IB BONDEBJERG

VIRKELIGHEDS
BILLEDER
D EN M O D E R N E DA N S KE D O KU M E N TA R F I L M

Virkelighedsbilleder

Ib Bondebjerg

Virkelighedsbilleder
Den moderne danske dokumentarfilm

Samfundslitteratur

Ib Bondebjerg
Virkelighedsbilleder.
Den moderne danske dokumentarfilm
1. udgave 2011
1. e-bogsudgave 2011
© Forlaget Samfundslitteratur, 2011
Omslag: Imperiet
Sats og ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling (www.narayana.dk)
Denne bog er sat med Plantin
ISBN e-bog: 978-87-593-9745-9
Øverste forsidebillede: ”Langebro”. Fra Drømme i København af Max
Kestner. Fotograf: Henrik Bohn Ibsen.
Nederste forsidebilleder: ”Chock” og ”Helikopter”. Fra Armadillo af Janus
Metz. Fotograf: Lars Skree.

Denne bog er udgivet med produktionsstøtte fra Dansk Film Institut.

Forlaget Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf. 38 15 38 80
slforlagene@samfundslitteratur.dk
www.samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået
aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.
Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

Indholdsfortegnelse

Forord

7

Indledning

11

Virkelighedsbilleder: dokumentariske traditioner og
institutioner

19

1. Internationale virkelighedsbilleder

21

2. Den klassiske danske dokumentarfilm

41

3. Den moderne dokumentarfilms institutioner og vilkår

73

4. Globalisering og digitalisering: en ny dokumentarismes
gennembrud

Hverdagslivets billeder

95

125

5. Hverdagslivets sociologi

127

6. Familiebilleder og moderne hverdagsliv

135

7. Arbejdsliv – hverdagsliv

175

8. Det intime hverdagsliv: køn og seksualitet

195

Politiske billeder
9. Magtens billeder: den samfundskritiske dokumentar

205
207

10. Politikere og politiske institutioner

221

11. Politik mellem nationalitet og globalisering

235

Danske billeder og globalisering

271

12. Danmarksfilm på mange måder

273

13. Den nationale danmarksfilm under forvandling

279

14. Det store i det små: den regionale danmarksfilm

291

15. Det multikulturelle Danmark

309

16. Globale danske billeder

329

Portrætbilleder og livsverdener

353

17. Almindelige mennesker og sære eksistenser:
hverdagsportrættet

355

18. Den kreative verden: kulturportrættet

369

19. Sportens helte og mytologier

403

Historiske billeder og erindring

415

20. Historien, erindringen og dokumentarfilmen

417

21. Den autoritative historiske fortælling

423

22. Historie og personlig erindring

431

Den poetiske virkelighed

441

23. Eksperimentalfilmen og den stiliserede virkelighed

443

24. Visuelle drømmelandskaber og abstraktioner

449

Digitale fremtidsbilleder: konklusion og perspektivering

457

Referencer

469

Top 125. Kronologisk liste over væsentlige,
filmdokumentariske værker 1960‑2010

473

Navneindeks

477

Titelindex

489

Forord

Den visuelle dokumentarisme har fascineret mig i mange år, og i
hvert fald de sidste 10 år har hovedparten af min forskningsindsats
været viet til studiet af dansk og international dokumentarisme.
I 2008 udgav jeg bogen Virkelighedens fortællinger. Den danske tvdokumentarismes historie (Samfundslitteratur), som er den første
samlede fremstilling af den ene del af den danske dokumentarismes
historie. Bogen beskriver naturligvis først og fremmest den dokumentarisme som er blevet til inden for tv-mediets egne rammer.
Men i bogens første del beskæftiger jeg mig generelt med de fundamentale genrer inden for dokumentarismen, genrer som ikke bare
findes i tv-dokumentarismen, men som også kommer til udtryk
i den filmiske dokumentarisme. Det genreteoretiske grundlag for
Virkelighedens fortællinger og min nye bog Virkelighedsbilleder. Den
moderne danske dokumentarfilm er altså det samme, for efter min
opfattelse er der ikke nogen grundlæggende forskel på de former
og udtryk, tv- og filmdokumentarismen betjener sig af.
Når der alligevel er meget god grund til at skrive en hel bog
om filmdokumentarismen, skyldes det, at de to former for dokumentarisme har hver deres institutionelle historie og udvikling, og
at tv-mediet i sin brug af de dokumentariske genrer har lagt mere
vægt på visse genrer end andre og også har udfoldet dem noget
forskelligt. Tv har siden sin start i 1950’erne vist mange dokumentarfilm, og jo længere vi kommer frem i tiden, jo vanskeligere
kan det sommetider være at sondre mellem tv- og film-dokumen
tarismen. Mange danske dokumentarfilm er blevet til i samarbejde
mellem Det danske Filminstitut/Statens Filmcentral) og tv-kanaler,
og i mange tilfælde er tv-visningen også dokumentarfilmens vigtigste vindue til et stort publikum. Men dokumentarfilmen har også
hele tiden haft sit eget liv og sit eget kredsløb: festivaler, foreninger og skoler, biografen og i nyere tid alle de digitale medier og
platforme.
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Selvom man skal være varsom med at trække forskellen mellem
den journalistiske og den kunstneriske dokumentarisme stærkt op,
er det alligevel ganske klart, at det er dokumentarfilmen, der står
stærkest, når det drejer sig om kunstnerisk fornyelse og udvikling af
de dokumentariske genrer. Dokumentarfilm-instruktøren har ofte
bedre tid og stærkere kontrol over sit produkt og sit udtryk end
tv-dokumentaristen, der skal levere til et bestemt program-slot i et
bestemt format og til en bestemt og meget klar deadline. Men på
sine betingelser har tv-mediet også produceret vigtige dokumentariske værker med både stor journalistisk og kunstnerisk kvalitet,
hvilket navne som Christian Kryger, Poul Martinsen, Jørgen Flindt
Pedersen og Lars Engels viser.
Virkelighedsbilleder handler om den filmiske dokumentarisme
med særlig vægt på den moderne periode efter 1960, hvor filmen
kommer ind i den kulturpolitiske varme. Den fortæller om dokumentarfilmens institutions- og genrehistorie samt om disse film
som del af vores kultur- og socialhistorie. Den tidlige dokumentarfilmhistorie er således ikke denne bogs emne, men i fortællingen
om den moderne dokumentarfilm er det uundgåeligt at trække
den historiske baggrund frem der, hvor det i særlig grad belyser
forskelle og ligheder.
Virkelighedsbilleder er blevet til i perioden 2007‑2011 og kunne
ikke være blevet skrevet uden hjælp fra andre. En særlig tak skal
lyde til min videnskabelige assistent og ph.d. stipendiat Esther
Wellejus, som ud over at skrive et fremragende speciale om den
danske musik-dokumentar også har lavet et stort arbejde for at
få opdateret DFI’s registrant over periodens dokumentarfilm, og
løbende forsynet mig med film-info. DFI’s Museum & Arkiv og
afdelingen i Glostrup har også har ydet stor hjælp, og speciel tak
til Lisbeth Richter Larsen. Der skal endvidere lyde en særlig tak
til Foreningen San Cataldo, som tildelte mig et stipendium i november 2008, og gav mig en måneds kreativ ro og inspiration til
at skrive en række centrale kapitler i bogen. Der skal også lyde
en tak til følgende personer, som har stillet op til interview: Dola
Bonfils, Ebbe Preisler, Max Kestner, Torben Skjødt Jensen, Michael Noer, Janus Metz, Anders Østergaard, Hanne Høyberg og
Christoffer Guldbrandsen. En særlig tak til Dorte Skot-Hansen

for kommentarer til manus og for adgang til private arkivalier fra
hendes far, Mogens Skot-Hansen. Peter Schepelern har med sin
sædvanlige grundighed og mange kommentarer læst hele manuskriptet igennem.
Visse af bogens kapitler bygger på tidligere offentliggjorte artikler, men alt er revideret og omskrevet til denne bog.
Ib Bondebjerg
Christianshavn 1/9, 2011
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Indledning

Der tales i øjeblikket meget om den danske spillefilms enestående
nationale og internationale succes. Denne succes skal bestemt
ikke undervurderes, og det er da også denne succes, som i forside-kulturens univers trækker hele den danske filmkultur fremad.
Men bag denne succes ligger en mindst lige så stor succes, som
har en solid historisk tradition at trække på, en stor international
opmærksomhed på de festivaler, hvor den slags nu dyrkes, og som
også på det seneste er dukket op i landets biografer. Der tænkes
naturligvis på den danske dokumentarfilm, som siden 1930’erne
har været et eksperimentarium for mange undergenrer, både mainstream dokumentarisme og eksperimentelle former, både solide
oplysende og virkelighedsudforskende film og personlige, kunstneriske dokumenter.

Det journalistiske og det subjektive –
to æstetiske strategier
Det er et ofte hævdet synspunkt i filmdokumentariske kredse, at
filmdokumentarismen i bund og grund adskiller sig fra tv-dokumentarismen ved at udgøre et æstetisk og kunstnerisk modstykke
til den journalistiske tv-dokumentar. Det er bl.a. DFI’s dokumentarfilmkonsulent Allan Berg Nielsens grundlæggende pointe i Den
store dokumentarfilm (Berg Nielsen, 2001). Han opstiller her en
dikotomiseret modsætning mellem:
•
•
•
•

instruktøren og tilrettelæggeren
konstruktion og fortælling vs. meddelelse og oplysning
interview som samvær vs. interview som materiale
tvivl og sandhed, amoral og moral
11

