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1. Innledning: Dobbelt- katastrofalt anslag
Armageddon åpner med at Charlton Heston redegjør for en asteroides utslettelse av
dinosaurene, itonesatt av klassisk musikk og med bilder av den katastrofale kollisjonen sett
fra verdensrommet. ” –It happened before. It will happen again. It’s only a matter of time…”,
avslutter Hestons resonnement og tonen er satt for en av de senere års mest spektakulære
katastrofefilmer. Over til nåtiden hvor nok en sekvens bidrar til at denne filmens anslag
skaper forventninger om særdeles dramatiske 144 minutter. En romferge knuses, deler av
Manhattan smadres, newyorkere løper i panikk fra bilkøer og pølseboder og roper om
rakettangrep fra Saddam Hussein. Videre i høyt tempo, hvor korte og visuelt strålende bilder
glir over lerettet, informerer NASA Amerikas President om at en steinblokk på størrelse med
Texas er på vei mot jorden og at ikke engang bakterier vil overleve dersom sammenstøtet
inntreffer. ” –It’s what we call a global killer, Mr. President.” Atten korte dager gjenstår av
klodens eksistens. Etter rask møtevirksomhet, en del telefonsamtaler, råd fra ulike hold og
intens planlegging fra NASA og det amerikanske militæret er planen klar; et team bestående
av verdens beste oljeborer og hans menn får astronautopplæringen på halvannen uke, da de
skal fly ut i verdensrommet, drille hull i asteroiden og sprenge denne i stykker med en
atombombe. ” –The United States government just asked us to save the Earth”, sier verdens
beste ”deep-core driller” til sine menn, og dermed bærer det løs.
1.2. Målet med oppgaven
Eksempelet med filmen Armageddon (Bay, 1998) er en god innfallsvinkel for mitt prosjekt
med en type film hvis attraksjoner er grenseløse ødeleggelser, mennesket i møte med, og til
sist overvinnelse av, en katastrofal trussel. Denne oppgaven omhandler utelukkende
amerikansk film. Amerikansk kommersiell film - Hollywoodfilm. Filmer med mål for øye å
tjene penger og som historisk sett ikke blir husket for sin høye kvalitet. Store stjerner og
spektakulære effekter i en genre på 1990- tallet og formens narrative, tematiske og visuelle
opprinnelse tjue og førti år tidligere.
1970- tallet var en tid med store forandringer i den amerikanske filmindustrien. Innføring av
nye konsepter og tanker. Nye aktører og nye retninger. Svært mye forandret seg i løpet av
dette tiåret. I denne oppgaven er det nittitallets katastrofefilm og dennes avgreninger det
handler om, men i denne granskingen vil andre, og større aspekter av industrien belyses.
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1950- tallets monster- og invasjonsfilm kombinert med konvensjoner fra 1970- tallets
katastrofefilm, sammen med industriens ”High Concept”- tankegang og høybudsjettering
skapte en ny bølge science fiction- og katastrofefilmer i perioden 1996 – 1998. Disse filmers
estetikk, markedsføring og formularer er preget av både fortidens b- filmer (monster- og
invasjonsfilmen på 1950- tallet) og tidlige ”blockbustere” (katastrofefilmen 1970 – 1974).
Spørsmål om genre blir dessuten sentralt, og i forlengelsen av dette fenomener som
imitasjoner, genre- blanding og trender (sykluser). Katastrofefilmen konstituerer, ifølge
Maurice Yacowar, en tallmessig, gammel og konvensjonell nok gruppe til å kunne vurderes
som en genre, fremfor en populær syklus som kommer og går. (Yacowar 1977: s. 217)
Jeg ønsker innledningsvis å se på katastrofefilm- trenden som startet med filmen Airport i
1970. Sentrale spørsmål er: hva kjennetegner en film fra syttiårene som faller i kategorien
”katastrofefilm”, hva er dens særpreg og hva skiller den fra andre action-/spenningsfilmer fra
perioden? Bakgrunnen for genrebegrepet og selve genren – dens karakterer, handlingsforløp,
estetikk og budskap. Den litterære og filmatiske bakgrunnen for katastrofefilmen og genrens
utvikling (klassikerne, imitasjonene og kalkunene) gjennom et turbulent tiår. De forskjellige
typene katastrofefilm og genrens tilbakevendende konvensjoner. Monsterfilmen fra 1950tallet (Godzilla – King of the Monsters, The Beast from 20.000 Fathoms) vender tilbake. Det
samme gjør invasjonsfilmen (The War of the Worlds) og en tidlig science fiction- katastrofe
(When Worlds Collide). Sammen danner disse grunnlaget for noen av Hollywoods største
pengemaskiner mot avslutningen av 1990- tallet. Det vil dessuten i denne oppgaven være på
sin plass med en kort gjennomgang av bakgrunnen for 1970- tallets filmindustri med sine
personlige kunstfilmer, paranoide thrillere, nedgang av antall produserte filmer, utviklingen
av ”blockbuster”- konseptet, samt ”High Concept”- filmene (Jaws, Star Wars) som for alvor
kom i perioden. 1970- tallet var i all sannhet et tiår hvor det skjedde store forandringer i
amerikansk filmindustri.
1.3. De nye katastrofene
Hovedvekten i denne oppgaven vil tilfalle katastrofefilmene som dukket opp på ny rundt
midten av 1990- tallet, og analysere disse filmene i lys av syttiårenes filmer og deres forhold
til samtiden. Manifesterer de nye katastrofene millieniums- angst eller ny- konservatisme etter
3 år med Clinton- administrasjonen? Og hva med terror- frykten? Kanskje er det slik at
nyversjoner av 1950- tallets monster- og invasjonsfilmer, vurdert som b- filmer, i høy grad
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influerte mange av nittiårenes grandiose høybudsjett- produksjoner utover det åpenbare
narrative innholdet? Frembrakte tematikk fra 50- tallsfilmen, blandet med den etablerte
katastrofefilmens utbroderte persongalleri (og ytterligere konvensjoner), en amalgamering av
filmenes estetikk og fortellingsstrukturer? Noe som sammen med opprustning av digitale
effekter skapte en type ”tankeløs” bastard- film, som i motsetning til 1950- tallet (med den
kalde krigen, a- bombe/hydrogen- bombe, anti- kommunisme og romkappløp) og 1970- tallet
(sekstiårenes politiske drap og revolusjoner, Watergate- skandalen, Vietnamkrigen, endrede
kjønnsroller, energikrisen) utelukkende har som funksjon å tjene mye penger på raskest mulig
tid. Et sentralt aspekt ved ”High Concept” kan synes nettopp å være utbyttingen av det
tidsriktige.
Når sant skal sies var det samme også tanken bak filmene fra de to andre tiårene, da
Hollywoods første direktiv er som produsent Don Simpson erkjenner uansett profitt. Om en
Oscar- nominasjon eller ti skulle komme er dette bra – på grunn av bedre reklame, ikke først
og fremst den kunstneriske anerkjennelse. (Levy 1999: s. 18) Men uansett; er det mulig at
1990- tallets katastrofe- tematiske filmer, med unntak av milleniums- angsten, hadde langt
mindre på hjertet enn filmene 20 år tidligere? Katastrofene viser seg i tillegg denne gang å
være av en langt mer omfattende art. Både i Independence Day (Emmerich, 1996) , Deep
Impact (Leder, 1998) og Armageddon er det selve planeten som står på spill. Produsentene
Don Simpson og Jerry Bruckheimer vil være to sentrale skikkelser i denne sammenheng, med
sine bidrag til oppgraderinger av katastrofegenren (Armageddon, The Rock, Con Air, Pearl
Harbor) og det action- baserte filmspråket generelt. Dette sammen med Roland
Emmerich/Dean Devlin, som står bak to av de store katastrofefilmene på 1990- tallet –
Independence Day og Godzilla (Emmerich, 1998). Forholdet mellom effekter og fortelling i
dagens Hollywoodfilmer vil også bli gjort rede for i min analyse.
