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Enhver biografgznger eller tv-seer kender det: når to billeder, to 
indstillinger, er monteret (»klippet<<) sammen og vises efter hinanden i 
et tidsligt forlarb, oplever man uundgåeligt, a t  de  også har en indholds- 
mgssig sammenhzng. Man ser det umiddelbart - ser Eeks. a t  de  er 
metonynisk forbundne (: måske som dele af ét og samme handlingsfor- 
lab), eller man »indser<< pludselig, at de »ligner« hinanden, at de  
lader sig »lzse<< som to forskellige versioner af samme udsagn osv. - 
med andre ord: a t  der er en metaforisk forbindelse mellem dem. 

Christian Metz har nogle bemzrkninger om fznomenet i sin al lerf~r-  
ste filmsemiologiske artikel, hvor han - i forbindelse med en diskus- 
sion om »filmens narrativitet~ - blandt andet skriver: »Det er som 
om en slags induktionsstr~m forbandt billederne indbyrdes, uanset 
hvad man end g0r - som om det oversteg menneskeåndens (tilskuerens 
såvel som cinéastens) krzefter a t  afvise, a t  der er en 'tråd', så snart to 
billeder falger efter hinanden«.' 

Induktions-metaforen giver et ganske suggestivt billede af proces- 
sen: Den farste indstilling, det farste filmbillede, er, forstår vi, »la- 
det« med betydning; gennem montagen bringes det i forbindelse med 
et andet billede, og i kraft af den blotte nzrhed flyttes ladningen, 
betydning induceres, projiceres over i det nzste billede, fremad langs 
kzeden. Montagen, sammenf0jningen af filmiske signifianter, fungerer 
simpelthen som et de induktionsapparater, man i sin tid fik forevist i 
barndommens fysiklokaler. 

De farste filmfolk opdagede med det samme dette szrlige samspil 
mellem montagen og tilskuer-psyken og gik i gang med a t  udforske 
fznomenet - i begyndelsen forholdsvis ureflekteret, senere (i perioden 
efter 1. verdenskrig) mere og mere bevidst eksperimenterende.' Må- 
let var klart: det gjaldt om at  forstå samspillet for at kunne beherske 
og udnytte det. Som Metz formulerer det: Filmfolkene bestemte, a t  
montagen, billedf~lgen, »skulle vzre  deres sag, a t  de ville f ~ j e  den 
efter deres vilje. Men fra starten har deres hzender vzret bundet af 
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tilskueren, eller rettere af visse strukturer i menneskeånden, denne 
forstokkede dia kronik er^.^ 

I Metz' måde at behandle fznomenet på er der en klar forbindelse 
tilbage til de fmrste eksperimenterende filmfolk og deres forskellige 
teorier om montagens hemmeligheder: man kan i hans valg af meta- 
for ligefrem hare ekkoet fra en tid hvor elektricitet ikke alene var 
synonymt med modernitet men også en indlysende model når det 
drejer sig om at beskrive og analysere psykiske og sociale processer.4 
Og han afslsrer da også beredvilligt, at metaforen slet ikke er hans 
påfund: han har lånt den hos Béla Bálazs, den gamle ungarske film- 
teoretiker og -praktiker, der igennem hele sit lange forfatterskab igen 
og igen understregede, at tilskueren a priori forudsztter en intention i 
de billeder, man viser ham. Metz citerer ham bl.a. for falgende be- 
mzrkning: »Tilskueren forstår dét, han tror montagen vil have ham 
til at forstå. Billederne er forbundet indbyrdes, internt, af en betyd- 
ningsstrams uundgåelige induktion. Montagens kraft eksisterer og 
fungerer, hvad enten man vil det eller ej.«5 

Hver eneste gang Bálazs skriver om montage, dukker induktions- 
metaforen eller tilsvarende elektriske billeder op, men det interessan- 
te er, at man i den umiddelbare kontekst også hele tiden finder for- 
muleringer, som peger udover den proces, metaforen umiddelbart 
fremmaner. Det hedder f.eks.: 

»De enkelte billeder er ladet med spændingen fra den betydning, der er grundlaget for 
deres fnlgen efter hinanden, en betydning der lyser op  som en elektrisk gnist, så snart 

det feilgende billede trzder frem. De enkelte billeder kan naturligvis også have deres 
mening og betydning i sig selv, uden at være fnjet til de andre billeder. En latter er 
naturligvis cn latter, også når man hlot ser den i et isoleret billede. Men huad denne 

latterforholder sig til, hvad der fremkalder den, hvilken virkning den har, og hvori dens 
dramatiske betydning består - dét vil fnrst blive forståeligt via de foregående og efterfnl- 
gende monterede  billeder.^^ 

Hvis vi accepterer induktions-metaforen som model, må vi altså - 
ifalge Bálazs - samtidig tilfaje, at der altid er to induktionsstramme 
igang i filmen: det enkelte billedes betydning påvirkes jo, som han 
skriver, af de foregående og efterfilgende monterede billeder. Det farste bille- 
de kaster betydningfremad i forlabet og fylder det nzste med betyd- 
ning. Men det skaber også en forventning i tilskueren, en sagen efter 
intension og mening; det rejser et spargsmål, som det falgende billede 
besvarer. Og på denne måde kaster det nye billede betydning tilbage i 
det (nu fravzrende, men stadig huskede) farste billede. Resultatet af 
disse krydsende stramme er, at den totale sekvens opleves som ét 
sammenhzngende syntagme, som en sammenhzngende signifiant- 
kzde, der bzrer en sammenhzngende signifié-kzde. 
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