Det er uden tvivl rigtigt, at man i visse tilfælde kan påvise sådanne
forskelle mellem filmiske produkter og tv-produkter. Men en sådan
opstilling af relativt skarpe modsætninger overser, at dokumentarfilmens historie er fuld af oplysning, meddelelse og information
og at mangen en tv-dokumentar rummer kunstneriske og oplevelsesmæssige øjeblikke. Forholdet mellem kunst og journalistik
følger ikke grænsen mellem medier, men grænsen mellem genrer
og intentioner på tværs af medier, eller er bestemt af institutionelle
kontrakter som er historisk betingede.
Lise Roos er et godt eksempel på dette: Hun er ikke enten journalistisk tv-dokumentarist eller kunstnerisk film-dokumentarist,
men derimod en grundlæggende observerende og etnografisk hverdagsdokumentarist i både de ting hun har lavet på film og direkte
til tv. En anden betydelig kvindelig dokumentarist, Dola Bonfils,
har – i næsten alt hvad hun har lavet – bevæget sig mellem det
journalistiske og det kunstneriske i Allan Berg Nielsens forstand.
I Gymnasiet – en skoleform (1983) betragter hun gymnasiets hverdag indefra, som også Lise Roos har gjort det, og ganske på linje
med den form som en tv-dokumentarist som Lars Engels bruger
(Bondebjerg 2008), og hun har også i Politiet i virkeligheden 1‑3
(1986) foregrebet samme Lars Engels’ portrætserie Historier fra en
politistation 1‑13 (2001). Der er næppe meget forskel i den måde
film-dokumentaristen og tv-dokumentaristen arbejder med den
profilmiske virkelighed, eller de virkemidler de har i deres værktøjskasse. Men der er forskel på, om man arbejder i den journalistisk-emneorienterende, den kritisk-afslørende og dybdeborende
tradition, om man leverer et stykke oplysning og information om et
bestemt emne, om man etnografisk observerer og rapporterer om
virkeligheden, om man poetisk-refleksivt iscenesætter virkeligheden, om man sætter sig selv og sine erfaringer i centrum, eller om
man distancerer sig både i indhold og udtryk fra sit eget subjekt
og forsøger at skildre så objektivt og neutralt som muligt. Her kan
både det subjektive og det journalistiske iscenesættes dokumentarisk på mange måder.
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Dokumentariske æstetiske og genremæssige spor
I Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie (2008) har jeg beskrevet dokumentarismens grundlæggende
forskel fra fiktionen og de hovedgenrer, som al dokumentarisme
bygger på og er historiske variationer over. Det grundlæggende
synspunkt, som fremføres her er, at fiktion og dokumentarisme er
to forskellige måder at forholde sig til virkeligheden på, og at vi
som tilskuere og seere også forholder os forskelligt til de to grundgenrer. Kognitivt og emotionelt forholder vi os til fiktion som en
‘som om virkelighed’, dvs. vi ved, at den ikke skildrer en direkte og
faktuel virkelighed, selvom den på mange måder fortæller historier,
der forholder sig til og udspringer af den samme virkelighed som
dokumentarismen. Dokumentarismen forholder vi os omvendt til
som en genre, der refererer direkte til en faktuel virkelighed af en
eller anden art. Det er forskellen på et indirekte og omskrevet forhold til virkeligheden og en mere direkte, men bearbejdet relation
til virkeligheden.
Det er dog samtidig påstanden i definitionen af dokumentarismen og dens genrer, at de æstetiske virkemidler ikke principielt
adskiller sig fra fiktionens. Der er altså ikke noget, der hedder
fiktions-æstetik og dokumentarisk æstetik, i hvert fald ikke i betydningen, at der er noget, der er principielt forbudt i dokumentarismen. Men brugen af virkemidler i dokumentarismen afhænger
i høj grad af, hvilken dokumentarisk grundgenre vi taler om, og
hvilke institutionelle normer og forventninger der eksisterer. I den
autoritative dokumentar, som er knyttet stærkt til faktaoplysning og
til journalistik, er der som udgangspunkt flere forventninger til en
bestemt stil og form, som vægter afbalanceret information, dokumentation og en autoritativ retorik og fortællestruktur, men også
her bruges der æstetiske virkemidler. I den observerende dokumentarisme, som er knyttet til fremlæggelse af hverdagsliv og stemmer
fra virkeligheden uden autoritativ retorik, er der omvendt en forventning om autenticitet, om at komme tæt på den menneskelige
livsverden, men igen med æstetiske variationer.
Mest udfordrende for en konventionel og journalistisk opfattelse af dokumentarisme er den dramatiserede dokumentarisme og
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den poetisk-refleksive dokumentarisme. I den første iscenesættes og
rekonstrueres en faktuel virkelighed på forskellige måder, eller også
leger denne form med forholdet mellem en fiktiv og en faktuel
virkelighed og form, og sætter hele vores forhold til virkeligheden
og måder at skildre den på til debat. I den anden form bliver den
æstetiske indgang til virkeligheden til det dominerende, og virkeligheden filtreres gennem det kunstneriske og formalistiske princip,
som instruktøren sætter op som en art filter eller perspektiv. De
forskellige former for dokumentarisme er ikke mere eller mindre
sande eller objektive udsagn om virkeligheden, det er blot forskellige måder at forholde sig til den på, forskellige måder at skildre
den på. Men en rekonstrueret og en faktisk dokumentarisk scene
har naturligvis en forskellig status i forhold til virkeligheden. De
forskellige former har eksisteret side om side siden dokumentarismens historiske fødsel, men den historiske udvikling har skabt
mange variationer eller kombinationer af disse grundformer. Dokumentarismen er dynamisk og foranderlig, men dens grundlæggende former er relativt stabile, ligesom forskellen mellem fiktion
og non-fiktion og dokumentarisme er klart indskrevet i vores kognitive struktur.

Dokumentarismen, samfundet og kulturen
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Fiktion og dokumentarisme tjener grundlæggende samme funktion
i samfundet og kulturen, nemlig at udfordre og udvikle vores sociologiske forestillingsevne og forståelse af verden. De gør det som
sagt på to forskellige måder, og de placerer sig også i forskellige
dele af de samfundsmæssige institutioner, der skaber vores medieprodukter. På Det Danske Filminstitut er der særlige konsulenter
for dokumentarfilm, ligesom dansk tv har fakta- og dokumentarafdelinger. Dokumentarismen varetages efter bestemte regler
og der knytter sig bestemte forventninger til dokumentarismens
rolle og kommunikationsform. Men selvom fiktion og dokumentarisme har forskellige roller og forskellige institutionelle rammer,
og selvom de hver især har deres helt specifikke genrer, bearbejder
og fortolker de den samme virkelighed som fiktionen. Fiktionen
har større frihedsgrader, og kan også nemmere beskæftige sig med

fantasiverdener. Dokumentarismen bruger den faktuelle virkeligheds hændelser, problemer og personer som sit direkte materiale
og ved at præsentere os for kendte og ukendte virkelighedsrum,
som vi kan forholde os til, blive grebet af eller blive oplyst igennem.
Hverken fiktionen eller dokumentarismen har en specifik social
og kulturel funktion. Film- og medieprodukter har tværtimod
mange forskellige funktioner og roller i det moderne samfund.
Både formidlingen af imaginære verdener og historier og af virkelige verdener og historier er centrale for vores sociologiske og
psykologiske fantasi og vores evne til at forstå og sætte os ind
i andres virkelighed. Oplysning, indsigt og erkendelse ligger i
centrum af dokumentarismens opgaver, især i dens mest journalistiske former i den autoritative og observerende dokumentar. Men
det er i lige så høj grad dokumentarismens opgave at provokere
og kritisere, at rejse de kontroversielle og ubekvemme sager og
spørgsmål. Samtidig er det i høj grad dokumentarismens opgave
at udvide vores syn og perspektiv på, hvad virkeligheden og det
menneskelige er, både ved at gå tæt på og skabe identifikation og
emotionelle historier, og ved at antaste selve dokumentarismens
og virkelighedens sprog. Hvis dokumentarismen skal bevare sin
centrale samfundsmæssige og kulturelle funktion, er det nødvendigt at sikre bredden og dynamikken i udtryk, former, genrer
og æstetik, og det er nødvendigt at bryde med indskrænkede
forestillinger om, hvad dokumentarismen er.

Bogens opbygning og indhold
Man kan fortælle en historie og beskrive virkeligheden på mange
måder. Det gælder også for en bog om den moderne danske dokumentarfilm. Man kunne have valgt et traditionelt mediesociologisk udgangspunkt, som især fortæller om dokumentarfilmens
produktionsforhold, dens tilblivelse og formidling til publikum.
Man kunne også have valgt instruktøren som den styrende enhed,
altså den enkelte instruktørs værk og udviklingen i dette eller generationer og grupper af instruktører. Man kunne endelig også have
valgt genreperspektivet, dvs. udviklingen i perioden inden for de
fire grundlæggende dokumentariske genrer og deres undergenrer.
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Men i bogen her har jeg valgt en anden tilgang, som ganske
vist rummer elementer af de ovenfor nævnte, men som er struktureret grundlæggende anderledes. Bogen her er filmsociologisk,
fordi den både illustrerer, hvordan de samfundsmæssige og kulturpolitiske rammer for at lave dokumentarfilm har ændret sig
meget afgørende fra 1930 og frem, og fordi den tager sociologiske
temaer som sit fortælleprincip. I bogen analyseres genremæssige
og æstetiske strategier hos meget forskellige instruktører, men de
bringes sammen i historien om, hvordan hverdagsliv, politik, den
nationale identitet og globaliseringen, det menneskelige individ
og historien har forandret sig i perioden, sådan som det spejles og
fortolkes i dokumentarfilmen. Igennem bogens otte hovedafsnit
bringes læseren gennem den moderne dokumentarfilms historiske
udvikling via dens tematisering af det moderne liv.
I bogens del 1, Virkelighedsbilleder: dokumentariske traditioner og
institutioner gives der først en kortere indføring i hovedtendenser i
den internationale dokumentarfilm og den klassiske danske dokumentarfilms institutioner og hovedtendenser før 1960. Hovedparten af fremstillingen vedrører dog den moderne dokumentarfilms
sociologiske grundvilkår og udvikling, med betydelig fokus på det
afgørende skifte som sker i 1990’erne. I denne generelle fremstilling af den institutionelle udvikling er placeret en række produktionscases, både med instruktører og med producenter (Henning
Carlsen, Hanne Høyberg, Ebbe Preisler, Dola Bonfils og Max
Kestner). Via den personlige historie tilføres en mere konkret og
levende dimension til billedet af den generelle udvikling.
De følgende dele af bogen handler om dokumentarfilmens bidrag til forståelsen af det moderne livs centrale, samfundsmæssige
og kulturelle temaer. I del 2, Hverdagslivets billeder, er fokus på den
meget store gruppe af dokumentarfilm, som skildrer forandringer
i familieliv, hverdagsliv og arbejdsliv. Det er et tema, som i høj
grad domineres af den observerende dokumentars former og den
bevægelse tættere og tættere ind på hverdagslivets skjulte sider,
som er en del af udviklingen. I del 3, Politiske billeder, er fokus dels
på den samfundskritiske dokumentar og de politiske dagsordener,
som udviklingen rejser, både på nationalt og mere globalt plan,
dels på portrætter af politikere eller politiske institutioner. Det er

typisk også her, at politikken i betydelig grad bliver genstand for
en indgående beskrivelse, hvor vi kommer back stage i det politiske system og hos politikeren som person. Men det er også meget karakteristisk, at den globale dagsorden bliver mere og mere
dominerende.
Netop dette tema er i centrum i del 4, Danske billeder og globalisering, som beskæftiger sig med dokumentarfilmens skiftende
måder at fortælle om Danmark og det danske samfund på siden
1960. Det er både udviklingen i den officielle danmarksfilm, i de
mere regionale billeder af Danmark og i stærkt stigende grad også
det globale og multikulturelle Danmark. I del 5, Portrætbilleder og
livsverdener, rykker vi tæt på mennesker, både individer og grupper,
og den måde de er blevet skildret på fra det klassiske autoritative
portræt til det mere eksperimentelle. Der er både kapitler om hverdags-portrættet af mere almindelige mennesker og kulturportrættet
med f.eks. kunstens og sportens kendte ansigter. I bogens del 6,
Historiske billeder og erindring, analyseres både de mere oplysende
og informative dokumentarfilm, som tager historiske emner op,
og den mere personlige tilgang til historien. I del 7, Den poetiske
virkelighed, er fokus på den poetiske-refleksive tradition og eksperimentalfilmen, mens Digitale fremtidsbilleder konkluderer på bogens
hovedpointer og kigger fremad på mulighederne for dokumentarfilmen i den nye, digitale mediekultur, som allerede er begyndt.
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Del 1.

