
Eva Jgrholt 

Spil den igen og igen og igen, 
Sam! 

)) Was that cannon$re, or is it my hearf pounding?« 
»Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into 
mine!« 
»I remernber every detail - the Germans wore g r q ,  you wore blue.« 
»Round up the usual suspects!« 

Udadelige replikker, som enhver movie buff uden et sekunds vaklen vil kunne 
henfore til hhv. Ilsa, Rick og Captain Renault, med andre ord til kultfilmen 
over dem alle, Casablanca (1942). 

Når netop Casablanca er en af de fmste klassikere, filmindustrien har valgt 
at udsende i ny »colorized version«, når biograf- og tv-reklamer, nyere tv- 
serier og musikvideoer til stadighed kopierer udvalgte scener og replikker fra 
netop denne film, og når rekvisitter fra den nzrmest har fået karakter af reli- 
kvier for gale samlere, så må det betyde, at filmen har et eller andet, som også 
kan fascinere et nutidigt publikum. Eet er imidlertid at konstatere Casablan- 
cas kult- (nogle ville måske gå så vidt som til at kalde det ikon-) status, noget 
ganske andet er det at sige noget begavet om, hvorfor netop denne film i den 
grad er blevet »not an easy film to forget«. 

It 's just like any other film, only more so .... 

At en person. et objekt, et kunstvairk eller et massekulturprodukt bliver gen- 
stand for kultisk dyrkelse, unddrager sig en egentlig rationel forklaring. I sin 
bog Cult Objects - der mest handler om kultgenstande såsom benzinosende 
Zippo-lightere, ukomfortable jeeps, alt for dyre Levis 5017ere m.m.m. - for- 
sager Deyan Sudjic dog at opliste en raikke egenskaber, som må vaire til stede. 
hvis en genstand skal kunne gere sig håb om at blive ophajet til kultobjekt: 
>>En kultgenstand må vzre masseproduceret. Eller i det mindste må form og 
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