoleklassen, mens alle de andre fædre må formodes at være på arbejde. Men ligesom Smalfilmerens søn holder
Min irske dagbog sig konsekvent til barnets synsvinkel. Dog er der den forskel, at hvor fortællerstemmen
i den første tydeligt bærer præg af instruktørens fingeraftryk – filmen er langt hen ad vejen en refleksion over en skilsmisse – er den irske dagbog tættere på barnets eget bevidsthedsniveau og har i højere
grad indrettet sine iagttagelser og sansninger i forhold til specielt Hjalmars reelle oplevelse af at bo et
så eksotisk sted som i et grønt landskab på den irske vestkyst med udsigt til Atlanterhavet.

How to Invent Reality
1996, 31 min., video og 35mm, sort/hvid og farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Jon
Bang Carlsen, Donal Gilligan. Lyd: Darby Carroll, Morten Holm. Klip: Morten Giese. Musik: Anúna: “The First
Day”. Medvirkende: James Joseph M’evoy, Austin Deely, Patrick O’Reily, Marie Daly, Willie Daly o.a. Produceret
af Carlsen & Co. med støtte fra Statens Filmcentral, Danmarks Radio og Undervisningsministeriet. Tv-premiere
(DR2): 27. december 1996.
Metodereflekterende filmessay. Under forberedelserne til It’s Now or Never om irske ungkarle på jagt efter
kærligheden lavede Jon Bang Carlsen en mængde researchoptagelser på video, og det er dette materiale
– sammen med behind the camera-optagelser fra selve filmens tilblivelse – som udgør fundamentet for
dette metodereflekterende filmessay. Filmen er i en vis forstand i familie med den selvbiografiske Livet
vil leves … breve fra en mor (1994), men fokuserer mere snævert på ét emne, nemlig instruktørens overvejelser omkring sin filmiske praksis, den såkaldte iscenesatte dokumentarisme, som han har kredset
om siden 1970‘erne, og som han gentagne gange har måttet forsvare i sammenhænge, hvor der er blevet
rejst spørgsmål om autenticitet og dokumentariske principper.
Filmen bruger tilblivelsen af It’s Now or Never som eksempel og byder på mange pudsige detaljer
og interessante ‘afsløringer’. Således er det indsigtsgivende at se, hvordan instruktøren – efter at have
prøvefilmet en række mænd, som ikke fungerede foran kameraet – omsider ved et tilfælde finder sin hovedperson (James M’evoy), simpelthen fordi han ‘genkender’ ham fra de forestillinger, han på forhånd
har gjort sig om karakteren. Og ligeledes er det befriende at få konstateret, at dét, der fremstår som en
dokumentarisk skildring af nogle menneskers hverdag, i virkeligheden er en fælles leg mellem filmhold
og medvirkende – fordi den ‘normale’ hverdag under optagelserne er suspenderet for alle parter og
erstattet af arbejdet med at få filmen i kassen.
Således vrimler det undervejs med kuriøse detaljer om tilblivelsen af It’s Now or Never. Men i instruktørens indtalte kommentarer hæver han sig flere steder op og reflekterer på et mere generelt niveau
over sin metode – og om sit forhold til det dokumentariske format i det hele taget. “Det er et udslag af
misforstået autoritetsfølelse at lade sig begrænse af, hvordan verden tilfældigvis ser ud,” hedder det på et
stykke grafik tidligt i filmen. Og i speaken uddybes dette credo med, at det altafgørende i de iscenesatte
dokumentarfilm er, at de medvirkende “føler sig hjemme” i de scener, de bliver bedt om at agere i. Netop
fordi de ikke er skuespillere, kan de kun optræde troværdigt i situationer, som de kender fra deres eget liv
– eller som de kunne have oplevet, “hvis tilfældet havde villet det”. Dét er filmens ene vigtige pointe.
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Den anden er, at objektivitet ikke findes. Jon Bang Carlsen konstaterer, at han siden sine første film
har befundet sig i et “tåget ingenmandsland”, hvor grænsen mellem fiktion og dokumentarisme var
i opløsning: “Jeg kan kun se verden ved at belyse den med mig selv,” siger han. “Derfor er min egen
skygge altid en stor del af den færdige film, og derfor har mine film ikke noget med sandhed at gøre. De
er mine sansninger af verden, intet andet.”

Through Irish Eyes
1998, 26 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Klip: Mette Zeruneith. Lyd:
Morten Holm. Medvirkende: Aine O’Connor, Alan Bergen, Patrick Bergen, Michael Davitt, Brendan Dempsey,
Father John Starck. Produceret af Carlsen & Co.
Dokumentarisk filmessay. Efter at have boet i Irland i 1995-96 vendte Jon Bang Carlsen i 1998 tilbage på
en kort visit for at optage dette filmessay om den irske folkesjæl. Til formålet havde han sat seks forskellige personer i stævne på et hotelværelse: en præst, en stand-up komiker, en digter, en filminstruktør
samt en skuespiller og dennes bror. Rundt om deres udsagn er monteret optagelser af de omgivelser, de
taler i: dels detaljer fra hotelværelsets interiør, dels udsigten fra vinduet, efterhånden som dagen skrider
frem, og solen går ned over havet.