I tråd med syttiårene dukker det også på 1990- tallet opp konspirasjonsfilmer, paranoide (og
delvis politiske) thrillere. En type film som i utgangspunktet var en sub- genre av film noirfilmen og hadde tilknytning til datidens turbulens i amerikansk politikk og åndsliv. Dette kan
knyttes nært til neste punkt; gjennomgangen av katastrofepregede filmer som problematiserer
terrorfrykten i USA; med filmer som Executive Decition (Baird, 1996 - islamsk flykapring og
biologisk terror), Arlington Road (Pellington, 1999 - terroristen i nabolaget), The Siege
(Zwick, 1998 - islamske terrorceller sprer død og frykt i New York) og Path to Paradise: The
Untold Story of the World Trade Center Bombing (Libman/Williams, 1997 - det første
6

forsøket på å utslette tvillingtårnene) demonstreres mange av amerikanernes fremste
skrekkscenarier – omfattende terror hvor politi, myndigheter og FBI opptrer som impotente på
amerikansk jord. Denne type film kan kategoriseres som en ny type katastrofefilm, og det
eksisterer i filmteorien per dags dato lite materiale å støtte seg til. Filmene har ofte som
utgangspunkt både virkelige hendelser og fiender, mye av dette knyttet til begivenheter på
1990- tallet. Det er viktig å merke seg at denne nye typen katastrofefilm i vesentlig grad
skiller seg fra 1970- tallets Irwin Allen- karakteristiske filmer i genren; hvor persongalleriet
svært ofte bestod av gamle damer, ungdommer og kvinner i nød som søkte helten for redning
i møte med det katastrofale. I denne type film er realismen et viktigere punkt; karakterene er
ofte profesjonelle antiterror agenter, skurkene vil ha en politisk eller religionsbasert agenda og
trusselbildet er som terrorismens generelle målsetting – ønsket om å skade den amerikanske
befolkningen gjennom frykt. Den urbane beliggenhet karakteriserer filmene, i tillegg til de
nevnte referanser til virkelige hendelser, handlinger og personer. En gruppe filmer nært
knyttet til den ”paranoide” spenningsfilmen på 70- tallet. Også denne hadde regelmessig
utspring i virkelige hendelser; usikkerhet overfor stat og myndigheter etter Watergate og
generell turbulens på 1960- tallet.
Midt oppe i mitt arbeid med denne oppgaven skjer angrepene mot Washington og New York,
hvilket gjør de tidligere filmatiske terrorkatastrofene ytterligere relevante. Amerikanernes
verste mareritt inntraff tidlig morgen 11. september 2001; omfattende og iskalde angrep hvor
tusenvis av liv gikk tapt. De store filmatiske produksjoner i forbindelse med tragedien lar
fremdeles vente på seg, og er dessverre ikke mulige å kartlegge på det nåværende tidspunkt.
Hvor alvorlig kan Hollywood tas når det kort tid etter hendelsene sies farvel til filmer med
eksplosjoner og ødeleggelser, når det her tross alt er tale om en forretningsstruktur som i stor
grad faktisk handler om å skape ”det største smellet”?
Sammenhengen i denne oppgaven vil være filmtrendene som gjentar seg på 1950-, 70- og 90tallet. Monster- og invasjonsfilmene på 50- tallet, katastrofefilmen blant de aller tidligste
eksempler på ”High Concept” på 70- tallet, og sammenslåingen av disse i de ytterligere
kommersielle ”High Concept” milleniums- filmene i perioden 1996 – 1998. Utviklingen,
likhetene og den underliggende tematikk i de tre tiårenes filmtrender vil behandles. Felles for
alle tre er ideologien og representasjonen av frykt i den amerikanske befolkningen. Det
faktum, som beskrives av Bordwell og Thompson, at enhver genre har variert i popularitet er
en påminnelse om at genre er nært knyttet til en rekke kulturelle faktorer. (Bordwell/
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Thompson 1997: s. 55) Dette kan knyttes nært til tidsånden og katastrofene i de sene
nittiårene.
Det er viktig å merke seg at katastrofefilmen er en filmgenre hvis omdømme i filmteoretiske
kretser ikke står høyt i kurs. Noe forskning er allikevel lagt ned i denne type film, og
personlig har jeg funnet at arbeidet med en kommersiell genre og dens oppsving i de ulike tiår
byr på mange utfordrende og interessante problemstillinger.
2. Katastrofegenren
Det allting handler om i denne genren er systemkollapsen, ulykken eller en gigantisk
naturkraft som truer en tilfeldig sammensatt gruppe mennesker. Formen er rik i variasjoner
for både massiv stjernebesetning og bruk av spesialeffekter. (Cook 2000: s. 251) For å forstå
katastrofefilmene er det ikke nok å se kun en film. Selv om grunnregler kan etableres i én
film, blir ikke disse konvensjoner (og senere klisjéer) før de benyttes og blir fremtredende i en
andre, tredje og fjerde film med likeartet situasjon, handlingsforløp, karakterer og
gjennomgående tematikk.
2.2. Katastrofefilmen finner sin sanne form
I 1970- tallets katastrofefilm inkluderes som oftest den overhengende trusselen, og som
ignoreres av en person eller gruppe personer. Disse vil senere få svi, og typisk er det brede
spekteret av karakterer som representerer ulike sosiale klasser og yrker som sammen må
kjempe mot katastrofen som vil inntreffe på varierende tidspunkter i filmen. Karakterene vil i
løpet av kampen bli avslørt for hva slags mennesker de egentlig er, flere av karakterene vil
omkomme i kampen for overlevelse, noen vil til og med ofre seg for gruppens beste, mens
andre finner kjærlighet underveis. Enkelte vil komme til selverkjennelse underveis, og
katastrofen vil overvinnes ved samarbeid til tross for ulikhetene og stridighetene karakterene
imellom. Til slutt vil moralen være at livet er verdifullt, eventuelt at bygging av diverse
høyhus, demninger, hoteller, luksusskip, og liknende er risikofylt og må utføres med en større
grad av ettertanke og fornuft. De medvirkende har lært leksen underveis, rimeligvis fordi de
har måttet krabbe gjennom våt leire eller klatret over falleferdige broer med elver av lava
halvannen meter nedenfor, og denne moralske lærepenge blir gjerne fortalt tilskueren med
tårevåte blikk og innlevelse.

8

Filmenes dynamikk ligger nettopp i samspillet mellom effekter så realistiske og forferdelige
at de virker opprivende på tilskueren, og gruppens varierte persongalleri. Gruppen blir etter
hvert standardisert (især etter filmer som Earthquake og Airport 1975 på midten av 1970tallet) og innbefatter den handlingsrettede og kloke mannlige helten som gjør det meste riktig,
tar imot råd fra de andre, men som likevel selv vet best. En attraktiv kvinne som må kommes
til unnsetning opptrer ofte, og denne er eller blir romantisk involvert med helten1. En uærlig
person med uhederlige hensikter som omkommer, samt en uredelig person som underveis
innser sine feil og blir heltemodig. Spesialisten som kommer til kort og som må improvisere
for å komme fra katastrofetilstanden i live. Til slutt et utvalg perifere ”kanonføde karakterer”
som omkommer en etter en, gjerne uten å ha kommet til orde. Ofte forekommer eldre og
kloke mennesker som kan komme med så vel diplomatiske som praktiske løsninger og
innspill, og i flere tilfeller involverer katastrofen barn som krever hjelp og omsorg.
Konvensjonene for det estetiske, for fortellingene og tematikken vil belyses nærmere i kapittel
6. Transformasjonen av science fiction fra b- film til høybudsjettert effektfilm skjer samtidig
med katastrofefilmens opprinnelse på 1970- tallet. (Cook 2000: s. 251) Det er her snakk om to
genre som er nært beslektet, noe som vil belyses nærmere både i gjennomgang av 50- tallets
invasjonsfilmer og 90- tallets pompøse hybrider. (Armageddon, Independence Day, Deep
Impact.) Det sentrale i genren er dypest sett kampen for å overleve. Være seg de gjenværende
på kantret cruiseskip, i ruinene av en by eller hele jordens befolkning.
