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Omkring »Jordens Salt<< 
- en analyse af en Blrn og dens tilbliveke 

I denne artikel, oprindelig skrevet som en universitetsopgave og derfor præget 
deraf, har M forsogtpositivt at fastholde vor begejstring for filmen og dens poli- 
tiske indhold - og prioriteret de aspekter M fandt mest spændende, nemlig de, 
der gjorde det muligt at forbinde de konkrete proletariske erfaringer, der for- 
muleres i filmen, med den mere positive del af universitetsmanrismens beskæfti- 
gelsesomrader, fmst og fremmest kulturpolitiske og bevidsthedssociologiske 
aspekter. 

Vi beklager, at det ikke har været muligt at medtage et socialhistorisk afsnit 
om den amerikanske arbejderbevægelse, der u d g ~ r  et vigtigt grundlag for for- 
ståelsen af minearbejdernes heroiske kamp. 

Hollywood og efterkrigstiden 
1 midten af 30'eme blev der i Hoilywood produceret en række social-realistiske 
film - »March of the T i e «  - i et forsog pA at mod& en begyndende alternativ 
filmproduktion, men denne produktion blev standset ved den 2. verdenskrigs 
udbrud, da store dele af medieapparatet i USA blev mobiliseret som propagan- 
damaskineri - og Hoilywood deltog ogsA med produktionen af en række film, 
der skulle medvirke til at forandre opfattelsen af den nye allierede, Sovjetunio- 
nen. Efter krigen blev det igen ndvendigt at fremhæve de idealer, frihed og de- 
mokrati, som krigen i en midlertidig alliance med Sovjetunionen jo ifolge den 
officielle ideologi var blevet udkæmpet for. I denne forbindelse fik Hollywood 
en central placering: 

»Hollywood gik da også ind i denne opgave gennem produktion af en række 
samfundskritiske film, der pA den ene side reelt nok kritiserede sarnfundstilstan- 
dene pA forskellige punkter, men pA den anden side i og med at dette repræsen- 
terede en offentlig kritik bidrog til at angive efterkrigstiden som i overensstem- 
melse med de forfægtede idealer: en fri kritik i et frit land. Deri LA imidlertid en 
modsigelse, eftersom regeringen ikke var interesseret i reel kritik. Denne kritiske 
periode blev da ogsa efterfulgt af »McCarthy-ismen«, forfnlgelsen af sam- 
fundskritiske, ))uarnerikanske« elementer ...u l 
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Samfundskritikken blev for voldsom, og i 1947 blev 19 fremtrædende f h -  
folk indkaldt for at besvare sporgsmåi for den berygtede forsvarskomité HU- 
AC (House for Unamerican Activities Cornmittee). Heksejagten pA kommuni- 
ster og progressive i Hollywood (og andre steder) var gået ind. Herbert Biber- 
man var en af de bermnte >)Hollywood Ten«2, der nægtede at besvare sporgs- 
måiene under henvisning til de forfatningsmæssige rettigheder, og som derfor 
blev idomt fængselsstraf for foragt overfor kongressen. Udover de ti blev flere 
hundrede af Hollywoods bedste f h fo lk ,  der nægtede at vidne, sortlistede, og 
det var såiedes umuligt for dem at arbejde indenfor f h ,  presse, teater, radio el- 
ler TV.' Processerne, hvor bl.a. den unge, hAbefulde Richard Nixon var en 
ihærdig deltager, lammede Hollywood politisk og kunstnerisk og er )En skarn- 
st0tte over den politiske undertrykkelse af ytnngsfriheden i USA(<.4 

Stemningen omkring disse retssager og det politiske niveau anskueliggmes ty- 
deligt med dette replikskifte mellem komite-medlemmeme Thomas og Stnpling 
og den anklagede Herbert Biberman, der p& standardspgsmåiet om medlem 
skab af Screen Wnters Guild svarede: 
»Biberman: Det er blevet meget klart for mig, at det virkelige formåi med denne 
undersogelse . . . 
Thomas (hamrer i bordet): Det er ikke et svar p& spmgsmåiet - 
Bibeman: - er at drive en kile - 
Thomas (hamrer i bordet): Det er ikke sporgsmåiet (hamrer i bordet) - 
Bibeman: - ind i filmindustriens komponenter. 
Thomas: (hamrer i bordet): Stil ham det næste sporgsmal. 
Bibeman: Og ved her at forsvare mine forfatningsmæssige rettigheder, forsva- 
rer jeg - 
73omas: Fortsæt. Stil ham det naste spmgsmåi. 
Biberrnan: - ikke blot vore egne rettigheder - 
Stnpling: Er de medlem - 
Biberrnan: - men ogsA producenternes og det amerikanske folks. 
Stnpling: - af det kommunistiske 

Biberman havde selv forberedt et længere indlæg som han d i e  holde for ko- 
miteen, men han blev forhindret. Han ville bl.a. have sagt6 

))Hvis jeg var skyldig i voldshandlinger ville jeg aldrig være blevet indkaldt 
for denne komite. SA ville jeg være bragt i retten. (..) Det er fordi jeg ikke har 
foretaget handlinger mod dette mit land og mit folk, at jeg er her. Ingen dvask, 
doven, selvtilfreds eller kynisk borger bringes her - undtagen de, der er i tjeneste 
hos eller i samme seng som medlemmerne af denne komité. Jeg er her, fordi jeg 
elsker, tror p&, respekterer og har ubegrznset t i id  til mine medborgere. Jeg er 
blevet bragt her fordi jeg tror de vil opnA et stadigt rigere socialt og okonomisk 
liv under forfatningen, som vii udslette fordomme og ulighed til trods for denne 
komith anstrengelser for at forhindre det ...A 
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