Virkelighedsbilleder:
dokumentariske
traditioner og
institutioner

Fra Ordet og Lyset (2001) af Helga C. Theilgaard.
Fotograf: Stine Ljungdahl.

1. Internationale
virkelighedsbilleder

Dokumentarfilmens historie er lige så lang som filmens historie,
for fra det øjeblik filmen blev skabt, udfoldede den sig både som
en fiktiv leg med virkeligheden og en dokumentarisk skildring af
virkeligheden i mange forskellige former. De første dokumentariske
film var primitive optagelser af alt muligt i den umiddelbare virkelighed, som blev interessante blot ved at blive smidt op på lærredet.
Men det varede ikke længe, før også skildringen af virkeligheden
antog mange former og kom til udtryk via mange genrer. Den danske dokumentarfilm har naturligvis sine institutionelle, historiske
og genremæssige særtræk, men de enkelte nationale filmkulturer
bygger i høj grad på ensartede tendenser, og den danske dokumentarfilm har hentet inspiration mange steder.
Den tidlige dokumentarisme havde en klar rod i aktualitet, information og nyhedsformidling, og udviklingen af en mere uafhængig
kunstnerisk dokumentarfilm var et produkt af en senere kulturel og
kulturpolitisk udvikling. Undtagelser som Dziga Vertovs berømte,
eksperimentelle film Manden med kameraet (1929) var en følge af en
kortvarig eksperimentel fase i russisk kulturliv under kommunismen.
Men langt op på den anden side af 1945 var kunstnerisk, eksperimenterende dokumentarfilm snarere undtagelsen end reglen. Udviklingen efter 1930 var dog også en periode, hvor information og
oplysning i stadig stærkere grad forbandt sig med æstetiske og kunstneriske eksperimenter og større dristighed i udtrykket. Grundlæggeren af den engelske dokumentarisme, John Grierson, havde både
rødder i amerikanske teorier om offentlig meningsdannelse, bl.a.
hos Walter Lipmann, i en socialdemokratisk-idealistisk tradition, og
han var fascineret af netop den russiske og tyske dokumentarfilms
eksperimenter med rytme og montage. Det var poesi, drama og billedfortælling, der skulle bruges i skildringen af den almindelige og
nære virkelighed i arbejde og hverdagsliv (se Aitken (ed.) 1998).
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Den internationale dokumentariske avantgarde
Dokumentarismen i den tidlige periode var uomtvisteligt knyttet
til den direkte virkelighedsskildring, og den havde aktualitetens,
dokumentationens og oplysningens karakter: den billedmæssige
dokumentarisme var slet og ret fascinerende i sig selv. Men den
russiske avantgarde pegede mod den bredere poetiske og refleksive tradition, som meget tidligt opstod i den dokumentariske bevægelse. Walter Ruttmans storbysymfoni, Berlin – Die Sinfonie der
Grossstadt/Berlin – en storbys symfoni (1927) var kun én blandt flere
lignende film. Hollænderen Joris Ivens var i denne periode også
optaget af de mere abstrakte og poetiske mønstre i virkeligheden
i film som De brug/Broen (1928) og Regen/Regn (1929). Ivens skildrede teknologi, arbejde eller naturfænomener ved brug af montage, visuelle rytmer og effekter. Han fortættede og udvidede den
rent naturalistiske virkelighedsskildring, så den blev poesi.
Der gik også klare linjer fra moderne malerkunst, således som vi
ser det hos f.eks. tyskeren Hans Richter, svenskeren Viking Eggeling, Luis Bunuel, Jean Vigo eller Jean Cocteau (se Ellis og McLane
2006: 44f). Richters Rhytmus 21 (1921) og Eggelings Diagonal Symphony (1925) leger med rytme, form og animation, således som vi
kender det fra kubisme og futurisme, men uden nogen synderlig
direkte forbindelse til en genkendelig empirisk virkelighed. Surrealistiske teknikker og former slog til gengæld ind i f.eks. Jean Vigos
Jean Taris, champion de natation (1931, ‘Jean Taris, svømmemesteren’) eller Bunuels Las Hurdes: Tierra Sin Pan (1932, ‘Las Hurdes:
land uden brød’), der begge har en meget stærk og direkte relation
til den historiske virkelighed. Det poetiske kan godt rumme et dokumentarisk råb om opmærksomhed over for en virkelighed, som
kræver politisk og social handling.

Dokumentarismens sociale spor
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Man kan ikke udelukkende dømme en dokumentarfilm på dens
formsprog, for til tider løber den stærke virkelighedsskildring sammen med eksperimentelle og poetiske udtryksformer. Den moderne
dokumentarfilms mange forskellige former har været der fra be-

gyndelsen (se Bondebjerg 2008 og Plantinga 1997). I sin klassiske
dokumentarfilmhistorie Documentary – a history of the non-fiction
film (1993) taler Erik Barnouw om den tidlige dokumentarfilm ved
at definere forskellige dokumentariske instruktørtyper: maleren
(painter), reporteren (reporter), den opdagelsesrejsende (explorer)
og talsmanden (advocate), med Grierson som eksemplet på det
sidste. Grierson havde en vision om, at dokumentarfilmen skulle
bruges som våben til at skabe en moderne, demokratisk bevidsthed, der bl.a. nedbrød klasseskel. Men Grierson trak dokumentarfilmens forskellige spor og roller med ind i det, hans bevægelse
lavede. Han var inspireret både af Robert J. Flahertys skildring af
ofte naturrelaterede, menneskelige skæbner og dramaer, Vertovs
poetisk refleksive montager og Ruttmans og Ivens storslåede skildringer af hverdagens, teknologiens og naturens poesi.
Som Ian Aitken har påvist, ville Grierson kombinere public
opinion teori med teorier om visualitet, montage og klipning: billedets ekspressive muligheder, dramatisk formidlinger og sociale
repræsentativitet (Aitken 1990: 41f). Grierson så dokumentarismen
som en ‘anti-æstetisk” bevægelse, der skulle forankres i realisme
og vare sig mod alt for meget æstetik og emotionalitet. På den anden side var dokumentarismen efter hans mening stærkt afhængig
af det kreative og æstetiske for at nå igennem (Grierson 1942, i
Aitken 1990: 105). Dokumentarismen ifølge Grierson skulle ikke
bare vise og forklare virkeligheden, den skulle også gå ind og anskueliggøre den, gøre den levende og dramatisk så den både talte
til hjernen og hjertet hos dem, som skulle opdrages til det moderne
medborgerskab.

Det sociale og det æstetiske
Samspillet mellem det sociale og det æstetiske i dokumentarfilmen
viste sig klart i bredden af de film, som faktisk blev lavet i både
England og andre dele af verden i 1930’erne og 40’erne. I sin fremragende historiske dokumentarismebog, The art of record (1996),
lader John Corner, Alberto Cavalcantis Coalface og Edgar Anstey og
Arthur Eltons Housing problems, som begge blev lavet i 1935, tegne
yderpunkterne i 1930’ernes engelske dokumentarisme. Cavalcantis
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Coalface er en meget direkte skildring af minearbejderens hårde og
brutale virkelighed, og som sådan et socialt dokument. Men det
er også en film, som heroiserer og æstetiserer denne arbejdertilværelse: dens sociale budskab er i virkeligheden at fremvise en social
klasse, hvis slid og slæb for samfundet er overset og bør værdsættes
mere. Filmens æstetiske form hentede klart inspiration fra Vertovs
film og den russiske avantgarde i øvrigt, og den kombinerer rytme,
musik, billede og klipning på en sådan måde, at der opstår det,
som Corner kalder for “modernistisk realisme” (Corner 1996: 60).
Anstey og Eltons Housing Problems, som formodentlig er den
tidligste forløber for en mere observerende dokumentarisme, bygger på direkte observation og udsagn fra de mennesker, hvis virkelighed skildres. På en vis måde foregriber filmen den journalistiske
tv-dokumentar med sin blanding af en overordnet fortæller, som
kommenterer billederne fra et af Londons værste slumkvarterer,
en ekspert inden for bysanering, som taler om kampen mod slummen og så beboerne i en række af kvarterets ejendomme, som
direkte til kameraet fortæller om deres liv og problemer. Det er
stemmerne fra de mennesker, som lever midt i problemet, der er
det dokumentariske scoop (Corner 1996: 70).
Ønsket om at give de laveste i samfundet ‘en stemme’ prægede
også dansk-amerikaneren Jakob A. Riis’ berømte fotografier fra
slutningen af 18-tallet. De amerikanske dokumentarister meldte
sig da også på banen i denne periode med dokumentarfilm, som
tegnede et nyt portræt af det moderne USA i hele dets mangfoldighed. Pare Lorentz lavede i 1936 The plow that broke the plain,
en epokegørende skildring af Midtvestens landbrugskultur og den
økologiske og økonomiske krise som truede den, og samtidig en
film som kombinerer nøgtern realisme og virkelighedsskildring
med en poetisk lyd- og billedside. I Joris Ivens’ Power and the Land
(1941), har vi et klassisk eksempel på en film med en social mission,
nemlig organiseringen af amerikanske småfarmere i kooperativer,
men også en film hvor Ivens demonstrerer en poetisk stil og æstetik.
Langt mere eksperimenterende i sin æstetik var Willard van Dykes
og Ralph Steiners The City (1939) – lavet som oplysning om moderne byplanlægning. Med moderne musik af Aaron Copland, en
til tider hektisk fortællerstemme og stærke og kontrastive monta-

gesekvenser giver filmen et skarpt kritisk billede af den moderne
storbys problemer, samtidig med at den peger på mulige løsninger
og alternativer.