Konceptet er stramt. Kameraet forlader aldrig denne ene location. Og bortset fra en enkelt sekvens,
hvor Jon Bang Carlsen stiller et par spørgsmål til skuespilleren og hans bror, er det kun de interviewedes
stemmer, der høres. Det betyder imidlertid ikke, at instruktørens nærvær ikke mærkes. Det gør det i høj
grad, idet han tilsyneladende har haft samtlige sine gæster på to- eller tremandshånd og bevæger sig
rundt foran dem med det håndholdte kamera, mens de taler direkte til linsen. I klipningen er materialet drillende sammensat på en måde, der kunne forlede til at tro, at gæsterne var til stede samtidig og
reagerede på hinandens udsagn. Men illusionen er kun på skrømt, og ingen kan være i tvivl om, at der
snarere end en rundbordsdiskussion er tale om et kor af individuelle stemmer, som udelukkende via
montagen bringes i dialog med hinanden.
Rammen er den spinklest tænkelige. I starten og slutningen sidder instruktøren i et fly på vej til og
fra Irland. Og mellem disse to punkter er de mange forskellige udsagn tilrettelagt som en mosaik, der
gradvist beskriver en bevægelse fra diverse løsrevne bud på dét at være irsk til mere specifikke temaer
som: sprog, postkolonial identitet og forholdet til England. Endelig diskuteres balancen mellem nationalisme og de fordele (eller ulemper), der kan være forbundet med at være en del af et større fællesskab
som EU. Udsagnenes karakter spænder fra det humoristiske over det kuriøse til det seriøse. Og skulle
man uddrage et par overordnede konklusioner af det fremlagte kludetæppe af meninger, statements
og anekdoter, kunne én være, at den irske selvopfattelse – ligesom den danske – er spændt ud mellem
mindreværdsfølelse og selvovervurdering; og en anden, at globaliseringsprocessen synes at skærpe den
kulturelle selvforståelse, ikke mindste i små nationer.
Formmæssigt – herunder i fokuseringen på talende hoveder – skiller Through Irish Eyes sig ud fra
Jon Bang Carlsens øvrige produktion. Til gengæld indskriver den sig i en tradition for dokumentariske
hotelfilm, der spænder fra Wim Wenders’ Room 666 (1982), hvor seksten instruktører på et hotelværelse i Cannes kommer med bud på filmmediets fremtid, til Anne Wivels En gal en elsker eller en poet
(2005), hvor tre åndspersoner er samlet på et hotelværelse i Malmø for at udveksle synspunkter på H.C.
Andersen.

Min afrikanske dagbog
1999, 41 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Stef Albertyn. Klip: Maggie
Vaughan, Haley Morris-Hohls. Medvirkende: Hjalmar Bang Carlsen, Simon Bang Carlsen, Bulelani, Ayanda,
Lisu o.a. Produceret af Carlsen & Co. med støtte fra Det Danske Filminstitut, TV 2 og Udenrigsministeriet/
Danida. Biografpremiere: 23. september 1999.
Børnefilm i dagbogsformat. Da Jon Bang Carlsen i 1998 flyttede sin familie til Sydafrika, primært med
henblik på at arbejde med en film, der skulle ende med at få titlen Addicted to Solitude (1999), besluttede han samtidig at fortsætte den praksis med at optage dagbogsfilm med sine sønner, som han havde
grundlagt under opholdet i Irland. Som titlen antyder, er Min afrikanske dagbog da også nært beslægtet
med dens irske forgænger. Igen er det Hjalmar (nu ni år), der er indsat i rollen som fortæller og hovedkarakter. Og igen udgøres filmens råstof af en samling notatprægede registreringer af den halvstore
dreng og hans lillebror Simon og deres forsøg på at finde sig til rette med skole og nye kammerater i et
fremmed land, samtidig med at fortællingens usynlige dukkefører – instruktøren – mere eller mindre
diskret anvender drengens optik til at reflektere over den kultur, familien denne gang er dumpet ned i.
Den vinkel, der fra starten er lagt ned over rejseoplevelsen, er modsætningen mellem de drømme
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om et eksotisk Afrika befolket af “søde buskmænd”, som drengen har haft med hjemmefra, og de faktiske forhold i et Sydafrika, som først lige er begyndt at finde nyt fodfæste efter mange års apartheidstyre. Og det er netop i forhold til raceproblematikken, at grebet med at lade et barns synsvinkel være
styrende giver størst udbytte, idet spørgsmålet om hudfarve nærmest er ikke-eksisterende i børnenes
egen verden, men altid melder sig med fuld styrke, når der kommer voksne ind i billedet. Hjalmar oplever, hvordan han ved hjælp af sin “magiske” danske fodbold lynhurtigt skaffer sig en håndfuld sorte
venner. Men han registrerer også, at han i Cape Town ikke kan få lov til at følge sine sorte venner hjem
til deres township, Mandela Park, og at de voksne, ikke mindst faren, synes at leve i konstant angst og
altid låser døren om natten. Hans egen analyse lyder, at de sorte børn er venligere stemt over for ham
og hans bror end de hvide, fordi de kender til at være outsidere; mens filmen mere indirekte lufter
muligheden af, at de sorte børn også kan have andre motiver for gerne at ville indenfor i et relativt
velstående hvidt hjem. Sådan balancerer Min afrikanske dagbog mellem børnenes fordomsfrihed og de
usynlige mure, som de voksne omgiver sig med.