Grunnreglene som etableres i tidlige og innflytelsesrike filmer som Airport (Seaton, 1970) og
The Poseidon Adventure (Neame, 1972), blir videreført med stort hell i The Towering Inferno
(Guillermin, 1974) og Earthquake (Robson, 1974). Disse to filmene er selv i dag på listen
over de 250 filmene som har spilt inn mest noensinne. Stephen Keane gjør det klart at
katastrofefilmen på 1970- tallet kan deles inn i tre faser; den første og klassiske fasen mellom
1970 og 1974, årene 1975 til 1977 bidrar med en mellomfase av populære filmer, mens
syklusen går tom for ideer og fremdrift mellom 1978 og 1980. (Keane 2001: s. 19) De
etablerte konvensjonene begynner å bli utslitte i Airport 1977 (Jameson, 1977), en slags
krysning mellom det kjente Airport- konseptet og undervannsflukten i The Poseidon
Adventure, og ikke minst i fjernsynsproduksjonen Flood! (Bellamy, 1976). Idéene har etter
dette tatt slutt, og resultatet er at filmene etter 1978 fremstår som nær- parodiske
klisjekavalkader. David Cook skriver:
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“The distaster film’s rapid fall from favor suggests the importance of novelty in the
realm of such effects, which is why the genre has enjoyed a considerable comeback
with the refinement of computer-generated imagery in the 1990s. Finally, the rapid
rise and fall of the 1970s disaster film demonstrates the toll of exploitation can take on
generic form. Repetition with variation is the stuff that genres are made of, but when
producers like Irwin Allen adopt a cookie-cutter aproach to the same material again
and again, they soon invite parody/…/” (Cook 2000: s. 257)
Filmene Meteor (Neame, 1979), Beyond the Poseidon Adventure (Allen, 1979), The Swarm
(Allen, 1979) og When Time Ran Out (Goldstone, 1980) har alle (relative) stjernebesetninger,
spesialeffekter og katastrofer så det monner, men kvaliteten er meget lav. Hva er så
forklaringen på det raske sammenbruddet gjennom tiåret? Hovedgrunnen er som David Cook
påpeker, at samme mann - Irwin Allen - har funnet en formel som fungerer og appellerer til et
bredt publikum både i USA og resten av verden. Dette konseptet tas til den aller ytterste
grense og produsenter som Roger Corman (med Avalanche) prøver å tyne penger ut av
genren. På slutten av perioden melkes en stadig slitnere ku, og i filmene The Swarm,
Avalanche (Allen, 1978) og Meteor er kua blitt gammel og syk. En konsekvens av dette er at
melken ikke lengre smaker så godt, og det blir dermed færre som kjøper den. De var forresten
begynt å gå lei av smaken uansett. Men når kvaliteten på produktet synker så kraftig går det
for alvor mot slutten. Det kan synes at de etablerte konvensjonene var for standhaftige og
ensformige. ”Hvem overlever”- spenningsformularen fra The Poseidon Adventure var gått
tom, og ingen kom opp med noe nytt. En nødvendighet for en genres overlevelse er utvikling,
ikke kun det samme om og om igjen. Det kan late til at katastrofegenrens modning hadde gått
for raskt, og et mislykket forsøk på evolusjon er tilfellet for bi- invasjonsfilmen The Swarm,
da denne fremstår som en hybrid av den etter hvert meget karakteristiske Irwin Allen- filmen
(med alt dette innebærer) og 1950- tallets monsterfilmer. Utført klønete og smakløst, uten
tanke på verken realisme, dybde i karakterene, spesialeffektene eller originalitet i forhold til
tidligere materiale servert fra samme regissør, produsent og manusforfatter. Noe liknende
(blandingen av 50- talls film og Allens persongalleri) gjøres med større hell i Independence
Day sytten år senere. Årene 1979/80 var slett ikke gode år for katastrofefilmen.
2.3. Variasjoner over et tema
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Hva kjennetegner en katastrofefilm? Det aller minste krav er at en katastrofe av et eller annet
slag må forekomme. Denne må dessuten være hovedsaken i filmen – det alt til syvende og sist
dreier seg om. Mange filmer omhandler omfattende ødeleggelser og menneskelige lidelser,
men faller allikevel ikke inn under katastrofe- genren. Det vil ikke være altfor vanskelig å
konstruere et argument om at mye amerikansk film har, fra dens begynnelse, vært viet til å
skildre katastrofer, hevder Diane Negra. Tidlige trick- filmer, korte fortellinger som Edwin S.
Porters The Life of an American Fireman (1902) og Cecil B. DeMilles historiske eposer tok
alle i bruk og utnyttet potensialet og mulighetene ved katastrofen. Gjennom trettitallets
økonomiske og sosiale uføre kunne amerikanske filmpublikum bevitne scener av katastrofer
verre enn børskollaps, deriblant filmer som San Francisco (Van Dyke, 1936), The Hurricane
(Ford, 1937) og In Old Chicago (King, 1938). Fra Paramounts World in Flames (1938), en
rekke sammensatte nyhetsklipp av menneskelige katastrofer, til de kjernefysiske
dommedagsfilmene på 1960- tallet, som The Day the Earth Caught Fire (Guest, 1961) og
Doctor Strangelove (Kubrick, 1964), til katastrofegenrens syklus på 1970- tallet, har
katastrofen i høy grad vært en sentral del av den amerikanske filmens historie. (Negra 1999: s.
231) Det karakteristiske ved formelen som oppstod rundt 1970 er den truende katastrofen som
må unnslippes på sensasjonelt vis av en gruppe mennesker (likt Fords Stagecoach) som
sammen representerer hele samfunnet, og hvor mange i gruppen faller fra underveis som offer
for det katastrofale. Utenom selve kampen for å overleve har filmene diverse ”subplot” (i stil
med filmen Grand Hotel); som forhistoriene og hemmelighetene til de involverte, situasjoner
og relasjoner som oppstår underveis, romanser, erkjennelser og innrømmelser. De som
omkommer vil som oftest dø av en årsak eller gjennom en selvoppofrende handling. De
slemme vil få som fortjent grunnet uærlighet, feighet, o. likn i tråd med det klassiske
melodrama. Filmene ender vanligvis med en løsning, hvor katastrofen mestres eller avtar.
Sjelden vil det ende som den totale dystopi. De involverte (og tilskueren) vil ha lært noe
sentralt om samfunnets mekanismer og menneskets natur gjennom det som er blitt stilt til
skue. Vel og merke i skyggen av den egentlige hovedpersonen: katastrofen!
Titlene virker å være av interesse i granskingen av en kategori som katastrofefilmen. Filmene
bærer som oftest titler som ikke kan misforståes: Volcano (Jackson, 1997) – filmen forteller
historien om lavaen, røyken og flammene hvis eneste mål er å terrorisere Los Angeles
befolkning; å tilintetgjøre alt som står i dens vei. En naturkraft, som en vulkan nå engang er,
fremstilles som et monster med de mest onde hensikter. For å bekjempe denne trusselen må
det samarbeides på tvers av sosiale og etniske forskjeller. En ung, farget bråkmaker tar i et tak
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sammen med en halvt rasistisk politimann som ville arrestere ham tidligere samme dag.
Flood! – denne filmen hadde neppe kommet til tankestadiet om ikke selve katastrofen,
oversvømmelsen, hadde vært den narrative drivkraften. Karakterene i seg selv har få eller
ingen spennende historier å fortelle, eller sider ved seg som interesserer; det er kun gjennom
de truende og ødeleggende vannmassene vi bryr oss om dem. Det samme kan sies om Steven
Spielbergs Jurassic Park (1993); nokså en-dimensjonale karakterer som overtrampes, i dette
tilfellet i en bokstavelig forstand, av filmens egentlige stjerner: katastrofen i form av de
computer- skapte og meget troverdige dinosaurene som sprer uhygge når de kommer ut av
kontroll. Det samme kan sies om de øvrige filmene fra både 1970- og 90- tallet; uten
katastrofene kunne selv ikke de store stjernene gjort noe ut av verken karakterer eller filmer.
Karakterene blir interessante i lys av trusselen om voldsom død, om det blir i lufta, under
vannet, i skyskraperen eller på vulkanøya.
