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DAN NISSEN (f. 1 W )  er cand. mag. i dansk s& var medredaktcm af.  I bogen Levende billeder 
og fhvidenskab fra bbenhavns Universitet af finmark (udk. 80) bidrager han med artikler 
(1978). Han har skrevet artikler om filmsemio- om Olsen-bande-fhene og om f h  om &t- 
logi og massekommunikation bl.a. i tidsskriftet telsen. Han er filmanmelder ved Socialistisk 
die asta/Kinok som han i perioden 1972-73 og- Dagblad. 

INTRODUKTION 

Mens den foregilende artikel beskæftiger sig 
med en af den internationale filmindustris mest 
populære genrer, westernen, tager Dan Nissen 
i sin artikel en speciel damk fhgenre  op til be- 
handling. nærmere bestemt de udbredte Mor- 
ten Korch-filmatiseringer. Det vises hvordan 
efterkrigstidens fhatiseringer af romaner og 
skuespil, der var blevet til i Arhundredets fcmste 
halvdel, ombryder forlæggenes tematik under 
indtryk af den samfundsmæssige og ideologi- 
ske udvikling i perioden. Centralt i artiklen stAr 
overvejelser over de identifikationsmuligheder, 
f h e n e  tilbyder deres tilskuere, og det vises 
hvordan ændringerne i publikummets sam- 
fundsmæssige virkelighed og den dertil knytte- 
de erfaringdannelse opsuges i f h e n e  og bl.a. 
kommer til udtryk som ændringer i den bffled- 

mæssige formidling af fortælieforlrabene og 
deres miljra: Filmene handler umiddelbart om 
konflikter i landlige miljwr elier i sammenste 
det meliem by og land, men i takt med at de 
agrare smaborgerlige produktionsmiljwr i vir- 
keligheden nedbrydes gennem den historisk 
uundgilelige proces, hvorigennem den kapitaii- 
stiske produktionsmade udbredes til ikke- 
kapitalistiske produktionsdjwr, bliver det 
umuligt for f h e n e  at opstille troværdige los- 
ninger, hvilket viser sig i de enkelte forkdefor- 
lrab, men nok sA meget kommer til udtryk i den 
biedmæssige gestaltning og tolkning af natur- 
d j w r n e .  Disse forhold bliver ogsA bestem- 
mende for tilskuernes forhold til f h e n e :  Fil- 
mene kan ikke længere fremstille bevægelsen 
fra byernes elendighed til den landlige harmoni 
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som et realistisk alternativ for bytilskueren, og F h e n e  er ikke længere en ideologisk bestemt 
mens de f m t e  filmatiseringer kunne fremvise p&visning af alternativer. de er blevet til nostal- 
landmiljeerne som aktuel nutid, bliver hand- giske drmebi i i eder  om tidligere tiders lyksa- 
lingen i den sidste f h  derede fra begyndelsen lighed. 
klart henlagt til en nærmere afgrænset fortid. 

DAN NISSEN: MORTEN KORCH-FILMATISERINGER 

Succer~en: publikum og kritikere 
F h t i s e ~ g e I I  af Morten Korchs romaner er 
et underligt fænomen i dansk films historie. 
Morten Korch selv har skrevet siden 1898 og er 
en af de mest produktive og mest læste danske 
forfattere. Han har skrevet mere end 80 roma- 
ner og fortællinger, og siden hans d d  i 1954 
har hans familie trofast f m  hans produktion 
videre i hans navn og And. Sa sent som i 1964 
var han Danmarks mest Imte forfatter1 og 
hans samlede oplag var p& over 6 d o n e r  
bind.2 P& trods af disse hArdtslknde akonorni- 
ske kendsgerninger og p& trods af at Korch selv 
altid har m k e t  at blive filmatiseret, s& er dette 
ikke sket fwend i 1950, hvor ASA med Alice 
O'i3vderick.s som instruktw indspillede »B 
rade Heste«, en roman fra 1943. Men s& havde 
man osse ramt en guldAre. Filmen blev fra star- 
ten en kæmpesucces der i et land med 4.2 d. 
indbyggere blev set af 2.3 d . ,  noget der al- 
drig f w  var overgiet en dansk f h . '  Herefter 
kom der fart i Korch-fhatiseringerne, eller - 
hvis man ikke havde producentrettighederne til 
disse - i f h  der lagde sig tæt op af Korch i te- 
matik og handling. Mellem 1950 og 1%7 blev 
der produceret 13 Korch-fh,  d e  med Alice 
O'Fredericks som instruktw, men positionen 
som den urwlige N. 1 har »De r d e  Heste« 
bevaret i hvert fald indtil 1%8 hvor den som 
N. 14 i rækken blev genindspiiiet under titlen 
»De r d e  heste vinder labetc. 

Denne helt enorme popularitet har dog ikke 
i synderlig grad formkt at f& danske fhkri t i -  
kere eller fhteoretikere til serimt at beskæfti- 

ge sig med disse f h .  Man har hajst svunget 
sig op til en vis undren over su-ns omfang 
eller til forsag p& at nedgwe de - i n d r m e t  - 
banale f h .  Ebbe Neergaard giver i sin danske 
f-torie et ironisk vrængende handlingsre- 
ferat af Korch-fhen som type og konkluderer 
med at karakterise dem som »den fuldendte 
h y g g e f h , ~  den komplette escapi~me«.~ Sene- 
re præsenterer Neergaard dog nogle forsag p& 
en f o r s t k k  af populariteten: 

»Folk har ment, det havde noget at gwe 
med russerangst og Koreakrig og McCarthy- 
isme og tidens hele ubehag, der skulle f& folk til 
at vende storpolitikken ryggen og hylle sig i en 
sognementalitet og gladeligt synke tilbage i en 
d r m e f o r t i d  uden anstengende problemer. 
Andre har ment, at nAr den slags f h  fAr s& 
enorm succes, s k d e  det skyldes, at folk bruger 
dem til at skabe sig et skin-dja ,  et opdigtet 
d j a ,  som skal erstatte den dagiigiivets trum- 
merum, som de ikke er helt i - en let omform- 
ning af hverdagen, som gw den mere udholde- 
lig« (p. 14041). 

Denne synsvinkel er dog ikke Neergaards 
egen, han refererer den blot og vender derefter 
tilbage til et kunstnerisk »og dermed menne- 
skeligt synspunkt«, og karakteriserer f h e n e  
som »slaj kost«, der appellerer til »primitiv m- 
sketænkning« indpodet gennem »smAborgerli- 
ge træk i opdragelsen«. 

NAr Neergaard taler om at folk har brug for 
at etablere et skinmiljpi for at flygte for russer- 
angst og Koreakrig, s& taler han om behowne 
for at eskapere. Disse behov kan være reelle 
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