Filmen udspiller sig over et skoleår og giver også plads til Hjalmars mere hverdagsnære oplevelser,
herunder hans frustrationer over hele tiden at flytte og skifte skole, fordi familien som en anden flok
trækfugle flakker rundt i det store land, dikteret af farens rastløshed og arbejde. Men først og fremmest
er dagbogen et øjebliksbillede set fra børnehøjde af et genfødt Sydafrika præget af usikker optimisme.
Dernæst er det en film befolket af særdeles levende børn, hvide såvel som sorte. Og så skader det jo ikke,
at det alt sammen er indrammet af maleriske locations og billedskønne landskaber, gennemskåret af
støvede røde landeveje.

Addicted to Solitude
1999, 70 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Stef Albertyn. Klip: Haley
Morris-Hohls. Musik: Frédéric Chopin, Johann Strauss. Medvirkende: Brenda Laird, Yvonne Weidemann, Don
Weidemann og andre sydafrikanere, som instruktøren møder på sin vej. Produceret af Carlsen & Co. i samarbejde med Migma Film AB og Kinoproductions OY med støtte fra Det Danske Filminstitut, Svenska Filminstitutet,
Finlands Filmstiftelse, Udenrigsministeriet/Danida, Undervisningsministeriet, TV 2, Sveriges Television og
Finlands Svenska Television. Biografpremiere: 29. oktober 1999.
Dokumentarisk filmessay. I denne første film i dét, der skulle blive Jon Bang Carlsens sydafrikanske
trilogi, er det, som om filmmageren visker tavlen ren og starter forfra et nyt sted. Ganske vist kan der
findes fortilfælde i hans produktion, hvor han optræder som fortæller på lydsiden, ligesom han også
tidligere selv har stået bag kameraet (dels i sin allerførste film, dels i senere notat- eller dagbogsfilm).
Men i Addicted to Solitude bringes en særlig type skitseprægede one-man-one-camera-registreringer, ledsaget af en poetisk-filosofisk voice over, i anvendelse på en ny essayistisk måde, hvor mødet med det
stof, der udgør filmens tekstur, mere direkte end ellers benyttes som redskab for instruktørens egne
personlige refleksioner.
Filmen dumper ned i et Sydafrika i tiden umiddelbart efter apartheids ophør og indsættelsen af
Nelson Mandela som landets første sorte præsident. Alle, uanset hudfarve og fortid, er tvunget til at
finde nye roller i samfundet, og mens transformationen står på, lurer de forskellige befolkningsgrupper
på hinanden. I dette spændte klima sætter instruktøren ud på sin ensomme færd gennem landskaberne
i en Landrover for at finde personer til den film, han har med i hovedet hjemmefra. Og undervejs møder han den ene person efter den anden, som fortæller historier, der trænger sig ind på ham og lidt efter
lidt overskygger hans oprindelige idé. Kort sagt: Jon Bang Carlsen rejser ud som en filmisk iscenesætter
og bliver undervejs dokumentarist.
Hovedkaraktererne er to hvide kvinder, der begge har oplevet at miste deres kære, og som nu forsøger at skabe en fremtid for sig selv i det forandrede land. Den yngste af dem bor alene på sin farm i
et øde område, efter at hendes mand et par år forinden forsvandt på mystisk vis; mens den ældre, som
har mistet et barn og siden er blevet skilt, nu sidder bag skranken i sin marskendiserbutik i en lille by i
The Karoo og venter på, hvad næste inkarnation vil bringe. For begge er ensomheden et vilkår – dels på
et personligt plan, dels som et resultat af de samfundsmæssige strukturer, der har isoleret de hvide fra
størsteparten af deres landsmænd. Og for begge gælder det, at de nu lever på ruinerne af de privilegier,
de engang nød alene i kraft af deres hudfarve.
Instruktøren trænger nænsomt ind i deres stillestående verdener, hvor han observerer, lytter og
stiller spørgsmål. Og lidt efter lidt lokker han så mange detaljer ud i lyset, at konturerne af såvel de individuelle skæbner som landets større politiske og sociale historie træder frem. Omkring de to kvinder er
orkestreret et kor af andre stemmer, som accentuerer eller nuancerer deres beretninger. Og som visuel
kulisse om filmens verbale elementer optræder en tætvævet montage af filmmagerens egne spontane
sansninger og iagttagelser – kameraet som pen! – hver især notatprægede i deres karakter, men alt i alt
et sammenhængende billede af et forførende smukt land med en grum historie.
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Return to Sender
2000, 22 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Morten Holm. Klip:
Kasper Leick. Medvirkende: Hjalmar Bang Carlsen, Simon Bang Carlsen, Ayanda o.a. Produceret af C&C
Productions i samarbejde med Baltic Media Center og Montecito Productions, Irland.