Krig og dokumentarisme
Kampen mellem kunstnerisk og journalistisk frihed og den herre,
dokumentarfilmen tjente, var altid lige under overfladen. Da kampen mellem demokrati og autoritære regimer spidsede til i løbet af
1930’erne og endnu mere under 2. Verdenskrig måtte dokumentarfilmen vælge side og stille sig til rådighed. I England og USA
blev den sociale dokumentarfilm til en slags social beredskabsfilm,
og 1930’ernes dygtige instruktører fik endnu større succes og gennemslagskraft i en situation, som kaldte på nationalt sammenhold
og heroisme både i hæren og blandt almindelige mennesker.
Harry Watt og Humphrey Jennings lavede sammen London
can take it (1940), som var en stærk hyldest til de almindelige
englændere for deres evne til at holde sammen og modstå presset
under de massive bombardementer af London. Filmen bruger
klassisk engelsk humor og ironi, og den fremhæver de menneskelige kvaliteter, som et åbent samfund og demokrati bygger på.
Et klassisk mesterværk i nedtonet national propaganda er også
Jennings kun 18 minutter lange Listen to Britain (1942), som
bygger på et associationsprincip, hvor lyden styrer sammensætningen af og overgangen mellem billedsekvenserne, og hvor han
bevæger sig frit rundt i England blandt forskellige miljøer og
befolkningsgrupper. Words for Battle (1941) rummer en ny form
for poetisk-eksistentiel dokumentarisme, hvor klassiske litterære
citater og en associativ, lyrisk billedmontage flettes sammen med
retoriske, politiske statements om viljen til kamp for demokratiets
og humanismens værdier.
Den samme poetiske realisme så man i hans mere dramatiserede krigsdokumentarer, f.eks. Fires were started (1943), hvor vi
følger en gruppe brandmænds arbejde under bombardementet af
London, og hvor det i høj grad er det narrative og dramatiske, der
dokumenterer hverdagens ukendte helte både i arbejde og privatliv.
Harry Watts Target for tonight (1941) er også en dramatisk doku-

25

mentarisk skildring med indlagte rekonstruktioner af et bombetogt
over Tyskland, hvor især rekonstruktionen af mandskabets oplevelse
af bombetogtet set indefra er en teknisk og filmisk bedrift for en
dokumentarfilm på dette tidspunkt.

En ny subjektiv og psykologisk dimension
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Eksemplerne viser, hvordan allerede den klassiske, internationale
dokumentarfilm var utrolig varieret i genrer og æstetik. Det samme
gælder menneskeskildringen, som i hvert fald fra 1940’erne antog
nye, subjektive og psykologiske dimensioner. Mange af 1930’ernes
og også 1940’ernes sociale dokumentarfilm skildrede mennesker i
deres hverdagsunivers, men næsten altid som repræsentanter for en
gruppe eller en social type. John Hustons Let There Be Light (1946)
lader os komme tæt på enkeltskæbner og individer, som vi i langt
højere grad kan identificere os med. Men den vakte skandale hos
den amerikanske hær, som havde bestilt filmen, fordi de syntes,
filmen kom for tæt på soldaterne som individuelle ofre. Jennings
A Diary For Timothy (1945) er en hyldest til de nye efterkrigstidsgenerationer og en historisk opsummering af krigsgenerationens
erfaringer. Men filmens dokumentariske fornyelse ligger i, at den
fokuserer på den nyfødte Timothy, hans mor, far og familie som
konkrete, psykologiske individer.
Bevægelsen mod den individuelle case story ser man også i amerikaneren Sidney Meyers’ dramatiserede dokumentar, The Quiet
One (1949), som følger en sort dreng med store sociale og skolemæssige problemer. Det er første gang i dokumentarfilmens historie, vi ser en individualiseret, social og psykologisk skæbne skildret
i denne form og så tæt på med en sort i rollen. Robert Flahertys
efterkrigstidsklassiker Louisiana Story (1948) er også en film som
bringer os tæt på en bestemt familie (far, mor og søn) og det liv,
de lever i en situation, hvor den traditionelle sydstatskultur møder
den moderne verden i form af et olieboringshold. Sammenlagt
viser disse to film og de øvrige omtalte, hvordan den umiddelbare
efterkrigstid rummede et begyndende skifte i dokumentarfilmens
form, æstetik og tematik. Et epokalt skifte, som også rummede et
nyt virkelighedsperspektiv og et ændret menneskebillede, hvor vi

bevægede os væk fra det tidligt moderne samfunds mere traditionelle klassestrukturer og sociale kategoriseringer.

Den moderne dokumentarfilms
internationale gennembrud
Ligesom det var den engelske dokumentarisme, der viste vejen
inden for den klassiske dokumentarisme i 1930’erne, var det også
den engelske dokumentarisme, der først gik nye veje fra midten af
1950’erne. Det skete under sloganet free cinema og signalerede et
ønske om at gøre sig fri af de institutioner og normer, som hidtil
havde styret og kontrolleret dokumentarfilmen. Man ville gerne
ud over Grierson-traditionen, selvom bevægelsens repræsentanter
i realiteten var dens moderne arvtagere. De ville gerne have en
større kunstnerisk frihed, noget som blev muliggjort af øgede offentlige midler, bl.a. gennem British Film Institute’s (BFI, 1933-)
Experimental Film Fund. I det Free Cinema Manifesto, som gruppen offentliggjorde i februar 1956 hed det bl.a.:
Implicit i vores holdning ligger en tro på frihed, på menneskers
vigtighed og betydningen af hverdagen. Som filmskabere tror
vi på: at ingen film kan være for personlig, billedet taler, lyden
forstærker og kommenterer, størrelse er ikke vigtigt, perfektion
ikke et mål. En holdning betyder en stil. En stil betyder en holdning. (Citeret fra pjece vedlagt BFI’s Free Cinema dvd boksset,
min oversættelse)

Free cinema generationen var forløbere for den moderne, observerende dokumentarfilm, en film hvor his masters voice og retorik
trådte tilbage, og hvor virkeligheden og dens mennesker fik lov til
at tale mere direkte. I sidste halvdel af 1950’erne blev denne bevægelse i dokumentarfilmen også hjulpet af betydelige forbedringer
i filmteknologien. Kameraerne blev lettere og mere bevægelige, og
de kunne optage on location sync-lyd.
To af de første film inden for Free Cinema-bevægelsen viser
spændvidden og modsætningerne. I Lindsay Andersons O Dreamland (1953) får vi en meget personlig og kritisk kommentar til den
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moderne engelske arbejderklasses fascination af den kommercielle
massekulturs tomhed, en film uden kommentarer, men med massiv brug af symbolsk montage og kontraster. I Karel Reisz og Tony
Richardsons kun tre år senere Momma don’t allow (1956), som
skildrer ungdomskulturen i en bydel i Nord London omkring en
jazzklub, ser vi tingene mere indefra. Filmen er i høj grad en etnologisk skildring af en ungdomskultur, et tidstypisk øjebliksbillede.
I en af Free Cinema dokumentarismens mest klassiske værker, We
are the Lambeth Boys (1959), gjorde de lette kameraer og sync-lyden
det for første gang muligt at komme helt tæt på en gruppe unge i
et arbejderkvarter i det sydlige London. I Filmen er vi både med
udenfor i kvarteret, i klubben og under en livlig udflugt, hvor de
unge giver deres holdning til samfundet til kende på en temmelig
direkte måde, og vi hører de unge selv, deres interne dialog og også
mere interviewprægede sekvenser.

En sand og direkte virkelighedsskildring
Udbredelsen af de lettere kameraer, zoomlinsen og den synkrone
lydoptagelse, som slog igennem i de dokumentariske filmmiljøer
omkring 1960, blev et boost for den observerende dokumentarisme
og dens mere etnografiske afsøgning af virkeligheden. I Amerika
fik bevægelsen navnet Direct Cinema, og instruktører som Richard
Leacock, Robert Drew, D.A. Pennebaker og Albert Maysles begyndte at udforske den amerikanske virkelighed på hidtil uset nært
hold. Robert Drew beskrev denne bevægelse som et forsøg på at
bryde nye veje mellem de to spor, som henholdsvis John Grierson
og Robert Flaherty havde trukket:
Griersons dokumentarfilm var af oplysende karakter. Som den
lærer han var, ville han formulere en tese om information som
folk burde have (…) Grierson var sociolog og propagandist,
mens Flaherty var en naturalist, der ville udforske virkeligheden.
Hans film var en mærkelig blanding af naturalisme og realisme,
formet efter romankunsten, men dog endnu mere på basis af
det virkelige liv (…) Jeg ved at Flaherty arrangerede virkelig-
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heden, men (…) hans udgangspunkt forekommer mig at have

større potentialer (…) vores projekt baserede sig på (virkelighedens) drama som rygrad og kraft i reportagen. (Citeret efter
Saunders 2007: 9, min oversættelse)

Udtrykket drama sigtede ikke mod, at vi her skulle have en dramatisering af samme karakter som den, vi finder i den dramatiserede dokumentarisme. Det var snarere en henvisning til en ny
type journalistisk dokumentarisme og virkelighedsskildring, som
tog udgangspunkt i en indfangning af virkelighedens drama ved at
være til stede i centrum af miljøer og begivenheder. I 1962 udtrykte
Robert Drew det på denne måde:
Det ville være teater uden skuespillere; det ville være teaterstykker uden forfattere; det ville være reportage uden sammenfatning og autoritative meningstilkendegivelser; det ville være
muligheden for at kigge ind i folks liv på afgørende tidspunkter
hvorfra man kunne slutte visse ting og se en slags sandhed, som
man ellers kun kan få ved personlig erfaring. (Citeret efter Saunders 2007: 9, min oversættelse)

Drews programmatiske udtalelser illustreredes tydeligt i den første film, som signalerede den nye Direct Cinema i USA, Drew og
Pennebakers Primary (1960), og den udfoldede sig måske endnu
stærkere i den beslægtede Crisis: Behind a Presidential Commitment
(1963). I begge film er det Kennedy æraens korte, men betydningsfulde signalering af et skifte i det amerikanske samfund og
kultur, der udgør filmenes drama. I Primary kommer vi for første
gang med under en valgkamp, før Kennedy er valgt, mens vi i Crisis oplever de voldsomme modsætninger mellem et demokratisk
USA og et konservativt USA omkring racemæssig lighed. Det er
også film, som illustrerer og er en del af den medialisering af politik og politikere (se Hjarvard 2008), den nedbrydning af grænsen
mellem det offentlige og det private, som bølgen af observerende
dokumentarisme også medvirkede til og dokumenterede i perioden efter 1960.
Den observerede sandhed i Direct Cinema er naturligvis ikke
den fulde eller eneste sandhed: selv med de bedste intentioner om
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objektivitet kan en dokumentarfilm kun fange og udtrykke en bestemt del af virkeligheden. Men i Frankrig gjorde etnografen og
filminstruktøren Jean Rouch i 1961 selve forholdet mellem virkeligheden og filmens indgriben i denne til et tema. Med begrebet
cinéma verité pegede han ganske vist på dokumentarfilmens søgen
efter sandheden, men han hævdede samtidig, at denne sandhed
kun kunne opnås, hvis man satte virkelighedsskildringen i et diskuterende meta-perspektiv. I sin programmatiske film, Chronique d’un
été/Fortællingen om en sommer (1961), lavet sammen med sociologen Edgar Morin, illlustrerede han sine pointer. Filmen handler om
den almindelige parisers opfattelse af lykke, og filmen bygger på interviews med en lang række mennesker fanget midt i dagligdagens
Paris. Men både i starten af filmen, undervejs i filmen og i filmens
slutning hører vi filmholdet diskutere og planlægge filmen, og vi hører dem vurdere det, der kommer ud af den, ligesom vi i slutningen
hører de medvirkende diskutere filmen efter den første screening.