Andre titler som bærer alt av filmenes dramatiske innhold er Earthquake (Robson, 1974);
jordskjelvet jevner Los Angeles med jorda, men redder ekteskapet mellom Charlton Heston
og Ava Gardner. Avalanche; selv ikke et imponerende snøskred kunne reddet denne filmen,
mens The Poseidon Struggle/Ordeal/Nightmare/Wrath of God ville vært mer passende titler
enn koblingen til ”eventyret” i filmens tittel. Øvrige eksempler på filmer med til dels
misledende navn, er filmene Airport 1975 (Smight, 1974), Airport ’77 og The Concorde:
Airport ’79 (Rich, 1979) – tre filmer som slett ikke sentrerer noe som helst av det narrative
omkring livet for de ansatte på lufthavnen, men snarere usannsynlig, fartsfylt action i 10.000
fots høyde. Eneste tilknytning til originalen i disse frittsående oppfølgerne er karakteren Joe
Patroni, som for øvrig går fra å være real arbeidskar til å bli pilot på Concorde- fly i løpet av
syttiårene. Karakterutvikling, om enn ikke så drastisk som dennes, er forresten ikke helt
uvanlig i katastrofe- genren. Sheriff Brody med vannskrekk drar til sjøs og redder dagen i
Jaws (Spielberg, 1975), mens den overvektige bestemor Belle viser seg å være en
toppsvømmer som redder alles liv på bekostning av sitt eget i The Poseidon Adventure.
2.4. Katastrofefilmens grunntyper
I artikkelen The Bug in the Rug: Notes on the Disaster Genre (1977) deler Maurice Yacowar
katastrofefilmen inn i åtte ulike grunntyper, hvor enkelte overlapper hverandre og andre
filmgenre. Yacowar skriver at katastrofefilmen består av en antallmessig, gammel nok og
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konvensjonalisert gruppe av filmer til å kalles en genre fremfor en populær syklus som
oppstår fra tid til annen.
”The disaster film is quite distinct from the science fiction genre Susan Sontag
discusses in ”The Imagination of Disaster”, though like sci- fi, the disaster film
exploits the spectacular potential of the screen and nourishes the audience’s with the
vision of massive doom.” (Yacowar 1977: s. 217)
I denne oppgaven vil noen av disse være mindre interessante (krig, den historiske, farefulle
reiser og de humoristiske parodiene), mens de øvrige kategoriene vil belyses i større grad.
Særlig de første tre grunntypene vil diskuteres med blikk på forbindelsene og motsetningene
mellom invasjons- og monsterfilmene fra 1950- tallet og 1990- tallet, og det samme
inkluderer ”naturlig angrep” filmene fra de ulike tiår. Kategorien ”farefulle reiser” (særlig
med flyreise- problematikk) er også tilbake i ny innpakning i flere filmer med forskjellig
fokus på 1990- tallet.
2.4.1. Naturlig angrep
En svært vanlig og velbrukt type av katastrofefilmen setter det menneskelige samfunn mot en
destruktiv kraft i naturen. Angrepet kan være fra et dyr; apekatter (In the Shadow of
Kilimanjaro), rotter, fisk (Jaws) eller maur (Them!) eller til og med fugl (The Birds). I tillegg
kan det skilles mellom naturlige og unaturlige monstre (King Kong eller Tarantula) og
fantasimonstre som Godzilla (Honda, 1954). Det kan være et element i naturen som angriper;
en tornado (Twister), storm (The Perfect Storm) flom (Flood!), vulkanutbrudd (Volcano og
Dante’s Peak) eller jordskjelv (Earthquake). En tredje type naturlig angrep er en mutasjon
forårsaket av radioaktivitet, som de gigantiske maurene i Them! (Douglas, 1954), eller
skapningene i Creature from the Black Lagoon (Arnold, 1954) og The Beast from 20.000
Fathoms (Lourie, 1953). Eller det kan være en katastrofe direkte grunnet mutasjon eller
radioaktivitet, som i The Incredible Shrinking Man (Arnold, 1957). (Yacowar 1977: s. 217218) En film som Independence Day med sin invaderende fiende, noe Presidenten i filmen
omtaler som ”ødeleggende gresshopper” (altså en naturlig kraft), kan vel så mye tilfalle denne
som ”monster- kategorien”.
En fjerde variasjon som ikke nevnes av Yacowar er de naturlige angrep i filmer hvor trusselen
kommer fra verdensrommet i form av en komet/ meteor/ asteroide, og hvis kollisjon med vår
planet vil ende i total utslettelse. Situasjonen er tross alt logisk mulig, den er overmåte
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dramatisk og tiltakene krever samarbeid. I When Worlds Collide (Matè, 1951), den tidligste
filmen i denne gruppen, er mottiltaket å bygge et romskip som skal føre menneskeheten
videre på en annen planet. I Meteor må russere og amerikanere, til tross for den kalde krigen,
samarbeide med sine topp- hemmelige atomvåpen for å tilintetgjøre den dødbringende
meteoren. Det samme, om enn noe ulikt fremstilt, er saken i Deep Impact og Armageddon,
hvor astronauter må lande på kometen, borre hull og dermed innenfra sprenge den med
atombomber. Felles for alle disse fire filmene er at New York og særlig Manhattan på en eller
annen måte blir lagt i grus eller oversvømmet. Ødeleggelsene av den kjente
verdensmetropolen fremstår på nær som en ikonografisk fellesnevner. Det samme skjer
dessuten i Independence Day og Godzilla. Andre eksempler av typen med kometer på
kollisjonskurs er fjernsynsproduksjonene A Fire in the Sky (Jameson, 1976) og Asteroid
(May, 1998). Det er flere av filmene i denne underkategorien jeg vil behandle nærmere i
denne oppgaven. Filmer som har som fellesnevner de massive ødeleggelser og med den
sentrale handlingen lagt til New York. (Fig.1-4)

Fig.1: Armageddon

Fig.2: Deep Impact

Fig.3: Independence Day

Fig. 4: Godzilla

I alle de fire nevnte variantene vil de naturlige katastrofene dramatisere menneskets totale
hjelpeløshet overfor naturens krefter. På 1950- tallet viste besettelsene omkring frykten for
radioaktivitet, og dertil relaterte katastrofer, menneskets svakhet og frykt for egen teknologi.
(Yacowar 1977: s. 218)
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2.4.2. Farefulle reiser
Den mest vanlige reisekatastrofen involverer flyreiser; The Hindenburg (Wise, 1975),
Zeppelin (Pèrier, 1971) og selvfølgelig Airport med oppfølgerne Airport 1975, Airport ’77 og
The Concorde: Airport ’79. I tillegg kommer alle flyfilmer som har elementet av massiv
ødeleggelse uten at krigføring er inne i bildet. Flykatastrofen baserer seg på publikums
gjenkjennelige følelse av usikkerhet og skrekk omkring denne reisemåten. Båtreisen kan også
utvikle seg i en katastrofal retning, som i Titanic (Negulesco, 1953 og Cameron, 1997) og The
Posidon Adventure, samt oppfølgeren Beyond the Poseidon Adventure. (Yacowar 1977: s.
219) Filmen The Poseidon Adventure, en film som best kan beskrives som en tur i
fornøyelsesparken med datidens aller største karusell, ble en stor suksess for produsent og
”katastrofekremmer” Irwin Allen. Den ble tildelt to Oscarpriser og var nominert til i alt ni.
Irwin Allen uttalte selv til The Hollywood Reporter i 1972 om sin paradigmatiske film:
“ –We have the perfect set-up of a group of people who have never met before and
who are thrown together in terrible circumstances in which 1.400 people are killed and
only the stars survive.” (Cook 2000: s.251)
I ettertid er det et sørgelig faktum å registrere at denne ideen behaget ham så til de grader at
han faktisk aldri kom over den, og ble et slags offer for idétørke og latskap i utvikling av så
vel krav om originalt manus som med karakterer.