Børnefilm i dagbogsformat. En direkte fortsættelse af Min afrikanske dagbog (1999), hvor instruktørens søn
Hjalmar og dennes lillebror Simon forsøgte at finde sig til rette i Sydafrika. I forgængeren måtte Hjalmar
justere sin optik, da det gik op for ham, at virkeligheden i hans nye værtsland var helt anderledes og
meget mere kompleks end den drøm om “søde buskmænd”, han havde båret med sig hjemmefra. Og i
Return to Sender – igen en samling videonotater set gennem Hjalmars øjne, men med faren som usynlig
dukkefører – sætter den store dreng rent faktisk ud på en rejse gennem Kalahari-ørkenen for sammen
med sin sorte kammerat Ayanda at undersøge, om buskmændene overhovedet findes andre steder end
i fantasien og historiebøgerne.
Udflugten bliver samtidig et sidste afrikansk eventyr, idet jagten på buskmændene filmen igennem
krydsklippes med de to danske brødres afsked med Sydafrika og deres tur hjem til Europa om bord på et
stort passagerskib. “Engang troede jeg, at Danmark var hele verden,” reflekterer Hjalmar i sin monolog
på lydsiden. “Det er det ikke. Verden er stor, og jo mere jeg rejser, des større bliver den.” Og det er en
sandhed, der både gælder jagten på buskmænd og sejlturen nordpå. I begge tilfælde fører selve bevægelsen ny viden og indsigt med sig. For Hjalmar og Ayanda kaster deres søgen efter buskmænd mange
uventede sidegevinster af sig: Foruden at intensivere deres venskab møder de eksempelvis en hel flok
giraffer. Og så oplever de, at først i det øjeblik, hvor de holder op med bevidst at kigge efter buskmænd
alle vegne, møder de dem. Ligeledes finder de ud af, at buskmændene slet ikke er så forskellige fra dem
selv, som de havde forestillet sig: De (buskmændene) synes også, at det er eksotisk at møde en hvid
europæer som Hjalmar, og efter at de har lært ham at tælle til ti på deres sprog, lærer han dem at sige
“godmorgen” og “godnat” på dansk.
Så er der skibsrejsen, hvor Hjalmar opdager, at hans “magiske” fodbold stadig er i stand til at skaffe
ham venner. Og sejlturens primære erkendelse bliver, at dét, der startede som et mareridt – afskeden
med det Afrika, brødrene ikke blot havde vænnet sig til, men var kommet til at holde af – undervejs
umærkeligt ændrer sig til en ny behagelig drøm. Det fartøj, der tog dem væk fra deres sydafrikanske
venner, kommer snart til at føles som et nyt hjem.
Til slut er de tilbage i Danmark, hvor Hjalmar kan fejre sin elleveårs fødselsdag, samtidig med at de
to brødre indser, hvor meget de har savnet dansk sommerregn. De er hjemme! Men de er også blevet
klogere på livet som en evig penduleren mellem ankomst og opbrud. Og Afrika – inklusive venner,
buskmænd og den knastørre Kalahari-ørken – bærer de med sig i hjertet.

Portræt af Gud
2001, 72 min., video og 35mm, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Jon Bang Carlsen,
Michael Buckley (35mm). Lyd: Henrik Langkilde. Klip: Molly Malene Stensgaard. Musik: Jan Garbarek & The
Hilliard Ensemble. Medvirkende: Andrew, Johann Visser og andre indsatte i Pollsmoor Prison i Cape Town,
medlemmer af organisationen Kairos, Hjalmar Bang Carlsen, Simon Bang Carlsen, Ayanda o.a. Produceret af
C&C Productions med støtte fra Det Danske Filminstitut, Det Norske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond,
Uddannelsesministeriet, Danmarks Radio o.a. Biografpremiere: 20. april 2001.
Dokumentarisk filmessay. Selv om temaet for Addicted to Solitude angiveligt var den ensomhed og isolation, som apartheid-systemet i Sydafrika havde affødt hos de hvide, dukkede Gud hele tiden op i
filmmagerens samtaler med de personer, han mødte på sin vej. Det virker derfor passende, at emnet for
den anden film i den sydafrikanske trilogi er tro. Hvordan forestiller vi os Gud? Hvilken rolle udfylder
religion for os mennesker? Og hvordan kan man tro, hvis man altid er i tvivl? Spørgsmål som disse
har optaget Jon Bang Carlsen siden barndommen. Og i filmen påtager han sig rollen som en kluntet
detektiv, der i sin jagt efter den abstrakte guddom, som han med sin rationalistiske tankegang har så
svært ved at få hold på, sætter ud på en rejse gennem det nye Sydafrika – et samfund, hvor behovet for
tilgivelse er særdeles påtrængende.
I starten spørger han hvem som helst, fra sine børn og deres venner via en treoghalvfemsårig apoteker til en åbensindet – og tvivlende! – præst. Sidstnævnte punkterer nogle af filmmagerens fordomme
omkring kirken som en dogmatisk og autoritær institution. Men det egentlige gennembrud sker, da
rejsen på et tidspunkt fører ham direkte ind i mørkets hjerte: Pollsmoor Prison i Cape Town, hvor han
konfronteres med nogle af de mest forhærdede kriminelle, man kan tænke sig – voldsmænd, voldtægtsforbrydere, mordere. Umiddelbart gør den tætte kontakt med disse mænd og deres grusomme historier
filmmageren nervøs, men jo mere han taler med dem, des mere går det op for ham, hvor stor en rolle
troen spiller for deres mentale overlevelse i fængslet – faktisk indtil en grad, hvor han indimellem
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kommer til at føle det, som om de er frie i sjælen, mens han selv er spærret inde i sin tvivl. Og da han
får lejlighed til at følge et amerikansk program, der går ud på, at en missionær arbejder med fangerne
med henblik på at lære dem tilgivelsens nåde, bliver hans skepsis over for troens usynlige kræfter for
alvor udfordret.