Sociologisk gennemlysning af
samfundets institutioner
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Den nye internationale dokumentarisme var en sociologisk og
observerende dokumentarisme, der ville gøre det private og det
offentlige liv tilgængeligt for den brede befolkning. I f.eks. Leacock
og Chopras Happy Mothers Day (1963) følger vi en amerikansk
familie med femlinger, og i Albert og David Maysles’ Salesman
(1968) får vi en intens skildring af fire bibelsælgeres liv på landevejen, på de livsforladte hoteller og på besøg hos amerikanere, der
gerne lytter, men kun meget modvilligt køber. Men den nok mest
bemærkelsesværdige indsats inden for Direct Cinema og den mest
systematiske, sociologiske afdækning af amerikanske institutioner
finder vi hos amerikaneren Frederick Wiseman. Wiseman har selv
kaldt sin dokumentarisme for “reality fiction” (Benson & Anderson 2002), og siden sin første film, Titicut Follies (1967), som skildrer en fængselsafdeling for mentalt syge og dokumenterer stærkt
kritisable forhold, har han sociologisk gennemlyst skolesystemet,
militæret, retssystemet, sundhedsvæsenet, velfærdssystemet, forretningsverdenen mv.

Som observerende dokumentarist var og er han den humanistiske og socialkritiske stemme, der ubønhørligt og præcist peger
på uretfærdigheder, overgreb og problemer (Benson & Anderon
2002: 3). Wiseman organiserer sin historie minutiøst og tematisk
sikkert og lader meget bevidst dramatisk og symbolsk klipning og
lyd arbejde sammen. Der er ikke tale om fiktion i nogen direkte
betydning af dette ord, for hvert sekund af den færdige film bygger
på registreret og optaget virkelighed. Men Wiseman har selv fortalt
om sin metode, at han kun bruger 3 procent af det, han optager,
og at hans film altså er meget fortættede virkelighedsdramaer (Wiseman i Grant ed. 2005). Wiseman giver tilskueren en indgang til
filmen, som skaber indlevelse, forståelse og identifikation ved både
at skabe konkrete minihistorier omkring mennesker og ved at få
et sociologisk mønster der rummer elementer af en fortælling, et
drama til at træde frem.
Wiseman viger ikke tilbage for at overskride grænser for anstændighed og privathed, hvis det er vigtigt for at forstå den pågældende institutions sociale struktur. Det ser man i Titticut Follies
mange stærke scener af fanger, der ydmyges og eksponeres både
psykisk og kropsligt, og det ser man i High School’s (1968) meget
markante afdækninger af magtstrukturer og sociale konflikter i det
amerikanske skolesystem. Vi ser og oplever modsætningen mellem en ny ungdomskultur og et meget traditionelt og autoritært
skolesystem. Det er vel at mærke noget, vi ser og oplever gennem
scener, der tager os rundt overalt i skolens indre liv bag facaden.
Om sin dokumentariske strategi har Wiseman selv sagt:
Eftersom virkeligheden er kompleks, modsætningsfuld og flertydig oplever folk med forskellige værdier og erfaringer filmene
forskelligt. Jeg synes der skal være rum nok i filmene til at folk
kan finde støtte til deres egne synspunkter, samtidig med at
de forstår mine. Hvis ikke ville jeg være ansat i propaganda
industrien. (Citeret efter Benson & Anderson 2002: 143, min
oversættelse)
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Samfund, historie og erindring
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Overalt i Europa blev perioden efter 1960 et gennembrud for en ny
type dokumentarfilm, hvor både samtiden og historien kom under
stærkere virkelighedseftersyn. Allerede før 1960 så vi på baggrund
af ønsket om en bearbejdning af erfaringerne fra 2. Verdenskrig et
gennembrud for en helt anden type dokumentar end den observerende. Alain Resnais’ på én gang poetisk-vemodige og rystende
dokumentation af nazisternes udryddelseslejre, Nuit et brouillard/
Nat og tåge (1955), var noget markant nyt ved sin gennemarbejdede autoritative speak (skrevet af Jean Cayrol) og sin konsekvente
brug af flere spor og niveauer i fortællingen. Brugen af langsomme
farvebilleder af landskaber, tomme bygninger eller spor efter udryddelseslejrene, Hanns Eislers musik og oplæserens stemme, de
sort-hvide historiske billeder af nazismen og jødeudryddelsen og
endelig de rystende og nærgående billeder af udryddelsens ofre og
bødlernes systematiske metoder giver filmen en voldsom emotionel
dimension. Sammenstødet mellem den tilsyneladende fredelige,
men tomme nutids landskaber og steder og fortidens sort-hvide
dokumentation kobler historie og erindring sammen på en meget
effektiv og emotionelt virkningsfuld måde.
En lige så stærk brug af historie og erindringer ses i den 30
år senere og næsten 10 timer lange Shoah (1985), instrueret af
Claude Lanzmann. Lanzmann har opsøgt en lang række Holocaust-overlevende, vidner og deres bødler og bødlernes håndlangere, og igennem intense interviews og besøg på stederne hvor
det foregik, konfronterer han disse mennesker med deres fortid
og deres erindringer. Resultatet er menneskeligt gribende og chokerende, og både detaljerne i disse menneskers erindringer om
grusomhederne og følelsen af at blive konfronteret med dem giver
sig stærke følelsesmæssige udslag, både hos de medvirkende og hos
tilskueren.
Samfundets, historiens og erindringens lange spor i nutiden og
i mennesker spiller også en central rolle for den engelske instruktør
Michael Grigsby. Grigsbys styrke som poetisk og social skildrer af
engelsk hverdagsliv og historie kommer måske mest frem i Living
on the Edge (1987) og The Time of Our Lives (1994), hvor skildrin-

gen løfter sig til et tidsbillede og til politiske og historiske statements. Living on the Edge er et meget markant billede af Thatchers
England set gennem forskellige, typiske menneskers liv. Grigsby
har selv kaldt det en film om forræderiet mod “efterkrigsdrømmen” om et velfærdssamfund. Filmen er æstetisk kompleks med
sin symbolske montage af hverdagsbilleder fra forskellige miljøer
og ironisk brug af gamle sange, radio og tv-klip og en meget stærk
brug af musik (se Corner 1996: 108ff). The Time of Our Lives er lige
så sammensat æstetisk og udtryksmæssigt, og Grigsby laver her et
bevægende portræt af Englands efterkrigstidshistorie via portrættet
af flere generationer samlet til en fødselsdag og en sammenkøring
af historiske klip med observerende sekvenser med disse mennesker
og deres liv.

Interaktiv observation
Man kan sætte Grigsbys poetiske realisme og symbolsk ladede
samfundskritik, der bevæger sig frem og tilbage mellem nutid og
historie, op mod en anden af den nyere engelske films centrale
observerende dokumentarister, Nick Broomfield. Hvor Grigsby
holder sig selv i baggrunden som aktør og stemme og kun viser sig
i sin montage og æstetiske form, er Broomfield markant og aktivt
til stede i næsten alle sine film, nogen gange endda i en sådan grad
at hans besættelse af sine karakterer og relationer til dem bliver det
centrale. Newsweeks anmelder David Ansen kaldte i sin omtale af
Kurt & Courtney (1998) Bloomfields dokumentarisme “guerilla
verité”. Denne betegnelse er ganske rammende, fordi Broomfield i
bogstaveligste forstand forfølger sine emner og personer med sit kamera og ofte går ganske tæt og aggressivt på de miljøer han filmer.
Kurt & Courtney er en voldsom montage af bevægelige billeder,
musik og interviews fra et hektisk Hollywood celebrity miljø, som
næsten detektivisk skrælles ind til kernen. Broomfield investerer
sig selv voldsomt i sagen og bliver ikke bare den dybdeborende,
afdækkende dokumentarist, men også den personligt involverede,
der konstant taler til kameraet og tilskueren.
Men Broomfield har også lavet mere socialkritiske og politiske
film om omstridte politiske figurer. I Tracking down Maggie (1994),
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som følger Margarat Thatcher under en publicity tour for hendes
selvbiografi i USA, lykkes det ikke at få et interview med selve
hovedpersonen. Men Broomfield får alligevel indkredset hende
som person ved sine manøvrer og ved at tale med en lang række
mennesker omkring hende. Undermineringen og den satiriske udlevering af en offentlig politisk figur er endnu stærkere i The Leader,
His Driver and the Driver’s Wifei (1991), som er en afdækning og
latterliggørelse af det fascistiske, hvide, Sydafrikanske parti AWB
og dets leder Eugene Terreblanche. Her virker den interaktive,
observerende guerilla-stil som en direkte underminering af den
pompøse leder, hans pompøse retorik og forsøg på at genskabe
nazismens stil og æstetik.

Den samfundskritiske og politiske dokumentar
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Mange dokumentariske genrer kan rumme indirekte samfundskritiske tendenser eller bestemte politiske mål, men det var især
perioden lige efter ungdomsoprøret i 1968 og under Vietnamkrigen, der skabte grobunden for den første bølge af samfundskritisk
dokumentarisme. Andre globale kriser og krige, som f.eks. krigen
mod terror efter 2001, har efterfølgende skabt en bølge af samfundskritiske film, som samtidig har kunnet tiltrække et stort publikum. Typiske film for 1960’er-generationen var den amerikanske
Barbara Kopples klassiske Harlan County, USA (1976), hvor hun
fulgte en strejke og tydeligt satte kameraet på de strejkendes side, og
Emilie de Antonios Vietnam-film In the Year of the Pig (1969), som
repræsenterede et kritisk opgør med den amerikanske Vietnam-krig.
Men på mange måder er det to markante amerikanske film, der
illustrerer udviklingen i den politiske dokumentarfilm: Peter Davies’ Oscar-vinder om Vietnam-krigen, Hearts and Minds (1974) og
Eugene Jareckis Sundance-vinder Why we fight (2005). De to film
har sammenfaldende strukturelle, retoriske og æstetiske tendenser.
Filmene kører i flere spor: billeder fra hverdagsvirkeligheden både
i krigszonerne og den amerikanske hjemmefront, brug af historiske
klip af både fiktiv og faktuel karakter til at illustrere den historiske
udvikling, brug af vidner og eksperter, som kan kommentere og
illustrere ideologiske og politiske dispositioner og baggrundsfak-

