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Porten til Riget 

»RIGET er nzr  - 
vi tv har set alt for meget 
til nogensindc at kunne 
svigte tegnct - N  

» T ~ n k ,  Kit-, hvor ville der v m e  morsomt hvis vi kunne koninie ind i 
spejllzu.set! Jeg er sikker ya, at derJitzdes tiiange vidunderlige ting der- 
inde! Nu laclelel. vi, som om vi kan komme derind p6 en eller anden mfide, 
Kitp. Nu lader vi, sonz om glasset er blevet et biadislor, sfi vi k m  smulte 

igennem del. Ja, se, m er det ved ntforvandle sig til cn slags tåge, s6 nu 
er det let at komme derind...(? 

Kameraet glider i en langsom bevzgelse fra venstre mod hqjre. I langsomme 
og blode overtoninger klippes billederne sammen, så bevasgclsen og tempoet 
bibeholdes. Billederne er slarede og holdt i grå og gule toncr. Ilelt i forgrunden 
ses skarpt aftegnede grene samt små spinkle og nsgne trzcr, og man hurer en 
stille susen fra vinden. Baggrunden ligger indhyllet i cn t& grå tåge. Vi ser 
mere eller mindre tydelige menneskeskikkelser, der i slowmotiori bukker sig 
ned mod det lave vand. De skyller store, hvide stykker stof. En rolig, lavnialt 
o g  dyb voice over fortreller: »Grunden under Rigshospitalet er gammel mose.« 
Vi får at vide. at her gik hlegemzndene og blegedc store Izrreder. I slowmo- 
tion ser vi 'blegemzendene' skylle og  vride de store stykker stof. 

Close up på et par hznder, der vrider et stykkc stof, og man ser vandets 
bevzgelse nedad, og umiddelbart efter cendrcr kameraet bevregelse, da det 
f ~ l g e r  ct Irerred, der skylles i vandet. Den horisontale bevzgelse går over i en 
vertikal bevzegelse nedad. Endringen sker da spcaken når til »nu skulle livet 
defineres ... (c. Kameraet bevzger sig ned undcr vandoverfladen p5 speaken: 
»Måske er det blevet for meget med hovmodet«, og  da  speaken forkynder 
»og den konsekvente fornzgtelse af det andeligex, får vi en visualisering af 
den 'åndelige formnrkelse', ved at billedct ct ojeblik giir helt i sort, da kame- 
raet bevzger sig ned i mosegrunden. B e v ~ g c l s e n  fortszttes. og man ser rod- 
trevler eller lignende i mudderet og bevzgelscn stopper. Efter den afsluttende 
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speak, »men 'PORTEN TIT, RIGET' er begyndt at åbne sig på ny!«: dukkcr 
to hxnder langsomt op  af  mudderet. Overtoning til en betonmur indgraveret 
nicd 'RIGET'. Muren begyndcr at s15 revncr og  rodt vand eller blod strom- 
nier ud; strnrnnien bliver kraftigere og kraftigcre. og til sidst sprsenges muren 
fu1dst;endigt af presset. 

Dcnne indledning til Riget fungerer som en meget suggestiv for-historie til 
fortzllingerne i Riget. Den introducerer endvidere et genrieirig5endc tcma: 
'det videnskabelige' over for 'det indelige', som i scrien teinatisercs gennem 
modsxtningen mellem rcprxsentanterne for dc konkrete videnskaber, nenilig 
Ixgernc og hcle hospitalsapparatet, og det i bogstavelig forstand åndelige, 
nemlig ander ellcr spogelser. Videre gennenispilles temaet soni en n1odsrt.t- 
ning niellcni en profan virkclighed og fantasien. 

Men indledningen efterlader også et stort åbent sporgsm5l angaende, hvad 
titlen 'Riget' egentlig henviser til. Rigshospitalet 'kaldtc man RIGET', men 
inden Rigshospitalet blev bygget, niå porten til Riget liave vxrct åben, og det 
er denne port, der er ved at åbne sig på ny. Mindre konipliceret blivcr dct ikkc 
ved, at der introduceres andre Riger i Inbet arfortzllingcn. Silcdes kan man i 
forlzngelse af professor Bondo tale oni dc levendes Rige overfor de  dodcs 
Rige. Som seere prmenteres vi for en usikkerhed oni entalsformen af titlen. 
Er Riget videnskabens rige, eller er dct snarerc et andet og niere åndeligt rigc? 
Eller er Riget er1 sammenf~jning af de to? Det ibne spnrgsm5l danncr en 
baggrund, ud fsa hvilken vi kan acccptcrc fo r td ingen  om eksistensen a i i  det 
mindste to forskellige riger, og pa et niveau kan man betragte kampen mellem 
disse og deres gensidige indvirkning på hinanden soni det bzrcnde tcrna for 
serien og filmen. 

Umiddelbart efter denne suggestive og rammes~t tende  indledning tories 
over til en anden indledning. Denne indledning består af grovkornede introduk- 
tionsbilleder i fastmotion med nogle a f  de medvirkende. Der klippes hurtigt 
mellcnl forskcllige indstillinger med skuespillerne, og  ligeledes klippes der 
Iiurtigt rncllern de gi-ovkorncde introduktionsbilleder og billeder i negativ nied 
en hylende ambulance. Billedei-ne er underlagt lyden af den Iiylendc an-ibu- 
lame og en hårdt turneret musik med er1 hird og hurtig bankende rytme. et 
messendc niaiidskor og med 'Kingdorn, k k k kingdom' som gcntagendc tekst- 
li-agrncnt. Denne anden indledning fungerer helt modsat og soni en art kon- 
trapiinkt til den fonte.  Den er meget traditionel i forhold til en tv-serie, og kan 
betragtcs soni seriens egentlige indledning. Som vi kender det fra utallige i s z r  
amcrikanskc tv-serier, introduceres vi for en rzkke medvirkende personer i 
karakteriscrendc situationer. 

Den farste indledning har tilsyneladende ikke umiddelbart noget med for- 
tAlingcrne i Riget at gare; den fungerer som sagt som en for-historisk rainmc 
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