Formelt og metodemæssigt ligger Portræt af Gud i direkte forlængelse af Addicted to Solitude. Igen
udgøres råstoffet – stort set – af dokumentariske videonotater (denne gang dog suppleret af et lag af nøje
tilrettelagte 35mm-optagelser). Og igen vokser filmens udsagn frem i sammenstillingen af de skæbner,
filmmageren møder i den sydafrikanske virkelighed, og hans egne personlige refleksioner. Men hvor
den første film i trilogien nærmest fik sin form ved et tilfælde, synes denne film i højere grad at bevæge
sig på sikker grund rent æstetisk. Jon Bang Carlsen har nu mere eller mindre fundet sig til rette i et nyt
format, og den måde, hvorpå optagelserne fra Pollsmoor-fængslet løbende sammenstilles med mere
kontemplative vignetter fra filmmagerens privatliv i et hus med en spektakulær udsigt til havet og en
karakteristisk ansigtsformet klippe, er gennemført med et påfaldende overskud.

Zuma the Puma
2002, 30 min., video, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Chris Coombes, Claudio
Tondi, Julio Baccaro. Lyd: Wilbert Schubel. Klip: Micki Strücken. Musik: Warrick Sony, Murray Anderson.
Medvirkende: Sibusiso Zuma o.a. Produceret af C&C Productions med støtte fra Det Danske Filminstitut og
Udenrigsministeriet/Danida. Biografpremiere: 21. oktober 2002.
Dokumentarfilm for børn og unge. “Det var dog et helvedes koldt land,” tænkte den sydafrikanske fodboldspiller Sibusiso Zuma, da han en vinterdag i 1999 ankom til København, hvor han havde tegnet
kontrakt med FCK. På det tidspunkt havde Zuma ikke tidligere været uden for Sydafrika, og det var
noget af et chok at skulle spille den første kamp på en bane delvis dækket af sne. Men at det ikke kun
var vejret i Europa, der kunne være køligt, måtte Zuma snart sande. Zuma er født og opvokset i et
township – Hammarsdale i provinsen KwaZulu-Natal – og i Jon Bang Carlsens dokumentariske portræt
fortæller han i et påfaldende roligt tonefald om ensomhed, hjemve og racistiske tilskuere, der buher ad
ham, når han går på banen.
Zuma the Puma er tilrettelagt som en dialog mellem hovedpersonens beretning på lydsiden og en
omhyggeligt koreograferet fodboldballet, der veksler frem og tilbage mellem to elementer: iscenesatte
optagelser af boldspillende afrikanske børn og klip fra en vigtig Champions League-kamp i 2001 mod
romerklubben Lazio, optaget på Stadio Olimpico i Rom. I fragmenterne fra kampen mod Lazio er Zuma
filmet på en måde, så det er umuligt at danne sig et overblik over de pågældende situationer. Vægten er
på hans bevægelser, gestik og mimik, ikke på selve kampens forløb. Alligevel følger filmens struktur til
en vis grad kampens spændingskurve, således at nogle af de afgørende brikker i Zumas liv først lægges
frem under dét, der må formodes at være anden halvlegs dramatiske højdepunkter.
Alt i alt er det relativt sporadiske oplysninger, der lægges frem om hovedpersonens baggrund og
liv. Bortset fra et udsagn fra en tidligere skolelærerinde og en optagelse af Zumas mor, som tavst fremviser et fotografi af hans far, er det kun Zumas egen stemme, der høres. Og i hans beretning synes de
fleste statements at være udvalgt i forhold til filmens vinkling af hans historie, nemlig hvordan sport
kan fungere som en vej ud af ghettoens fattigdom, kriminalitet og udsigtsløshed. Som barn spillede
Zuma fodbold for at holde sig væk fra banderne, og for at opnå sin fars anerkendelse. Og efter farens
død – dagen før Zuma debuterede på det sydafrikanske landshold – har han spillet for at opretholde
sin egen selvagtelse. Men mentalt har han i en vis forstand aldrig forladt det township, han kommer
fra. Isolationen og ensomheden er stadig den samme – hvilket filmen hele vejen igennem understreger
visuelt og montagemæssigt ved at parallelisere kampen på det fyldte stadion i Rom med de barfodede
drenges spil med en hjemmelavet plasticposebold på en støvet mark i Sydafrika. Da Zuma efter at have
scoret FCK’s eneste mål i anden halvleg af kampen mod Lazio sender håndkys ud mod publikum, er
han lige så ensom i sin triumf som den lille sorte dreng, der i det efterfølgende klip øver sig alene på en
mark og sender bolden i et tomt mål.

En gammel bamses fortælling
2003, 27 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Henrik Langkilde.
Klip: Molly Malene Stensgaard. Musik: Hans-Erik Philip. Medvirkende: Simon Bang Carlsen, Hjalmar Bang
Carlsen, Benji, Shelton, Alan, Bulelani, Honey, Lillemis, Søren Sætter-Lassen (stemme) o.a. Produceret af C&C
Productions med støtte fra Det Danske Filminstitut.
