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Westerns - Den genskrevne 
oprindelsesmyte 

n. . . one of the things the Western is always about is Arnerica re- 
writing and reinterpreting her own past, however honestly or 
dishonestly it may be done« (Philip French). 

»Le Western est une rnythologie secularisee ou une societe tente de 
reflechir ses contradictions sous couleur d'en retracer I'origine« 
(Andre Glucksmann). 

Western-filmen som stabiliseret genre, som det kulturelt-samfundsmæs- 
sige massekommunikationsfænomen, vi kender i dag, bliver til omkring 
1930, som et produkt af en lang række forskellige faktorer, hvis histori- 
ske baggrund er forskellig, og som derfor ikke kan beskrives samlet. 
Tværtimod har de enkelte elementer hver deres forhistorie. Og i en vis 
forstand også deres autonome nutidshistorie uden for western-genren. 

Det er dog ikke disse enkelt-elementer, jeg her vil beskæftige mig 
med, men med det kompleks, disse elementer tilsammen, på et givet 
tidspunkt, danner: western-filmen. Ikke desto mindre Dnsker jeg her 
indledningsvis at understrege denne komplekse tilblivelseshistorie. 

Der findes cow-boy-film f ~ r  1930, som for de flestes vedkommende 
blot er en af western-filmens mange forhistorier. Men blandt disse man- 
ge typer cow-boy-film udvikles én tendens, som lægger grundlaget for 
og kodificerer det værdisystem og den æstetik, der bliver den klassiske 
western's omkring 1930: William S. Hart. »William Hart gav western- 
filmen den oph~jethed og moralske strenghed, som alle talefilmens 
western-helte senere har, fra Gary Cooper til Clark Gable. Ud af meget 
simple historier . . . fremtvang Hart til sidst en kode« (Le Western, p. 
303). 

Hvorfor er det da omkring 1930, western-filmen stabiliseres som det 
socio-kulturelle fænomen, vi kender i dag? En forklaring finder man 
hos Peter Bachlin: Omkring 1930 er de ~konomisk-tekniske betingelser 
til stede for masseproduktion og -distribution af tonefilm. Disse fordrer 
dog enorme kapitalinvesteringer og f~lgelig krav om tilsvarende stor 
profit: filmen bliver en storindustri med hvad deraf f~ lge r  mht. organi- 
sering af arbejdsprocessen: rationalisering, afsætningsplanlægning mm. 
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Filmen lægges an på de store populære genrer med mulighed for masse- 
afsætning og for rationalisering af selve produktionsprocessen. 

Selv om dette kun er en af forklaringerne, er  den dog i sig selv af tem- 
melig kompleks karakter. Forudsætningerne er  jo endda på dette niveau 
dobbelte: I) den tekniske forudsætning (talefilmen, men den har jo væ- 
ret til stede siden 1890'erne, blot ikke i en sådan form, at  det var skono- 
misk rentabelt at masseproducere den), 2) den ukonomiske forudsæt- 
ning, den amerikanske kapitalkoncentration: det var nudvendigt med 
kapitaler af en ;is sturrelse for overhovedet a t  muliggsre investeringer i 
det omfang, der her e r  tale om. Endelig en vis kubedygtighed hos publi- 
kum: Isnninger som tillader masserne at  bruge penge på biografbillet- 
ter. 

En anden forklaring, som hænger sammen med den fsrste, e r  af mere 
socialpsykologisk art: massernes behov, nsdvendigheden af konsum af 
medieprodukter som instrument for tilvejebringelsen af den sammen- 
hæng i tilværelsen, som ikke umiddelbart eksisterer for masserne i de 
hsjt industrialiserede kapitalistiske lande. Opsplitningen af tilværelsen 
i arbejds- og fritids/familiesfære, »samfundsmæssiggcarelsen« som sætter 
sig igennem bag individernes ryg gennem kapitalens totaliserende be- 
vægelse. Heraf nsdvendigheden af en »skin-syntese«. 

I denne »skin-syntese« af virkeligheden indgår elementer af forskellig 
karakter og oprindelse: filmen som massemedium bliver et instrument, 
en »maskine«, som gennem et fiktivt forlub skal ssge at holde sammen 
på og bringe en eller anden form for »acceptabel« »enhed« mellem mas- 
sernes umiddelbare livssituation og de indlærte idealer, handlingsnor- 
mer osv., der for massernes parcellerede tilværelse netop ikke indgår i 
en umiddelbar realsyntese. 

I denne sammenhæng bliver netop western-filmen central. Som den 
»oprindelsesmyte« den er. Selve den måde, den kapitalistiske produk- 
tionsmåde parcellerer tilværelsen på, desintegrerer massernes umiddel- 
bare erfaringer vcek fra den samfundsmæssige selvforståelse, som er  na- 
tionens, og som har en huj grad af autenticitet i nationens tilblivelsesfa- 
se, i hvert fald tilsyneladende, men som bliver mere og mere åbenlyst 
falsk. 

Fra en socialpsykologisk vinkel ser jeg western-filmens funktion som, 
den, gennem et fiktivt forlub, at re-integrere massernes umiddelbare er- 
faringer i den nationale selvforståelse. Derved bliver genren et kryds- 
ningspunkt mellem to »historier«: den historie, hvor den nationale 
selvforståelse har sin oprindelse, og hvor den er  autentisk, og den sam- 
tidshistorie, som er tilskuerens, og hvis umiddelbart registrerbare erfa- 
ringer, isoleret fra tilskuerens hverdag, skal flyttes til en anden tid, for 
der at finde en »troværdig« Issning. Den bearbejdning af tilskuerens 
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