2.4.3. Byens fall
I denne typen straffes menneskene på dramatisk vis for å legge for stor tro på egne skapelser
og for å ha mistet synet på den egentlige Skaperen. Derfor raser egne byggverk sammen rundt
dem. Denne typen katastrofefilm dateres tilbake til Langs Metropolis (1926) og The Last
Days of Pompeii (Schoedsack, 1935). Eksempler fra 1970- tallet er Earthquake og The
Towering Inferno. Filmtypen karakteriseres av at sivilisasjonens fremskritt er usikre og
direkte farlige for menneskets ve og vel. (Yacowar 1977: s. 219) I både The Towering Inferno
og Earthquake kommer man til erkjennelsen av at å bygge skyskrapere er risikofylt. Blant de
senere eksempler er Volcano - om vulkanutbruddet midt i Los Angeles, og Daylight (Cohen,
1996), hvor mennesker må kjempe for livet i en sammenrast tunnel mellom New York og
New Jersey. Vulkanfilmen Dante’s Peak (Donaldson, 1997) viser også byens fall, men i dette
tilfelle ”småbyens fall”, da det er et idyllisk, landlig tettsted i den amerikanske midtvesten
som får føle naturens vrede. Den mer beskjedne The Trigger Effect (Koepp, 1996) tar for seg
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anarkiet og lovløsheten i forbindelse med langvarig strømbrudd i storbyen og forstaden. Med
reklamelinjen “When Nothing Works, Anything Goes.” vises det til kjente generiske
konvensjoner som systemsvikt, dertil usikkerhet og menneskets iboende råskap i kritiske
situasjoner. Gjennom terrorangrep som gassangrepet mot undergrunnsbanen i Tokyo2
problematiseres farene ved den urbane tilværelse ytterligere. For 1950- tallets monsterfilmer
var småbyen i ørkenen det typiske sted hvor eventyrlig terror utspant seg, i katastrofefilmen,
slik den utviklet seg på 70- tallet og videre i den nye bølgen, er storbyen med få unntak
åstedet for katastrofetilstand.
Forskjellene mellom filmer som Earthquake i 1974 og Volcano i 1997, to filmer om en by, i
begge filmer Los Angeles, som snus på hodet grunnet berserke naturkrefter er flere.
Persongalleri, spilletid og tempo er tre av de mest sentrale. Earthquake, i de 45 minuttene
med eksposisjon i forkant av det fatale skjelvet, veksler mellom intet mindre enn nærmere
femten karakterer som vies tid og oppmerksomhet. Dette til tross for at filmen kun er 20
minutter lengre enn Volcano. Volcano har to hovedkarakterer, en mann og en kvinne som
begge er eksperter, og kun seks/sju ytterligere karakterer (hvor flere av disse også er
eksperter) som vies særegen oppmerksomhet.
2.4.4. Monsteret
Som tidligere nevnt faller de naturlige monstre inn under kategorien ”naturlige angrep”, men i
andre tilfeller kan monsteret komme fra det ukjente, det hinsidige. Skapninger som
vitenskapelig sett ikke finnes i vår fysiske virkelighet. Som den absurde krysningen mellom
Godzilla, krabbe og kylling i X from Outer Space (Nihonmatsu, 1967). Monstre eller
fremmede fra verdensrommet oppfattes som fryktinngytende selv når deres hensikt faktisk
ikke er å spre død og fordervelse; dette forekommer i filmer som 20 Million Miles to Earth
(Juran, 1957), The Day the Earth Stood Still (Wise, 1951) og The Abyss (Cameron, 1989).
Monsteret kan være grønnsaksliknende; som i The Day of the Triffids (Sekely, 1963) og The
Thing from Another World (Nyby, 1951). (Yacowar 1977: s. 220) De aller seneste eksempler
på storstilt invasjon og forsøk på utslettelse av menneskeheten er filmene Independence Day
og Mars Attacks! (Burton, 1996). Førstnevnte vil belyses flere steder i denne oppgaven, da
den på flere områder karakteriserer den mega- budsjetterte ”blockbusteren” med tilknytning
til tidligere tiårs genrefilmer. Filmen er enestående i sin fremstilling av humørfylt
dommedagsvisjoner som avverges gjennom samarbeid på tvers av sosiale og etniske
16

ulikheter. Et karakteristisk trekk ved 1990- talls filmene er at katastrofer inntreffer
(millionbyer tilintetgjøres), men den største avverges i siste øyeblikk (ved at jorden og
menneskeheten reddes). Samtidig promoterer Independence Day oppfatningen av viktigheten
ved forsvar og det militære, og underliggende frampeik mot økt patriotisme og konservatisme
i den brede amerikanske befolkningen, som vokste gjennom tiåret. Mars Attacks! på sin side
presenterer invasjonen fra Mars gjennom campy estetikk, humor, overdrivelser og ironi.
Monsteret kan være en computer – som i filmene Westworld (Crichton, 1974) og 2001: A
Space Odyssey (Kubrick, 1968). I enkelte filmer fremstår monsteret som en formløs og
abstrakt ondskap; dette ser vi i The Blob (Yeaworth Jr, 1958 og Russell, 1988), The
Quatermass Experiment (Guest, 1955) og The Green Slime (Fukasaku, 1969). Ofte vil
monsteret true med dehumanisering fremfor død. Dette skjer i såpass ulike filmer som Shivers
(Cronenberg, 1975), Cormans It Conquered the World (1956) og Don Siegels Invasion of the
Body Snatchers (1956)/ Philip Kaufmans Invasion of the Body Snatchers (1978). Mennesker
forvandles i disse filmene til følelsesløse roboter. Med unntak av Shivers, hvor menneskene
forvandles til seksuelle roboter. Monsteret vil i mange tilfeller være zombier – George
Romeros Night of the Living Dead (1968) er hovedeksempelet. (Yacowar 1977: s. 221)
Zombie- trusselen er for øvrig tilbake for fullt i dataspill- adapsjonen Resident Evil
(Anderson, 2002). De aller seneste års eksempler på monsterfilm er Jurassic Park- trilogien,
Starship Troopers (Verhoeven, 1997), Mimic (del Toro, 1997), The Relic (Hyams, 1997),
Godzilla (Emmerich, 1998), Deep Rising (Sommers, 1998), Lake Placid (Miner, 1999), The
Faculty (Rodriguez, 1998), Deep Blue Sea (Harlin, 1999)3.
2.4.5. Overlevelse
En respektabel variasjon av katastrofefilmen tar for seg strabasene ved overlevelse etter en
farefull reise, som i Hitchcocks Lifeboat (Hitchcock, 1943) eller Alive (Marshall, 1993),
kanskje det mest ekstreme eksempelet på denne varianten, som også delvis tilfaller ”farefulle
reiser” kategorien, da flyturen over Andesfjellene legger grunnlaget for situasjonen. Filmer i
denne gruppen kan også legge handlingen til etter det endelige slaget har stått, som i The
Omega Man (Sagal, 1971), Soylent Green (Fleischer, 1973), The War Game (Watkins, 1965),
Planet of the Apes (Schaffner, 1968) og On the Beach (Kramer, 1959). (Yacowar 1977: s.
221) Eksempler som faller utenfor 1970- talls syklusen av filmer med katastrofe- og
dommedagstematikk er The Day After (Meyer, 1983) og Testament (Littman, 1983).
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Førstnevnte er en opprinnelig fjernsynsproduksjon som i sin tid var svært hypet, gikk på kino
i Norge, og omhandler et bredt spekter av karakterer i møte med tredje verdenkrig og
ettervirkningene av atomvåpen. Filmen Testament dreier seg kun om en familie med mor og
tre barn, og er en nær skildring (uten en eneste spektakulær effekt, eller noe i nærheten) av
dennes forsøk på overlevelse i en verden som innledningsvis virker som før, men som raskt
domineres av overfylte kirkegårder, barnedød og fortvilelse. Filmens slagord ”Imagine a day
like any other. The children are fighting, the refrigerator is humming. Highways are jammed,
playgrounds are filled. Everything is perfectly normal... For the very last time.” vektlegger
overgangen fra det naturlige, dagligdagse til det unormale. Noe av det mest skremmende i
denne filmen er realismen og det faktum at selv om allting ser likt ut er alt forandret. Etter
noen uker gjør strålingen folk syke, mangel på mat, drikke og bensin oppstår, likbål blir
dagligdagse, og radio- kontakt med omverdenen forsvinner gradvis.
2.4.6. Tre mindre sentrale kategorier
Maurice Yacowar regner dernest for ytterligere tre katastrofe- kategorier av mindre
betydning. Den første av disse er krigsfilmen; denne blir katastrofefilm når fremstillingen av
ødeleggelser og død får større oppmerksomhet enn elementet av menneskelige konflikter.