Børnefilm i dagbogsformat. I sin foreløbig sidste dagbogsfilm lader Jon Bang Carlsen sin tredje og yngste
søn, Simon, avancere fra rollen som den evigt sorgløse lillebror til hovedperson. Men som titlen siger,
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adskiller En gammel bamses fortælling sig fra sine forgængere på den måde, at det ikke er drengen, men
hans bamse, der er indsat som filmens afsender. Den otteårige Simon har nået en alder, hvor han er ved
at føle sig for gammel til bamser, og det bærende tema i bamsens fortælling (som skuespilleren Søren
Sætter-Lassen har lagt stemme til) er tøjdyrets rædsel for sin uundgåelige skæbne: at blive forladt til
fordel for et levende væsen, et kæledyr, en kammerat, en kæreste.
Rammen omkring dette ulmende drama er endnu en rejse til Sydafrika, også denne gang med skib.
Efter at have været tilbage i Danmark en tid kræver farens arbejde igen, at familien flytter til Sydafrika,
og mens Simon og hans storebror Hjalmar forsøger at fordrive de tre ugers sejltur om bord på et fragtskib med boldspil og andre sysler, dukker erindringsglimt fra deres tidligere ophold op i form af klip
eller fraklip fra Min afrikanske dagbog (1999) og Return to Sender (2000). Ankommet til Cape Town flytter
de ind i det samme hus som før med udsigt til den karakteristiske ansigtslignende klippe ude i havet,
og Simon genforenes med sin gamle ven Benji. En ny hverdag tager langsomt form, storebror Hjalmar
begynder igen i skolen, og drengenes far forsvinder i dage ad gangen på arbejdsture ud i landskaberne.
Det hele iagttages af den bekymrede bamse, der ikke kan lukke sine stirrende øjne og dermed er
den eneste i familien, som ser alt. Og tøjdyrets værste mareridt bliver til virkelighed, da Simons mor
omsider giver efter for sønnens brændende ønske om at få en hundehvalp (Honey): Den slags “ildelugtende og gnaskende kryb” er alle bamsers dødsfjender, og eftersom hunden vokser med faretruende
hast, synes slaget tabt på forhånd. Det eneste, bamsen kan håbe på, er ikke at blive flået til trevler af
hundens stærke tænder. Da også dette ophold i Sydafrika er forbi, og turen atter går nordpå, genfinder
Simon og bamsen for en stund hinanden på skibet. Men da familien går fra borde, glemmer de bamsen,
måske fordi de er så optagede af hunden Honey, der snart skal dukke op i Danmark. Og da bamsen siden
bliver eftersendt og atter gør sin entré i familien, må den affinde sig med en pensionisttilværelse i en
vindueskarm, hvor den trøster sig med husets kat.
Mens de tidligere dagbogsfilm benyttede formatet til at fortælle umiddelbart og underfundigt om
henholdsvis Irland og Sydafrika, er de kulturelle, sociale og samfundsmæssige iagttagelser nedtonet i
En gammel bamses fortælling. Snarere handler filmen om overgangen fra barn til voksen, om de forskellige typer relationer, vi mennesker knytter i løbet af et liv, og om hvordan angsten for at miste altid er
kærlighedens og venskabets vilkår.

Blinded Angels
2007, 85 min., 35mm og video, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Michael Buckley,
Jon Bang Carlsen. Lyd: Glen van Staden, Henrik Langkilde. Klip: Miriam Nørgaard, Mette Zeruneith. Musik:
Hans-Erik Philip. Medvirkende: Rune T. Kidde, Bonnie Mbuli, Mbulelo Jaza, Warrick Grier, Cecil Mzamo
Nvayi, Shelton Aumann, Mpofukazi Mnombeli, Simon Bang Carlsen, Jon Bang Carlsen o.a. Produceret af C&C
Productions med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond, Danmarks Radio, Svensk TV og
YLE FST. Biografpremiere: 25. maj 2007.
Eksperimenterende spillefilm. I flere af Jon Bang Carlsens film fra Sydafrika har en særlig klippeformation
i havet ud for filmmagerens hjem i Hout Bay ved Cape Town spillet en rolle som referencepunkt. Det
gælder ikke mindst den essayistiske Portræt af Gud (2001), hvor den karakteristiske ansigtsformede
klippe ses flere gange og bliver et billede på det futile i at tro, at man kan få noget at vide om Gud ved
at ligge på ryggen og stirre op i himlen. I Blinded Angels – hvor temaet atter er spørgsmålet om at turde
tro på noget, man ikke kan se eller forklare – dukker klippen op igen og er tæt på at spille en hovedrolle. I hvert fald er den filmens gennemgående visuelle motiv, samtidig med at den både fungerer som
metafor og location for den drøm om igen at flyve frit, som har drevet hovedkarakteren – en blind
midaldrende dansker – tilbage til det Cape Town, hvor han som ung (og seende) oplevede lykkelige
stunder med paragliding.
Historien er i en vis udstrækning baseret på selvbiografiske elementer, suppleret af filmmagerens
personlige refleksioner, men den er iscenesat som fiktion med den blinde tegner og forfatter Rune T.