torer. I begge film er der meget stærke sekvenser, som viser konsekvenserne af krigshandlinger for både de fremmede lande, det
går ud over og for soldater og deres pårørende. Der fremlægges
rystende dokumentation for at de krige, der er tale om, ikke primært er iværksat for at sikre verdensfreden og demokratiet, men
dækker over meget mere kyniske interesser.
På amerikansk plan, men med global betydning og gennemslagskraft, er det imidlertid især Michael Moore, der har vist vejen
for en moderne, satirisk og slagkraftig politisk dokumentarisme.
Han er slået massivt igennem til et stort publikum, men har også
skabt debat om, hvad dokumentarismen må og kan. I sin analyse
af Roger and Me har John Corner (Corner 1996: 155f) peget på at
den grundlæggende metode og struktur i Moores dokumentarisme
har at gøre med brugen af instruktøren selv som markant, symbolsk
repræsentant for ‘the little guy’, en iscenesat persona, som dukker
op overalt og stiller de pågående spørgsmål til magten foran en
slags folkedomstol. Det gøres med humor og ironi, men overskrider klart normen for den klassiske undersøgende journalistik, hvor
journalisten i højere grad er den rationelle kritiks stemme. Denne
instruktørpersona går hånd i hånd med en meget stærk fokusering
på selve undersøgelsesprocessen: når man ser filmen, oplever man
at være med på en kigger, når filmens undersøgelsesproces udfolder
sig. Oven i dette bruger Moore en meget stærk og aggressiv montagestil, hvor alle typer af arkivklip sættes sammen som kommentar
og baggrund for det problem, som filmen primært undersøger.
Klare eksempler på Moores meget personlige og aggressive stil
findes i alle hans film. I Bowling for Columbine (2002) kritiserer han
USA’s våbenlobby og våbenlovgivning. I filmens typiske åbningsscene ser vi Moore åbne en bankkonto i en bank, som tilbyder
nye kunder en gratis riffel. Scenen viser Moores diabolsk-satiriske
filmstil og åbner for filmens tilgang til et USA, hvor folk går amok
med våben, som nu den unge massemorder på Columbine High
School, der giver filmen dens navn. I Fahrenheit 9/11 (2004) er på
tilsvarende måde historien om udviklingen fra 9/11 til krigen mod
Irak et stykke klassisk og velunderbygget kritisk-undersøgende
journalistik. Men for at fortælle denne historie sætter han også sit
sædvanlige satiriske apparat i sving. Optakten omkring den for-
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modede valgsvindel i Florida er i sig selv ganske underholdende.
Men filmens egentlige journalistiske styrke ligger i, at filmen meget
grundigt påviser sammenhængen mellem Bush-familien og hans
administration og den arabiske verden, som forklaring på præsidentens ageren. At han så kan underbygge det med underholdende
klip fra den klassiske western-serie Bonanza understreger kun hans
filmiske strategi og måde at skabe intertekstuelle referencer på.

Den dramatiserede virkelighed
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Alle dokumentarfilm må foretage valg i måden, virkeligheden præsenteres på, men dette forhold er ikke i modstrid med dokumentarfilmens grundlæggende intention om at skildre virkeligheden,
som den er, og sådan som instruktøren ser den. Grierson ville
bruge dramaet og poesien i den almindelige hverdag til at oplyse
om en del af virkeligheden, som han fandt underbelyst. Moore vil
trænge ind bag den amerikanske drøm og vise dens mareridtsagtige bagside. Begge instruktører benytter sig af virkemidler for at
skildre denne virkelighed, og det gør alle instruktører i forskellig
form og grad. Men der findes også instruktører som genskaber en
bestemt virkelighed eller dens historier i rekonstruktionens form
eller arbejder endnu mere i krydsfeltet mellem virkelige og fiktive
begivenheder
Der kan være mange grunde til at vælge en dramatiseret, dokumentarisk form, og den mest simple grund kan være, at den
virkelighed og de personer man gerne vil skildre ikke er tilgængelige. Som Jane Roscoe og Craig Hight anfører i deres bog om
dramatiseret dokumentar, Faking it (2001), er et godt eksempel på
dette Peter Kosminskys Shoot to kill (1990). Kosminsky ville lave
en dokumentar om en dramatisk, seksdobbelt mordsag på civile,
som involverede undercover-politi. Men det viste sig umuligt, fordi
vidner døde, og politibetjente ikke turde udtale sig. I stedet lavede
Kosminsky en dramatisering af historien, baseret på sin journalistiske research.
En langt mere raffineret brug af dramatiseret dokumentarisme
ser man i de fleste af englænderen Peter Watkins’ ofte meget kontroversielle, dramatiserede dokumentarfilm. I The Wargame (1965),

som BBC simpelthen ikke turde vise, men som i dag står som et
skoleeksempel på dramatiseret dokumentar, lavede Watkins en film
om farerne ved et atomangreb på London. Den har form som en
fingeret journalistisk reportage, der simulerer et angreb og viser
og dokumenterer dets følger. Han kombinerer denne reportage
med afslørende citater eller interview-sekvenser fra den offentlige
information omkring, hvordan man skulle forholde sig i tilfælde af
et atomangreb. BBC henholdt sig i afvisningen af filmen til faren
for at skræmme befolkningen, men både filmens form og dens dybt
kontroversielle afsløringer og forudsigelser har nok også spillet ind.
Det er en dramatiseret dokumentar, som meget effektivt modstiller
en fingeret, men meget mere sand virkelighed med den officielle
informations åbenlyse løgne.
Roscoe og Hights allerede omtalte bog om dramatiseret dokumentarisme har titlen Faking it (at fingere eller lade som om), og
undertitlen (oversat til dansk) er ‘mock-documentary og undergravelsen af faktualitet’. Titlen er ikke dækkende for alle dramatiserede dokumentarformers intention og virkning, for ofte rummer
den dramatiserede dokumentar en klar intention om at belyse en
faktisk virkelighed, som er vanskelig at dokumentere på normal
vis. Samtidig er mange dramatiserede dokumentarfilm – trods en
erklæret fiktiv form og brug af skuespillere og kulisser – i realiteten
meget kontrollerbare og relativt sandfærdige gengivelser af faktiske hændelsesforløb. En film som f.eks. Paul Greengrass’ United
93 (2006), som nøje følger begivenhederne inde i et af de fly, som
blev kapret af terrorrister 9/11, har naturligvis måttet tilføje fiktive
fortolkninger af begivenheden for at få en sammenhængende historie ud af det. Men den er en rekonstruktion af forløbet baseret
på alle tilgængelige facts.
Derudover rummer den dramatiserede dokumentar andre former og tendenser, som langt tydeligere leger med virkeligheden og
med fakta-genrens normer, og som udfordrer tilskuerens evne til
at skelne mellem fakta og fiktion. Et meget berømt eksempel på
dette var The Blair Witch Project (1999) som er en klassisk mockumentary. En gruppe filmstuderende, som angiver, at de arbejder på
et projekt om hekse, forsvinder under optagelserne, og hvad man
ser på filmen er rent observerende og skrækfyldte gengivelser, hvor
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de deltagende og de der filmer synes at være under påvirkning af
overnaturlige kræfter. Det hele var iscenesat med henblik på at få
publikum til at tro, at dette var dokumentarisme, dvs. filmen virker dokumentarisk men skildrer en rent fiktiv begivenhed. Peter
Jacksons fabelagtige satiriske mockumentary Forgotten Silver (1995)
som det meste af New Zealands offentlighed tog for gode varer,
er et andet godt eksempel på dette. Filmen er et portræt af en fiktiv New Zealandsk opfinder, som samtidig taler til den nationale
stolthed, fordi den giver New Zealand en markant stærkere plads
i historien med dette oversete geni. Men det er altså en fake, men
lavet efter alle dokumentarismens regler.

Den poetiske virkelighed
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Den rent poetisk-dokumentariske skildring af virkeligheden var
som allerede nævnt en tydelig historisk tendens i dokumentarismen
allerede fra omkring 1920. Efter 1960 blev denne tendens styrket
og fortsat, bl.a. på grund af den offentlige støtte til især den europæiske dokumentarfilm, som også skabte frirum for eksperimenterende dokumentarer. Den poetisk-refleksive tradition har mange af
de træk, som karakteriserer dele af den dramatiserede dokumentar,
og begge former for dokumentarfilm bringer dokumentarismen ud
på grænsen af den direkte virkelighedsskildring. Den æstetisk tilgang til virkeligheden sætter på forskellig måde formen i centrum
og gør skildringen af virkeligheden til en refleksiv del af selve filmen.
Franskmanden Chris Marker er en af de mest markante europæiske instruktører inden for denne tradition. Chris Markers film
karakteriseres ofte som essay-film, bl.a. fordi spillet mellem kommentar-siden og billedsiden rummer en større kompleksitet end
normalt. I f.eks. Brev fra Sibirien (1957) er det ikke bare forholdet
mellem kommentaren og billederne, der bliver påfaldende, men
også det forhold at han gentager samme sekvens op til tre gange
med vidt forskellige kommentarer. I den atomkrigsprægede ‘dokumentariske’ science fiction film La jetee (1962), som næsten udelukkende er fortalt i still billeder, er filmens tids- og fortællestruktur
meget kompleks, og der foretages tidsrejser både frem og tilbage.
Men den måske vigtigste poetiske fornyer inden for den mo-

derne dokumentarfilm er Errol Morris, som især med The Thin
Blue Line (1988), træder ind på det poetisk-refleksive spor. The
Thin Blue Line handler om et justitsmord, om en mand som fejlagtigt er dømt for mord, og filmen førte til en genoptagelse af
sagen og løsladelse af den dømte. Filmen har altså en meget solid, journalistisk og dokumentarisk kerne, men historien fortælles
med en udstrakt brug af symbolske og æstetiske virkemidler. Det
giver den konkrete historie en mere generel social og psykologisk
dimension, og en dramaturgisk og retorisk effekt, der er en thriller
og krimi værdig. Brugen af Philip Glass’ cirkulære, urovækkende
musik peger mod det mystiske, komplekse og uoverskuelige i hele
sagen, og den antyder, hvordan mennesket let kan havne i skæbnens
og tilfældighedens spindelvæv. Filmen bliver også et portræt af en
moderne amerikansk virkelighed og ikke bare en konkret historie
om en enkelt mand.
I Morris’ dokumentarisme er der en slags poetisk sociologi på
færde, som sammenkobler personer og steder, så de rummer et
symbolsk, mentalt univers, et nærgående psykologisk portræt af
den virkelighed, som skildres. The Fog of War (2003) er både et
portræt af en af USA’s mest magtfulde mænd siden 1960’erne,
Robert McNamara, og en dybtgående skildring af krigen som fænomen og spor i nyere amerikansk historie. Filmen er lavet af det
stof, som skaber store politiske og journalistiske dokumentarfilm,
men den er lavet med en poetisk, sociologisk æstetik, som bringer
tilskueren ind i et meget mere kompliceret mentalt og sociologisk
rum, som både er et menneskes og en nations. Filmen er bygget
op af sekvenstyper, som kendes fra mange klassiske dokumentarfilm. Men den klassiske realisme undermineres af en lang række
sekvenser, hvor der bruges ultranær fokus på genstande, personer,
tekster osv. på en sådan måde at vi mister overblikket. Denne tendens underbygges af gentagne sekvenser, som har form af overblændinger og fast motion, noget som skaber et sløret og uklart
billede. McNamaras forsøg på rationelt at begrunde og forklare
sine handlinger og USA’s politik på verdensscenen undermineres
langsomt af filmens form og æstetik.
Den poetisk-refleksive dokumentarisme er dokumentarismens
kunstneriske avantgarde, det sted hvor de klassiske måder at skildre
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virkeligheden på i den autoritative og den observerende dokumentar overskrides og undermineres. I visse dele af denne dokumentariske tradition tager det æstetiske som sådan over, virkeligheden
bliver form, lyd, farve, billedpoesi. Men i langt de fleste tilfælde
bruges de poetisk refleksive former, fordi den virkelighed som skildres har en kompleksitet, som kræver en større bevidsthed omkring,
hvordan den skildres, og som rejser problemstillinger, der går ud
over den simple journalistiske dokumentation.
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2. Den klassiske danske
dokumentarfilm