Dette vil si at filmer som The War Game, Fires Were Started (Jennings, 1943) og Gone with
the Wind (Fleming, 1939) kvalifiserer. Etter mitt skjønn er krigsfilmen en både marginal og
tvilsom kategori å på noen måte karakterisere som katastrofefilm. Yacowar fortsetter med å
bemerke at trusselen av atombomben på femtitallet utgjorde en masse visjoner for en mulig
dommedag; og at resultatet var filmer med titler som The Day the Earth Caught Fire, The
Day the Sky Exploded (Heusch, 1958) og The Day the World Ended (Corman, 1956). Disse
regnes med andre ord som krigs- katastrofer.
En noe mindre tvilsom kategori er den historiske. Yacowar ser at en separat klassifisering kan
settes ved katastrofer lagt til fjerne tider, enten fortiden i en film som The Last Days of
Pompeii, eller fremtiden; Planet of the Apes, When Worlds Collide, War of the Worlds
(Haskin, 1953) og Things to Come (Menzies, 1936). Det vektlegges at katastrofefilmen som
regel karakteriseres av publikums følelse av nåtidighet, men denne type filmer, i følge
Yacowar, tilhører genren gjennom kraften og det sentrale ved dommedagsfremstillingene.
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Til slutt kommer den humoristiske katastrofefilmen. En variasjon som på ingen måte er noe
utbredt fenomen, men minst tre eksempler finnes med The Big Bus (Frawley, 1976) hvor
reisekatastrofen parodieres, ved at en atomdrevet buss med cocktail- lounge, forsøker en reise
fra New York til Denver uten stans, og dessuten Airplane! (Zucker/Abrahams/Zucker, 1980)
og Airplane II: The Sequel (Finkleman, 1982) hvor det harseleres med de etter hvert svært
standardiserte flykatastrofene. (Yacowar 1977: s. 222-223)
3. Genre, melodrama og invasjonsfilm
I det følgende kapittelet vil genre, gjennom en kort beskrivelse, belyses. Dessuten
imitasjonsmekanismene som trer i kraft når en film blir populær, og bakgrunnen for
katastrofefilmen med fokus på både melodrama og især monster- og invasjonsfilmen fra
femitårene. Melodramatiske trekk vil alltid være en del av den amerikanske populærfilmen,
mens John Caweltis redegjørelse for det sosiale melodramaet på flere måter peker frem mot
fundamentale sider ved katastrofegenren. Sentrale føringer på 1990- tallets store katastrofeeposer viser seg dessuten å stamme nær femti år tilbake i tid, i form av halv- billige filmer
som spilte på atom- alderens fremmedfrykt og kalde krig.
3.2. Film og genre
Oppfatningen av genre kan sies å være problematisk, ifølge Stanley J. Solomon, da ulike
kritikere kan omtale en gruppe filmer som en genre, subgenre eller en stilistisk teknikk. Han
skriver: ”/…/the term genre has an almost unlimited number of valid connotations/…/”
(Solomon 1976: s. 2) Selv er han kritisk til vage klassifiseringer, og definerer genrefilm som
”en film hvor de narrative mønstre, eller essensielle aspekter ved dette mønsteret, er visuelt
gjenkjennelig som det er likeartet benyttet i andre filmer.” Definisjonen av de enkelte genre er
ofte begrenset til oppsamling av karakteristika, og tolkningen formes av en kjerne narrativ
mening som gjenkjennes i verker, og disse kan skjelnes ut gjennom slektskap og
gruppetilhørighet. Utskillelsen av en genre må skje gjennom identifiseringen av
fortellingsmessige og visuelle likheter, og underliggende tematiske strukturer. (Solomon
1976: s. 3-4) Bordwell og Thompson bemerker at genre er enklere å gjenkjenne enn å
definere. På et grunnplan kan genre best beskrives som en uklar kategori hvis preg intuitivt
gjenkjennes av så vel publikum som filmskaper. Anvendelsen av bestemte genre på film kan
sies å basere seg på en uskreven kontrakt mellom regissør og publikum, hvor det forventes å
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få presentert et kjent tema, men samtidig med visse variasjoner over dette. Genrekonvensjoner
bidrar til at filmer av en type gis en felles identitet. Mens enkelte genre skiller seg ut i kraft av
persongalleri eller tema, kan den spesielle følelsesmessige effekten filmene søker å vekke
være det karakteristiske for en annen genre. Av Bordwell og Thompson defineres de
vesentligste konvensjonene som; de innholdsmessige likhetene i det narrative, de tematiske
likhetene omkring meningsnivået, de karakteristiske filmatiske teknikker og til slutt bruken av
kjente fysiske, meningsbærende objekter. Gjennom kjennskap til konvensjonene har
tilskueren en enklere vei inn i filmens univers, noe som tillater filmskaperen hurtigere tempo
og større handlingsfrihet i sin formidling av historien. Noe som dessuten gir rom for ny
sammenstilling av konvensjoner og satte regler, og hjelper i den videre utvikling for
filmgenren. Mens de fleste filmgenre har sitt opphav i andre medier, følger fremveksten av en
genre til utviklingen av subgenre; dette gjennom filmskaperes innovasjoner eller nye
sammenstillinger av tidligere konvensjoner. Sykluser av filmer baserer seg på en viss genres
popularitet og betydning i en viss periode, hvilke gjerne oppstår etter en film i en genre
oppnår henrykkelse og fører med seg en rekke med (som oftest mindreverdige) imitasjoner.
(Bordwell/Thompson 1997: s. 51- 54)
Innledningsvis i boken Film og genre (1981) skriver Peter Schepelern at man i genrebegrepet kan finne roten til de mest fundamentale estetiske spørsmål. (Scheperlern 1981: s.
10) Ifølge Schepelern må genre- begrepet i filmindustriell sammenheng ses på bakgrunn av en
hel rekke filmatiske elementer, som en betegnelse for noe standardisert, stereotypt og
konvensjonalisert. Det finnes en rekke filmatiske standardiseringsstrukturer, dessuten en
samling stereotyper, selv skapt av filmmediet eller overtatt fra andre medier. De stereotypiske
strukturer inkluderer etablerte elementære normer, konvensjoner og klisjeer. Disse kan,
skriver Schepelern, grupperes i kategoriene; stjernesystemet, dramaturgiske og tematiske
stereotyper, og til sist formularer. Sammen utgjør de råstoffet genrene består av. (Schepelern
1981: s. 39) Alle de nevnte kategoriene – stjernesystemet, tematiske stereotyper og de kjente
formularene, er formidable faktorer i forhold til både ”High Concept”- filmretningen og
katastrofegenren. Dette er noe oppgaven i stor grad vil handle om – det salgbare og det
populært gjentakende.
De dramaturgiske og tematiske stereotyper etableres tidlig innenfor filmmediet, og tar etter
allerede eksisterende fortellende medier. Filmen er fra begynnelsen av oppmerksom på å få
fatt i stereotypier fra dramaet og romanen, hvor Schepelern henviser til sitatet fra
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kunsthistorikeren Edwin Panowsky som forteller at den tidlige filmen åpenbart hadde rot i
dårlige 1800- talls malerier og postkort, vokskabinetter og tegneserier, med emner fra
populærmusikken, pulp- magasiner og skillingsromaner. Og med støtte i Waldekranz teorier,
som forteller at filmens utvikling som massemedium kunne modnes så raskt og effektivt
skyldes fiksjonsfilmens støtte i en lang tradisjon av folkelig melodrama- dramatikk. Genrenes
etablering i filmen sees dermed som resultatet av mediets forbindelse til andre former for
populærkultur. I dette ligger filmgenre som en logisk konsekvens av mediets anneksjon av
dramturgiske og stereotypiske elementer fra de nærliggende fortellende medier. (Schepelern
1981: s. 43-46) I sammenheng med katastrofefilmen denne oppgaven dreier seg om viser
dette seg å være sentralt, som blir bevist i kapitlet om Cavelti det sosiale melodramaet. Det
legges videre frem påstander om at det filmen først og fremst henter i de andre medier, og
især i de primitive og trivielle former, er klisjeer, stereotypier, standardiserte former og genre.