Kidde i rollen som Thor (Jon Bang Carlsens alter ego). Thor er opsat på at realisere en vanvittig plan
om – som en blind engel – at kaste sig ud fra toppen af den klippe, han kender så godt fra et tidligere
liv. Og til at hjælpe sig allierer han sig med sin sorte hushjælp, Elizabeth – spillet af den sydafrikanske
skuespillerinde Bonnie Mbuli – som han betaler for at fungere som sine øjne. De er begge sårede af livet,
og undervejs udvikler der sig mellem dem en sympati grænsende til kærlighed.
Historien om Thor og Elizabeth er imidlertid kun ét af filmens lag, idet Jon Bang Carlsen hele vejen igennem springer ind og ud af fiktionen og lader fragmenter af den fortælling, som påstås at blive
skrevet frem i processen, indramme, dels af sine egne refleksioner omkring menneskets angst for (og
længsel efter) at flyve, dels af behind the camera-agtige sekvenser, hvor man følger konstruktionen af de
enkelte scener, eller hvor instruktøren diskuterer med de medvirkende om, hvad de synes, at der nu skal
ske med deres karakterer.
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Resultatet er en film, der fortæller en historie, samtidig med at den i én og samme bevægelse fungerer som essay, metoderefleksion og the making of-dokumentar. Derved vises det, hvordan fiktion og
virkelighed ikke blot smitter af på hinanden, men også er uadskillelige dele af hinanden. “Der er ikke
noget, der slutter,” siger Bonnie Mbuli et sted. Hvis hun er med i en film som skuespiller, lever historien
videre i hende bagefter – ligesom hun bliver ved med at være i filmen, efter at optagelserne er forbi. Men
først og fremmest er Blinded Angels en film om at følge sit hjerte – også selv om det indebærer at kaste
sig blindt ud fra en klippe uden nogen sikkerhed for, hvor eller hvordan man vil lande.

Purity Beats Everything
2007, 52 min., video, farve. Instruktion, manuskript, kamera: Jon Bang Carlsen. Lyd: Peter Schultz. Klip: Andri
Steinn Gudmundsson. Musik: Nikolai Rimsky-Korsakov. Medvirkende: Miriam Lichterman, Pinchas Gutter o.a.
Produceret af C&C Productions med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond, Danmarks
Radio og YLE FST. Biografpremiere: 17. november 2007.
Dokumentarisk filmessay. I Portræt af Gud (2001) taler en præst om, at de tyske nazister, uanset hvor
uhyrlige deres forbrydelser var, ikke bare kan afskrives som onde mennesker. Tanken videreføres i holocaust-historien Purity Beats Everything, hvor den ene af de to hovedpersoner, Miriam Lichterman, en
overlevende fra kz-lejrene, får lov til afslutningsvis at minde om, at de nazister, som dengang fyldte
verden med ondskab, ofte var tilsyneladende normale og veluddannede borgere – mennesker, der elskede musik.
Jon Bang Carlsen beskriver i filmen sin motivation for at tage dette sorte kapitel i Europas historie
op som en reaktion på den tavshed, der under hans opvækst i efterkrigsårene herskede blandt hans
forældres generation. Danmark lå som et smørhul lige nord for det forkætrede Tyskland, de to landes
kulturer og etniske sammensætning mindede på mange måder om hinanden, og i sin voice over formulerer filmmageren en mistanke om, at den “perverterede” trang til racemæssig renhed og dermed hele
den tankegang, som “havde myrdet Miriam Lichtermans familie”, også var en central del af danskernes
karakter. Det var med andre ord ikke en følelse af fremmedhed, som fik danskerne til at være tavse
omkring krigens gru, men en skamfuld fornemmelse af slægtskab. Denne pointe driver filmen frem
ved konsekvent at indramme de to holocaust-vidners beretninger med stemningsfulde optagelser fra
instruktørens private idyl på et vestsjællandsk husmandssted med børn, hunde og katte.
Jon Bang Carlsen har fundet sine to karakterer – Miriam Lichterman og Pinchas Gutter – i Sydafrika,
hvortil mange europæiske jøder flygtede efter Anden Verdenskrig. Og et sted undervejs peger han på
det paradoks, der kan siges at ligge i, at naziofrene i deres nye hjemland nærmest per automatik kom til
at tilhøre en hvid overklasse, som på visse måder mindede om de bødler, de var flygtet fra. Denne tanke
skydes dog hurtigt ned af Lichterman, som insisterer på, at selv om apartheid var en skændsel, var den
for intet at regne imod nazisternes planer om systematisk at udrydde et helt folk. Og overordnet set
fokuserer filmen da også først og fremmest på de to vidners beretninger, vekslende med instruktørens
refleksioner over de træk i hans egen karakter og kultur, der under Hitlers opildnende taler voksede som
en kræftsvulst og resulterede i masseudryddelsens vanvid.
Purity Beats Everything er kort sagt andet og mere end ‘blot’ endnu en holocaust-historie. Det er en
film om, hvordan ondskaben potentielt er til stede i os alle, og hvordan fortiden altid er nærværende
i nutiden. Endelig rummer den et metaniveau, som via refleksioner omkring Lichtermans raffinerede
fortælleteknik udsiger noget om, hvordan kunsten kan fungere som redskab for at italesætte selv uudsigelige rædsler på en måde, så smerten bliver håndterbar.