Den danske dokumentarfilm er lige så gammel som filmen selv, og
dokumentariske skildringer af alle mulige aspekter af danskernes liv
og historie findes fra begyndelsen af 1900-tallet. Men det var først
med dannelsen af Dansk Kulturfilm (1932) og Statens Filmcentral
(1938), at den danske dokumentarfilm for alvor begyndte at udvikle sig og hente kunstnerisk inspiration i udlandet. Dannelsen af
disse institutioner og det senere Ministeriernes Filmudvalg (1944)
var et udtryk for en offentlig og statslig interesse for filmmediets
oplysende og opdragende kvaliteter og muligheder, ofte set som
modvægt til spillefilmens mere underlødige underholdning. Men
den klassiske dokumentarfilms instruktører og pionerer lod sig
ikke kun styre af det oplysende og opdragende, de var også optaget af filmens æstetiske og oplevelsesmæssige dimensioner. Tidlige
danske dokumentarfilminstruktører som f.eks. Poul Henningsen,
Theodor Christensen og Karl Roos kiggede både i retning af den
montageprægede og eksperimentelle russiske dokumentarfilm, den
europæiske 1920’er-tradition for storbysymfonier og den engelske
Grierson-tradition med dens kombination af poesi, oplysning og
propaganda.
De tidlige danske dokumentarister besøgte England, og de
studerede ivrigt de engelske film i klippebordet. Det er tydeligt,
at Theodor Christensens karakteristiske manifest for en ny dokumentarfilm fra 1938 er direkte inspireret af Grierson-traditionen
med inddragelse af også den russiske montage-teori: ‘en realisme
der dramatiserer det moderne liv … bearbejdet virkelighed i billeder, ord, lyd og musik, der tilsammen skaber en fortælling, et
drama’ (Christensen, 1938, optrykt i Ernst (red.), 1974: 80).
Dokumentarfilmens emner og opgaver var ganske vist i de første
årtier efter 1930 bestemt af, at det var bestillingsarbejder med
ofte ganske prosaiske og konkrete formål. Dokumentarfilmen var,

41

indtil fjernsynets gennembrud, det faktuelle public service medie,
og titler som Gas under jorden (1942) eller Kartofler (1944) lyder
måske ikke ligefrem som emner, der inviterer til filmisk kreativitet.
Men i disse korte film med et meget konkret sigte lykkedes det
ofte for den tidlige generation at skabe “kreativ bearbejdning” af
virkeligheden.

Det faktuelle og det kunstneriske
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Generationen fra 1930’erne kombinerede det at fortælle og oplyse
om virkeligheden med kreativ brud af billed- og lydmontage. Der
var ikke nervøsitet over at kombinere noget kunstnerisk med en
faktuel virkelighedsskildring og oplysningsopgave. Alligevel lurede
fra starten en underliggende modsætning mellem bestillingsarbejdet, det prosaisk oplysende og et personligt, kunstnerisk udtryk.
Samtidig kunne brugen af moderne, kreative virkemidler skabe
offentlig debat. Det var meget tydeligt ved modtagelsen af PH’s
Danmark (1935), hvis form nærmest blev opfattet som et modernistisk og kommunistisk overgreb mod den nationale identitet (se
s. 65f). I den tidlige periode var det da også meget småt med mere
rabiate poetisk-refleksive dokumentarfilm eller film, der på anden
måde skilte sig ud i forhold til den dominerende autoritative retoriske form. Men det lykkedes indimellem at kombinere oplysning
med ren poesi, som vi f.eks. ser det i Hagen Hasselbalchs smukke
klassiker Sommerrapsodi (1947).
Der opstod også allerede i 1940’erne en egentlig eksperimenterende film, som også omfattede dokumentariske former (se Bondebjerg, 1995 og Krarup & Nørrested, 1986). Det var karakteristisk,
at der i slutningen af 1940’erne kom et modspil efter det ganske
kraftige boom for den statslige dokumentarfilmproduktion under
besættelsen med vægten på bestillingsopgaverne og det oplysende.
Det var bl.a. Hagen Hasselbalch, der formulerede dette oprør, da
han inden for rammerne af det nystiftede Dansk Filmforbund i
1948 efterlyste plads til de film, der var mere frie i både valg af
emne og form (Nørrested & Alsted, 1987: 250). Overgangen fra
den klassiske dokumentarfilm til den moderne har på mange måder
sin forankring i denne modsætning mellem en institutionel forank-

ring i aktuelle oplysningsbehov og den kunstneriske og kreative
frihed i forhold til de konkrete opgaver.
Hasselbalchs indlæg i 1948 satte denne modsætning mellem
oplysning og kunst på dagsordenen, men både lederne af SFC
og Dansk Kulturfilm var på dette tidspunkt mere optagede af at
sikre den første del af dokumentarismens opgave. En af dokumentarismens centrale ideologer, Theodor Christensen, fastholdt, at
den kunstneriske frihed ikke måtte gå ud over dokumentarfilmens
sociale opgaver og ansvarlighed (se Nørrested & Alsted, 1987:
251‑52). Det var som sagt ikke, fordi der manglede kreativitet i
den danske dokumentarfilms løsning af de bundne opgaver, men
debatten pegede mod institutionelle forandringer som først fik
rigtig fodfæste efter 1960, da fjernsynet overtog en del af de oplysende opgaver og en ny filmlov gav større kunstnerisk råderum
også til dokumentarfilmen (se s. 73f).
Generationen fra 1930’erne repræsenterede primært en dokumentarisk etos og æstetik, der var meget social, og som så den
kunstneriske frihed og det personlige udtryk i dokumentarfilmen
som noget, der skulle afvejes i forhold til de samfundsmæssige forpligtigelser. Mens en kunstnerisk oprører som Albert Mertz i sit
indlæg i debatten i 1948 i Dansk Filmforbunds blad DF-Bulletin
talte om, at dokumentarfilmen var blevet overfladisk oplysning og
havde mistet kontakten med kunstnerisk kreativitet (Nørrested &
Alsted, 1987: 252), var Theodor Christensen mere midtsøgende
i formuleringen af sin position. På den ene side skulle dokumentarinstruktøren naturligvis have den størst mulige frihed, men på
den anden side kunne der ikke blive tale om alt for uindskrænket
individuel og personlig frihed, fordi dokumentarfilmen skulle have
en særlig stærk kontrakt med samfundet og virkeligheden (Nørrested & Alsted, 1987: 251‑252).

Oplysning og kultur til borgerne
I den klassiske dokumentarfilms periode fra 1930’erne og frem til
omkring 1960 dominerede den klassiske, autoritative dokumentarfilm i Danmark stærkt påvirket af den engelske Grierson-tradition.
Der var tale om en ofte poetisk og kreativ filmstil, men med et
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klart oplysende og didaktisk sigte, der gerne skildrede samfundets
nye institutioner, arbejdslivet, hverdagslivet og de nationale og
regionale livsformer ud fra et ønske om opdragelse til demokrati
og fællesskab. Under Besættelsen fik dokumentarismen ligefrem
en slags national status (se Bondebjerg 1995 og 1996) som samlende, nationalt virkelighedsbillede. Det var også en central del af
dokumentarfilmens succes i denne periode, at dokumentarfilmen
blev systematisk udbredt ikke bare via foreningslivet, men også
som fast forfilm i biograferne for spillefilmene. Tv-mediets gennembrud efter 1960 ændrede dokumentarfilmens placering i det
samlede mediebillede, fordi tv gradvist overtog en række af dokumentarfilmens klassiske oplysende funktioner. Efter 1960 måtte
hele filmpolitikken og filmstøtten derfor også lægges om for at
sikre en bred, uafhængig filmsektor.
Filmens fremkomst og gennembrud som bl.a. masseunderholdning, domineret af amerikansk film, skabte tidligt bekymring både
hos de veluddannede og dem, som varetog uddannelsessystemets
og andre offentlige institutioners interesser. Til langt op i 1960’erne
blev filmen betragtet som underlødig underholdning og som en
trussel mod den etablerede kultur og dens medier: bogen, teatret
og pressen f.eks. Men dokumentarfilmen blev tidligt fremhævet
og støttet som et kulturelt og oplysende bolværk mod filmens som
underlødig underholdning. Det er derfor også ganske karakteristisk, at de første meget tidlige initiativer til at bruge filmen som
kulturelt og oplysende medie kommer fra lærerne, dels med Lærernes Lysbilledforening (1912) og dels med Skolernes Filmcentral
(1925) (Nørrested & Alsted 1987: 37ff). Der var dels et teknologisk
aspekt, som bestod i overhovedet at bringe undervisningen ind i
en moderne billedkultur, dels var der et klart aspekt af opdragelse
til anderledes brug af og opfattelse af film.
Begge initiativer fik en vis støtte fra staten, men det første
markante ryk mod en ny filmkultur sker i forbindelse med en
ny filmlov først i 1933 og derefter i 1938, hvor den danske stat
for første gang går fra negativ regulering af filmkulturen (forlystelsesafgifter og censur) til positiv regulering, dvs. støtte til
udviklingen af filmen som oplysende, kulturelt og kunstnerisk
værdifuldt medie. Loven fra 1933 sigtede især mod at øge antallet

og udbredelsen af oplysende og kulturelt værdifulde film, dvs.
primært dokumentarfilm, bl.a. ved at pålægge biograferne at vise
dem. Nok så vigtigt indførte man også de første mekanismer,
som skulle sikre, at der kom økonomisk støtte til film, via en
del af bl.a. censurafgifterne (Nørrested og Alsted 1987: 107f).
Problemet på det tidspunkt med den nye lov var, at der ikke var
de institutionelle strukturer til at føre lovens intentioner ud i livet,
og at lovgivernes forestillinger om at private organisationer skulle
varetage opgaven viste sig uholdbar.
I 1932 oprettede en kreds af private, stærkt præget af folk med
socialdemokratisk og radikal baggrund – med en vis opbakning og
støtte fra staten – Dansk Kulturfilm (DK), som havde intentioner
om at være filmcentral med et arkiv af oplysende og kulturelle film,
som kunne distribueres til skoler, foreninger og offentligheden generelt. Dansk Kulturfilm havde i sit grundlæggende sigte en ganske
klar national, kulturel drejning og i deres første formålsparagraf
sigtede DK mod at producere og distribuere historiske film, portrætfilm om væsentlige personer, film om dansk sprog, kultur og
natur, turistfilm, erhvervsfilm og film om dagliglivet. Men de første
tre år lykkedes det ikke rigtigt for Dansk Kulturfilm at få realiseret
sine ambitiøse planer, og først i 1936 var den første film fra Dansk
Kulturfilm færdig. Da det endelig skete, var det i første omgang
erhvervsfilmene, der blev realiseret, fordi det var der, pengene og
mulighederne lå (Nørrested og Alsted 1986: 125)