Ved å trekke på disse i publikums bevissthet, med sine allerede etablerte elementer, kunne
filmmediet stige frem som et konkurransedyktig fortellende medium. Dermed er fenomenet
med genre og standardiseringsstrukturer nært knyttet til selve mediets oppstandelse og ikke
minst gjennombrudd. (Schepelern 1981: s. 47)
Schepelern skriver videre at formula- begrepet som opptrer i filmlitteraturen best kan forståes
som et slags genremessig forstadium. Det er sammensatt av diverse stereotyper eller fokuserer
på et enkelt handlingsmoment, men til forskjell fra genren eksisterer ingen sammenslåing av
et helt kompleks av konvensjoner. Formularen er en ukomplisert fasong som film kan
produseres etter, og formularisk film fremstår konvensjonelt som filmer som med formelaktig skjematikk reproduserer handlingsmotiver eller dramaturgisk- tematiske modeller fra
tidligere produksjoner. Både genre og formularer kan sees som standardiserings- strukturer
med et klart formål i industrialisert filmproduksjon. (Schepelern 1981: s. 74)
3.3. Imitasjoner – hvordan bli egen genre?
Dersom det er slik som Solomon (1976) hevder; at genre er vanskelige å definere, er det langt
enklere å fastslå filmatiske imitasjoner etter èn films innledende suksess. Remakes, plagiater,
serier og oppfølgere er imitasjoner som bidrar til å konstruere en sikker og forutsigbar genrekontinuitet, dersom imitasjonsformene benyttes i sammenheng med genrefilm, noe de ikke
nødvendigvis gjør. Genresystemets etablering og stabilitet opprettholdes i stor grad gjennom
det store antallet fritt imiterte filmer. Systemet holdes stabilt ved at en genrefilms
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kommersielle suksess ses som et uttrykk for at publikum er interessert i genren. Særlig
karakteristisk er nye genre, i tilfeller subgenre, som etableres i kjølvannet av èn stor suksess.
Dette er ikke kun tilfelle for katastrofefilmen; man kan i både road-movies, nostalgi- film,
politifilmen og i okkulte thrillere se tilfeller av dette fenomenet. For alle disse relativt mindre
filmgrupper gjelder det at de ikke har en helt klart etablert status som selvstendige genrer.
Dette er filmkategorier som fremstår som spesialiseringer av allerede eksisterende genre, og
kategoriseres som potensielle genre. Road movie og politifilm karakteriseres gjerne som
”thriller” eller ”action”, mens nostalgi- film blir ”drama” eller ”komedie”, og okkulte thrillere
kalles ”horror”. Elementene som er bærende for disse smalere filmtypene vil ofte forekomme
i tidligere filmer, men det karakteristiske er at det først og fremst er med en kommersiell
suksessfull rendyrking av disse bærende elementer at filmtypen får en genre- aktig identitet.
Denne manifesterer seg kommersiellt i bransjens systematiske imitasjon og teoretisk i den
kritiske behandling. (Schepelern 1981: s. 116)
Schepelern skriver om katastrofefilmen at når man tross den lange rekke av filmer med
katastrofefilm helt fra filmhistoriens begynnelse likevel ikke meningsfullt kan påstå at genren
etableres med Meliès, er det fordi en genre ikke tilstrekkelig gestaltes ved kritikernes
påvisning av en gruppe filmers motiviske fellestrekk. Først med filmindustriens
institusjonalisering av disse motiviske trekk oppstår genren, noe som kan oppfattes som
normalt i sammenheng med diverse stereotyper. Dette er en institusjonalisering- prosess som
skjer med deltakelse fra både publikum og kritikerne. Ut fra denne genre- oppfatning har
katastrofen gjennom filmhistorien høyst utgjort en formular, tatt i bruk fra tid til annen, men
ikke før syttitallet institusjonaliseres denne i sammenheng med en lang rekke dramaturgiske
og tematiske stereotyper. Filmene før 1970 er andre genre som i handlingsforløpet inneholder
en katastrofe uten at dette konstituerer filmens kjerne, selv om det kan bidra til den enkelte
films klimaks. Et eksempel på dette kan være DeMilles The Ten Commandments fra 1956,
mens jordskjelvet i Altmans Short Cuts (1993) er et senere tilfelle. Først med den voldsomme
suksessen til Airport og The Poseidon Adventure, institusjonaliseres en potensiell genre og
imitasjonsmekanismen trer i kraft. Etter suksessen til de to førstnevnte, samt The Towering
Inferno og Earthquake, skjer ingen videre innovasjoner for katastrofefilmen. Syttiårenes
øvrige produksjoner baserer seg på disse filmers motiver og kraft, og det er slik jeg ser det
særlig tre punkter som utkrystalliserer seg som sentrale for genren; spenningen – hvem som
overlever katastrofetilstanden, melodramaet – interaksjonen karakterene imellom og til sist
spesialeffektenes slagkraft gjennom realisme og størrelse. Katastrofefilmen har sine klare
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hentydninger til populære genre som thriller, science fiction, melodrama og kriminalfilm,
samt utnyttelsen av elementer fra de tradisjonelle spektakulære eposer (”spectacles”) og
demonstrerer et svært kommersiellt utviklingsforløp, skriver Schepelern. (Schepelern 1981: s.
120) Imitasjonsmekanismene er atter i sving på 1990- tallet, hvor Independence Day i
utgangspunktet er essensen av The War of the Worlds, med elementer fra Earthquake og
tematikk fra X- Files. Filmen i sin tur setter i gang en ny rekke imitasjoner4 som ikke ender
før to år senere hvor nok en syklus av katastrofer er fullendt.
3.4. Det sosiale melodrama – formularisk bakgrunn for katastrofegenren
I boken Adventure, Mystery and Romance skriver John Cawelti om formularen “det
bestselgende sosiale melodrama”. Som bakgrunn for katastrofefilmen, så vel som et verktøy
for analyse av de enkelte filmer er dette meget relevant. Caweltis mål er å utdype om hvordan
bruken av formulariske analyser kan benyttes i forsøk på å bringe i lyset kunstnerisk, kulturell
og historisk innsikt i en lang rekke populære tekster. (Cawelti 1976: s. 296) Melodramaet kan
ses som en av de fundamentale pilarene i oppbygningen av en tradisjonell katastrofefilm.
Cawelti starter med å regne ”det sosiale melodrama” som en sammensatt del av flere
melodramatiske formularer. Det er her snakk om melodramaet i sin opprinnelige litterære
form. Formen skiller seg fra den klassiske detektivhistorien eller western- formularen (med
sine særdeles satte konvensjoner), med sine komplekse og stadig foranderlige sett av
formularer. Enkelte elementer har forblitt uforandret, mens andre over tid har forandret seg
merkbart. Hva som gjør en bok til en bestselger er vanskelig å fastslå og kan tillegges en lang
rekke faktorer; bokens salgsmessige annonsering, distribusjon og ikke minst innholdets
aktualitet.
Ifølge Cawelti er det er mulig å identifisere en type roman som er blitt populær de siste 150
år, og som i disse årene, når den er effektivt skrevet og promotert, har ligget jevnt på
bestselger- listene. I denne sammenheng kan vi snakke om en bestselgende, formularisk type.
Denne kalles ”det sosiale melodrama”, og kjennetegnes ved at arketypiske melodramatiske
trekk kombineres med en gjennomført og detaljert sosial setting som utnytter melodramaets
emosjonelle fornøyelser og interessen ved en realistisk, intimt og detaljert analyse av en stor
sosial eller historisk begivenhet. De strukturelle karakteristika ved denne formularen benytter
en sammensmelting av melodramets regler med en relativt aktuell begivenhet eller en sosial
institusjon, hvor resultatet blir en kompleks tosidig effekt. De sympatiske til sammen med de
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onde må gjennomgå en lang rekke testing og vanskeligheter, men reddes til slutt. De onde kan
være høyt oppe, men må i det siste se seg slått av hovedkarakterene. (Cawelti 1976: s. 260261)
I motsetning til western eller gangsterfilm, med sine spesifiserte karakterer, handlingsforløp
og symbolske komplekser av situasjoner og steder, er det sosiale melodramaet en type som i
langt større grad defineres av den melodramatiske struktur og karakterer, med noe som kan
betegnes som ”realistiske” sosiale eller historiske settinger. Appellen bak denne syntesen
kombinerer melodramaets eskapistiske kvaliteter, den moralske fantasien, med den fornøyelse
av å i tillegg lære noe sentralt om virkeligheten. Forfattere innen genren kan i flere tilfeller ha
en fordel av å bidra med noe som tilfører fortellingen inntrykk av dyp sosial verdi eller
sannhet. Hvis handlingen er lagt til nåtiden vil forfatteren typisk sett strukturere historien
rundt en kikk på ”innsiden” av store moderne institusjoner5 (Flyplassen i Haileys Airport)
eller en begivenhet (som i Wallaces The Prize eller The Chapman Report). Synet på
virkeligheten som de sosiale melodramatikerne tilbyr er en spesiell innsikt i det indre liv og
institusjoner, personer eller begivenheters motiver. Det handler om å se under det som
overflaten skjuler; skitten under teppet, de hemmelige kreftene. Sosiale melodrama avslører
korrupte motiver bak scene for å forsikre oss om historiens sannhet, men samtidig
avslutningsvis det melodramatiske prinsippet om at alt er som det skal være. (Cawelti 1976: s.