Just the Right Amount of Violence
2013, 80 min., video, farve. Instruktion, manuskript: Jon Bang Carlsen. Fotograf: Jon Bang Carlsen, Jacek
Laskus, Mike Alba. Lydoptagelse: Jon Bang Carlsen, Jim Buckey, Jayme Roy. Lyddesign: Jess Wolfsberg. Klip:
Morten Giese, Hilda Pakula, Rikke Selin. Medvirkende: Taylor Green, Evan James Malmuth, Dana Goller, Tony
Pallotto, Quinn Butterfield, Daniel Mitchell, Colleen Keane, Melissa Carnell, Robert Adanto, John Pirruccello,
Ludewick Graham, Jon Bang Carlsen o.a. Produceret af C&C Productions i samarbejde med Kamoli Films for
ZDF/Arte og YLE TV 2 med støtte fra The Media Programme of the European Union, Det Svenske Filminstitut
og Det Danske Filminstitut. Festivalpremiere (cph:dox): 3. november 2012. Biografpremiere: 2013.
Dokumentarfilm med iscenesatte elementer. Kan man tvinge demokrati ned over anderledes tænkende
samfund og kulturer? Sådan lyder et af tidens påtrængende spørgsmål. Kan man som forældre tvinge
sine børn til at elske én? lyder et mere intimt ekko af samme problematik. Holder vi os til det sidste,
mener nogen tilsyneladende ja. I hvert fald findes der i Nordamerika en hel industri, som i grove træk
har specialiseret sig i at ‘befri’ desperate familier for deres uregerlige teenagebørn og anbringe dem på
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særligt indrettede institutioner, hvor de under fængsels- eller boot camp-lignende forhold bliver genopdraget, indtil man vurderer, at de er klar til at blive sluset tilbage i familien og samfundet.
Fænomenet er emnet for Just the Right Amount of Violence, en hybridfilm, der blander dokumentariske og fiktive elementer, samtidig med at den markerer Jon Bang Carlsens tilbagevenden til USA som
kulisse. På det dokumentariske plan er filmen bygget op omkring møder med tre forskellige parter i sagen. Første part er de såkaldte interventionists, altså personer, som har ekspertise i at bortføre teenagere
fra deres hjem og transportere dem til de institutioner, hvor genopdragelsen skal foregå. Dernæst medvirker en ung mand, Taylor Green, som selv har været igennem systemet og nu ser tilbage på forløbet.
Og endelig er der den tredje part, der udgøres af repræsentanter for en af de anstalter, som tager imod
de unge: Red Rock Canyon School i St. George i det sydlige Utah.
Med en montage af udsagn fra disse tre parter som narrativ rygrad iscenesætter filmen to fiktive
(men meget virkelighedstro) bortførelsesscenarier: ét med en ung mand, Simon, og ét med en ung
kvinde, Patricia – begge spillet af skuespillere. Og som en samlende karakter, der får de to fremstillingsformer til at hænge sammen, har Jon Bang Carlsen placeret sig selv inde i fortællingen – dels som en
konkret fysisk tilstedeværelse, der interagerer med både autentiske personer og skuespillere; dels med
en række refleksioner på lydsiden, hvor de amerikanske forældres afmagt holdes op imod filmmagerens
egne (mere eller mindre sandfærdige) erfaringer som søn og far.
I Just the Right Amount of Violence springes tilsyneladende ubesværet mellem det mindste og det
største: mellem instruktørens problemer undervejs med at få fortællingen til at makke ret og atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. Men bagved de mange lag af iscenesættelser og masker handler
filmen først og sidst om den komplicerede kærlighed mellem forældre og børn – og om hvordan de sår,
man pådrager sig i teenageårene, aldrig læges helt. Uanset hvor de befinder sig i systemet, er alle filmens
karakterer sårede eksistenser. Og ligesom filmens forskellige historier spejler sig i hinanden, accentueres
de forskellige lag også i genskinnet fra de øvrige lag.
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Langt størsteparten af samtalerne på de foregående sider har fundet sted specifikt med henblik på nærværende bog, og hovedparten af materialet har ikke tidligere været publiceret. Dog har jeg i årenes løb i
andre sammenhænge beskæftiget mig med Jon Bang Carlsens værk, og det er derfor naturligt, at mindre
passager læner sig op ad iagttagelser og formuleringer fra allerede offentliggjorte tekster – primært artikler
eller anmeldelser i dagbladet Information, men også i Det Danske Filminstituts tidsskrift Film (som begge
hermed takkes):
“Nu eller aldrig”, Information, 20.5.96
“Han opfinder virkeligheden”, Information, 7.8.96
“Ensomhedens landskab”, Information, 29.10.99
“En kæmpe hjerne fuld af kærlighed”, Information, 20.4.01
“Afstandens nærhed”, Information, 2.5.02
“Zuma the Puma”, Information, 18.10.02
“A Divine Peepshow”, Film, nr. 47, november 2005
“Et guddommeligt peepshow”, Information, 25.5.07
“Nothing Never Ends”, Film, nr. 60, november 2007
“Intet er nogensinde forbi”, Information, 9.5.08
“På jagt efter sandheden”, FILMupdate (DFI), 28.9.10
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