En ny og robust dokumentarfilmkultur
Fra omkring 1936 begyndte Dansk Kulturfilm at spille en stærkere rolle i den danske dokumentarfilmkultur, og frem til 1966,
hvor Dansk Kulturfilm blev nedlagt, stod de som rekvirent af en
lang række film, som til fulde indfriede deres oprindelige, ganske
brede målsætning. Mange af filmene hører til blandt klassikerne i
den danske filmkultur før 1960. Men deres placering i den danske
filmkultur og vilkårene, de agerede under, blev markant ændret allerede i 1938, da en ny og mere gennemarbejdet dansk filmlov blev
vedtaget. Filmloven af 1938 gik langt mere håndfast til værks for
at sikre de intentioner, som allerede lå i 1933-loven om at fremme
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produktion og distribution af oplysende, kulturelle og kunstnerisk
værdifulde film. I loven peges der på oprettelsen af tre nye institutioner: Filmfonden, der skulle sikre økonomisk støtte til kort- og
dokumentarfilm, Filmcentralen, der skulle sikre distribution af de
støttede film og som desuden selv skulle indkøbe værdifulde film
til sin distribution og endelig Filmrådet, der skulle fungere som
rådgivende bindeled mellem de producerende og distribuerende
instanser.
På baggrund af loven blev en af de vigtigste institutioner i den
både klassiske og moderne dokumentarfilms historie oprettet, Statens Filmcentral (SFC), som kom til at eksistere helt frem til 1997.
SFC havde for så vidt det samme grundlæggende formål som DK,
nemlig at fremme udbredelsen af oplysende og kulturelle film, og
fra 1938 kom SFC da også til at overtage de funktioner, som havde
med skoler og distribution at gøre fra DK. Til gengæld havde SFC
ikke status som producent og rekvirent af dokumentarfilm. Men
med de nye offentlige midler genereret fra forlystelsesafgiften på
biograffilm, som blev tilført Filmfonden i 1938, blev der nu pludselig betydelige midler til produktion af statslige kort- og dokumentarfilm, som bl.a. blev kanaliseret ud via DK. Det blev starten på
DK’s gyldne periode i dansk dokumentarfilm, og denne gyldne periode blev yderligere styrket, da Regeringens Beskæftigelsesudvalg
(BFU) i 1941 gik ind med midler til dokumentarfilm-produktion
og i 1944 blev omlagt til Ministeriernes Filmudvalg (MFU).
Som for den danske filmkultur som helhed blev slutningen af
1930’erne og besættelsestiden en virkelig rig periode, bl.a. fordi
fraværet af udenlandske film i store dele af perioden og den nationale samling også øgede dansk films popularitet (se Bondebjerg,
2005). Selvom mange af filmene var ganske prosaiske i deres emner
og var afgrænsede bestillingsopgaver, som skulle tjene et bestemt
formål, lykkedes det de danske dokumentarfilm-instruktører at
skabe kreativt frirum i måden, de løste opgaverne på. Kort efter
Besættelsen skete der en gradvis samkøring af MFU og DK og i
1959 overtog SFC endegyldigt ansvaret for også produktionen af
kort- og dokumentarfilm i Danmark, i første omgang ved at de
overtog administrationen af DK og MFU. Men med filmloven i
1972 blev SFC både formelt og reelt det centrale statslige organ

for produktion og distribution af kort- og dokumentarfilm, kun
suppleret af filmværkstederne.

Dokumentarismen og den kunstneriske
og journalistiske frihed
1938-loven betød en markant styrkelse af økonomien bag og betingelserne for dokumentarfilm-produktion, og besættelsestidens
øgede opmærksomhed og samling omkring dansk kultur forøgede
de gode betingelser. Perioden efter 1938 og frem til 1960 blev
derfor en guldalder for dansk dokumentarfilm, som også skabte
grobund for mange nye produktionsselskaber. Men i hele den klassiske dokumentarfilms periode var prisen for denne succes, at der
var tale om bestillingsarbejder med ofte ganske klare retningslinjer,
selvom mange rekvirenter indså nødvendigheden af også at give
instruktørerne en vis frihed. PH’s Danmark er det mest eklatante
eksempel på at der var klare grænser for både den kunstneriske
og journalistiske frihed. Det er sjældent i denne periode at finde
selvstændigt initierede, frie film, som måske endda også sætter en
kritisk dagsorden – men de findes.
DK’s formålsparagraf fra 1938, hvor de etablerede sig som en
central producent i dansk dokumentarfilm, var på én gang en blød
ramme og et klart signal:
… dens Formaal (er) at fremstille Lære- og Kulturfilm – herunder Kortfilm – med Emner fra Dansk Natur, Digtning, Historie
og andre Kulturområder samt Film, der kan tjene til almindelig
propaganda for Danmark og dansk Erhvervsliv. (Citeret efter
Nørrested og Alsted 1987: 163)

Det er ikke ord som kritisk og uafhængig, som her sættes på dagsordenen, det er produktion af film, som forventes at skildre og
understøtte den nationale kultur og samfundets institutioner. Det
betød ikke, at folk som f.eks. Theodor Christensen, Bjarne Henning-Jensen eller Jørgen Roos ikke satte deres personlige præg på
de film, de lavede for DK og de øvrige rekvirenter, der måtte stå
bag, og det betød heller ikke, at filmene ikke netop kunne tage
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væsentlige samfundsproblemer op. Men det betød, at vi skulle
meget langt op mod eller efter 1960, før vi finder det, vi i dag vil
kalde kritiske dokumentarfilm, som f.eks. Theodor Christensens
Enden på legen (1960) eller Jørgen Roos’ Vi hænger i en tråd (1962).
For de statslige film, som gik igennem MFU og senere BFU og
som i endnu højere grad var knyttet til direkte offentlig oplysning
og propaganda, var det Biograflovens ord om Filmfonden, der var
retningsgivende, og her var ordlyden temmelig tæt på DK’s, idet
det hedder, at “Filmfonden skal yde tilskud til oplysningsmæssige,
kulturelle og kunstnerisk værdifulde film, herunder film, der tjener
til almindelig propaganda for Danmark eller dansk erhvervsliv”
(citeret efter Nørrested og Alsted 1987: 177). Men der er meget,
der tyder på, at opfattelsen i det offentlige system og hos dem,
der skulle administrere loven, ikke gik i retning af en rigid statslig
kontrol, men snarere at man gerne ville lægge vægt på det kunstneriske og det kreative i det oplysende arbejde. Det fremgår af de
personer, som sad i de besluttende organer, og det underbygges
yderligere af, at det var Mogens Skot-Hansen, som i 1941 blev
udpeget til at lede filmarbejdet i ministerierne.
Mogens Skot-Hansen var i sit filmsyn helt på linje med den
moderne, engelske dokumentarfilm og mindst lige så meget optaget af den filmiske formidling som af at levere propaganda og oplysning for ministerierne. Som mediator mellem den ministerielle
verden, Filmfonden og filmbranchen fik han afgørende indflydelse
på den progressive linje og det moderne og uhøjtidelige præg, som
1940’ernes ministerielle dokumentarfilm faktisk havde (se også
Nørrested og Alsted 1987: 179 og 189f). Men selvom Mogens
Skot-Hansen repræsenterede et moderne filmsyn, var han også sat
til at administrere et system, hvor stærke politiske holdninger og
modsætninger kunne gøre sig gældende, og hvor den kunstneriske frihed nemt kunne komme i klemme. Men det lykkedes ham
at balancere sådan i systemet, at han fik mere end 20 forskellige
instruktører engageret i arbejdet, heraf næsten alle de betydningsfulde, klassiske dokumentarfilm-instruktører i perioden, som f.eks.
Hagen Hasselbalch, Theodor Christensen, Bjarne Henning-Jensen,
Karl Roos og Ole Palsbo.
48

Den uafhængige dokumentarfilm?
Mogens Skot-Hansen vendte sig mod den traditionelle opfattelse af
dokumentarfilmen som objektiv, skematisk didaktik og oplysning. I
et interview fra 1/5 1943 peger han med stolthed på, hvordan det
med de ministerielle film er lykkedes at gøre selv tilsyneladende
kedelige emner som tørvearbejde, sildefangst eller gas til underholdende film. Interviewet korresponderer fint med et lidt større
interview i Aftenbladet (21/4 1944) om ‘Dansk Films Chancer efter
Krigen’ (se også Nørrested og Alsted 1987: 200f). Her var tematikken samtidig mere omfattende, fordi den både handlede om
dokumentarfilmens samfundsmæssige funktioner og om faren for
ideologisk og kulturel ensretning i den statslige dokumentarfilm.
Mogens Skot-Hansen pegede på tre centrale sociale funktioner
for MFU’s dokumentarfilm: den demokratiske oplysningsfunktion, den kulturhistoriske dokumentationsfunktion og den filmiske
uddannelsesfunktion. Det er altså iflg. ham væsentligt, at filmene
medvirker til at forny og udvikle filmsproget. Intervieweren er ude
efter, om statens dominans på filmområdet ikke også rummer en
fare for en både ideologisk og filmisk ensretning. Men hertil svarer
Mogens Skot-Hansen igen med en karakteristisk vægtning af det
filmiske og fremlægger den opfattelse, at filmene kun er bundet af
emnet, mens instruktøren og de øvrige filmarbejdere har relativt
frie hænder i realiseringen. Samtidig peger han på, at den største
fare ligger i at kede publikum. Han peger yderligere på, at filmene
netop ikke omfatter emner, der er ideologisk-politisk ladede, og
slutter så med følgende passus:
Ingen af de danske Kortfilm har hidtil været en virkelig ‘rose’film, der blot forsøgte at vise, hvad Staten havde opnaaet af
gode Resultater. Vi understreger i Filmsarbejdet i lige saa høj
grad de Mangler og Fejl, der maatte være at rette. Hvis vi ikke
laver sande Film, vil det danske Publikum reagere imod dem – og
saa har Propagandaen dræbt sig selv. (Aftenbladet, 1944, citeret
efter Nørrested og Alsted 1987: 201)
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