
Siedried Kracauer 

Fotografiet 

In der Schlauraffenzeit da ging ich, und sah an einem kleinen Sei- 
denfaden hing Rom und der Lateran, und ein fussloser Mann der 
uberlief ein schnelles Pferd, und ein bitterscharfes Schwert das 
durchhieb eine B ~ c k e .  

Grimms Kinder undHausmarchen 

1. 
Sådan serjilmstjernen ud. Hun er  24 å r  gammel, hun står, på forsiden af 
et billedblad, foran Hotel Excelsior ved lidoen. Vi skriver september. 
Kiggede man gennem en lup, ville man se rasteret, de millioner af små 
punkter, som filmstjernen, bolgerne og hotellet består af. Men billedet 
drejer sig ikke o m  dette netværk af punkter, det drejer sig o m  den leven- 
de filmstjerne ved lidoen. Tid: nutid. Underteksten siger hun er  dæmo- 
nisk; vores dæmoniske filmstjerne. Alligevel besidder hun et vist ud- 
tryk. Hestehalen, hovedets forforende stilling og de tolv ojenhår til hoj- 
re og venstre - alle de detaljer, som kameraet samvittighedsfuldt opreg- 
ner, sidder rigtigt i rummet, et helt, ubrudt ydre. Enhver genkender 
hende med begejstring, for enhver har allerede set originalen på lærre- 
det. Hun er  så godt ramt, a t  hun ikke kan forveksles med nogen anden, 
selv o m  hun så også blot er  den tolvte af et dusin korpiger. Drommende 
står hun foran Hotel Excelsior, der soler sig i hendes berammelse. Et 
væsen af k0d og blod, vores dæmoniske filmstjerne, 24 år, ved lidoen. 
Vi skriver september. 

Så bedstemoderen mon sådan her ud? Fotografiet er  over 60 å r  gam- 
melt, det er  også i moderne forstand et fotografi og viser hende som en 
ung pige på 24. Eftersom fotografiet ligner, må også dette have lignet. 
Det e r  blevet udfærdiget med omhu i atelieret hos en hoffotograf. Men 
hvis man ikke havde den mundtlige tradition, kunne bedstemoderen 
ikke rekonstrueres ud fra billedet. Efterkommerne ved, at hun i de sid- 
ste år  boede i et lille, trangt værelse med udsigt til den gamle by, a t  hun 
for a t  fornoje bornene lod soldater danse på en glasplade, de kender en 
ubehagelig historie fra hendes liv og to vidneudsagn, der forandrer sig 
en smule fra generation til generation. At fotografiet fremstiller denne 
samme bedstemor, om hvem man kun husker nogle småting, som må- 
ske også engang bliver glemt, - det har man fra forældrene, som man 
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