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I paradis var der ingen video, det var ferst efter 
uddrivelsen, at man fandt på det, ikke som erstat- 
ning for et tabt sted, men som en version af tabet, 
der kan opleves. 

Per Hejholt 

Der er ingen tvivl: det lille samfund med 51.200 forel~bigt overlevende indivi- 
der kaldet Twin Peaks lever stzrkt i vore bevidstheder. Vi er mange, der fdger 
special-agent Dale Coopers f o r s ~ g  pA at trznge til bunds i det lille samfunds dy- 
beste hemmeligheder. Lige sA lidt tvivl er der om, at enhver afs l~ret  hemmelig- 
hed leder hen til nye, dybere og mere groteske hemmeligheder af dnftsmzssig 
seksuel eller kriminel karakter. Som Dale Cooper bemzrker: »Diane, en lille by 
er ikke ulig en flod, masser af skjulte strØrnrne og hvirvler, som hver har sine 
egne hemmeligheder. Jeg gztter pA, at jeg ikke engang har bmdt overfladen 
endnu«. Twin Peaks er et sted, hvor hemmeligheder trives. Dette er naturligvis 
en del af det fascinerende ved stedet og senen: man ved aldrig, hvad der vil 
komme; alle kan i princippet mistznkes for hvad som helst. 

Samtidig fastholder serien visse minimale faste holdepunkter, sA seerne ikke 
fuldstzndig overlades til sig selv i en amorf og ustruktureret fortzlling. Eller 
rettere: for at fortzllingen kan fungere som fortzlling, fastholdes visse faste hol- 
depunkter. Af disse er de mest iØjnefaldende karaktererne: Dale Cooper og 
sherif Harry S. Truman. Navnet Truman alluderer ikke kun til en periode og 
przsident i USA's historie, men markerer tillige, at sheriffen er trofast (true) 
over for sine overordnede og dermed over for de grundlzggende v a d i e r  i sam- 
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