261-262)
Melodramaet er en av de opprinnelige arketypene for den moralske fantasien. Dens sentrale
organiserende prinsipp er den klare etableringen av skjebnens ironi i form av en gledelig eller
moralsk tilfredsstillende avslutning. Melodramaets essensielle fasong er fremvisningen av
hinderne og motstanden som de gode utsettes for av de slemme, sammen med det godes
endelige triumf og det ondes straff. Melodramaet flytter seg fra en oppfatning av
urettferdighet og uorden til en bekreftelse på en vennligsinnet moralsk orden i universet.
Formen er populær grunnet bekreftelsen omkring den konvensjonelle moral eller et filosofisk
prinsipp som den åpenbare basis for kosmisk orden, gjennom å illustrere dette prinsippet i
praksis i livene til de gode og de onde karakterene. (Cawelti 1976: s. 262) Katastrofefilmens
aller største tiår innledes av filmen Airport basert på Arthur Haileys bestselgende
melodramatiske roman ved samme navn, og gir inspirasjon til en trend som i en viss grad vil
dominere en stor del av det kommersielle, filmatiske klima i amerikansk film på 1970- tallet.
Filmene som fortsetter vil følge dennes oppskrift med ekspositorisk introduksjon av de mange
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og forskjellige karakterene for så å plassere disse i situasjoner som vil få frem deres egentlige
personlighet i møtet med livsfare og død. Også i filmene vil klasseskillet illustreres gjennom
karakterer fra ulike samfunnslag, og romansen er et alltid nærværende og tilbakevendende
tema. Airport- filmenes struktur blir svært relevant i forhold til utallige filmer fra sent 1990tall hvor farefulle, dramatiske flyreiser blir fremtredende.
3.5. Melodrama på film
Filmen Grand Hotel (Goulding, 1932) regnes som et klassisk melodramatisk mesterverk med
sin handling lagt til Berlins luksuriøse art- deco Grand Hotel. Filmens mange og ulike
karakterer regnes i flere sammenhenger som bakgrunnen for katastrofefilmens (og andre
filmers) flerfoldige medvirkende. Det er historien om fem gjester hvis veier krysses for en
kort periode på hotellet. En aldrende, ensom og suicidal russisk ballerina. Den elegante og
noble Baronen, som egentlig er en personlig konkurs juveltyv. En ambisiøs, ung og vakker
stenograf som ønsker å bli en filmstjerne og leve det gode liv, samt den syke fabrikkregnskapsføreren som ønsker å se hvordan de rike lever før han dør, og den kyniske og
kaldhjertede industrimagnaten. Alle de involverte får forandret sine liv i løpet av det korte
oppholdet. Avslutningsreplikkene til doktoren som ikke kjenner til de mange personlige
dramaene som har utspilt seg på hotellet og livene som er blitt forandret, er velkjent: ” –The
Grand Hotel. Always the same. People come. People go… nothing ever happens.” Det er
denne type oppskrift katastrofefilmen i syttiårene opererer etter – folk uten stort til felles blir
mot sin vilje nødt til å komme overens og samarbeide for å overleve. Og underveis vil det
oppstå situasjoner hvor karakterene kommer til en innsikt om seg selv og eget virke.
Melodramaets popularitet som en type teater for middelklassen på nittenhundretallet og dens
mulighet for visuelt å beskrive viktig dramatisk informasjon gjorde det til en ideell form for
stumfilmen. På nær alle stumfilmer, inkludert slapstick- komediene til Charlie Chaplin og
Buster Keaton, var på et eller annet nivå melodramaer. Bransjeblader fra 1910- og 20- tallet
omtaler faktisk de fleste filmer som melodramaer. Det var det romantiske melodramaet, det
hjemlige melodramaet, det landlige melodramaet, western- melodramaet, sosiologiske
melodrama, kriminelle melodramaer, mystiske melodrama og rene melodrama. Dersom
historien eller situasjonen ikke hadde sine røtter i melodramaet, ville i det minste skuespillet
eller iscenesettelsen være det. Slik måtte det være for å kommunisere ideer og følelser uten
dialog. Til tross for at det filmatiske melodramaet med suksess navigerte seg fra stumfilm til
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talefilm på slutten av 1920- tallet, representerte den stumme varianten de reneste og mest
kraftfulle melodramatiske impulsene. (Belton 1994: s. 117 – 118)
Om melodramaet skriver Linda Williams i boken Refiguring American Film Genres – History
and Theory (1998, Nick Browne Ed.) følgende:
”/…/ melodrama is a peculiarly democratic and American form that seeks dramatic
revelation of moral and emotional truths through a dialectic of pathos and action. It is
the foundation of the classical Hollywood movie.” (Williams 1998: s.42)
I sitt essay bemerker hun at western, krigsfilm og filmer om Holocaust, ikke mindre enn
kvinnefilmen, familie- melodramaer og biografiske filmer, sammen med hvilket som helst
drama hvis utfall er gjenkjennelsen av sømmelighet, tar del i den melodramatiske arten av
amerikansk film. Hun påstår blant annet at de første to Rambo- filmene (1982 og 1985), som
raskt ble assimilert i den spesifikke Vietnamkrigsgenren, helt åpenbart er mannlige actionmelodramaer. (Williams 1998: s. 60-62) Melodramaet må ses ikke som eksess eller et avvik,
men ofte som den mest typiske form for populær amerikansk fortellings- strategi i både
litteratur, teater, film og fjernsyn. Det er fremfor noe eksempelet på den amerikanske
kulturens (ofte hypotetiske) syn på seg selv som selve symbolet på ærbarhet og uskyld. Hun
skriver også at dersom melodramaet er misklassifisert som en sentimental genre for kvinner,
skyldes dette at andre melodramatiske genre som western og gangsterfilm, tidlige annerkjente
genre innen filmstudier, allerede var konstruert i relasjon til maskuline kulturelle verdier.
(Williams 1998: s. 50)
3.6. 1950- tallets invasjons- og monsterfilmer
Filmene The War of the Worlds (og Earth Vs. The Flying Saucers), The Beast from 20.000
Fathoms, og When Worlds Collide viser seg å være i besittelse av både fortellinger, tematikk
og estetikk som finner veien til de store leretter både tyve og førti år etter sine opprinnelige
utgivelser. Det er her snakk om nyversjoner av opprinnelige science fiction b- filmer i en
særdeles påkostet ”High Concept” innpakning. Denne typen film, som oppstod og utviklet seg
gjennom tallrik produksjon på 1950- tallet har et sett faste konvensjoner og en særegen
ikonografi. Syklusen av filmer karakteriseres som en sub- genre av den genrerelle science
fiction- filmen. I sammenheng med katastrofefilmen faller filmene fra perioden, som i mange
henseender er katastrofefilmer, i kategorien ”naturlige angrep” eller ”monsteret”.
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Luciano diskuterer innledningsvis forskjellene mellom horror og science fiction, og viser til
Susan Sontags essay om science fiction (The Imagination of Disaster), hvor hun argumenterer
for at genrens dominerende tema, hvilket hun også kobler til horror- genren, er opplevelsen
av overhengende katastrofe. Hun omtaler dette som en ”ødeleggelses estetikk”. Hun ser med
dette science fiction- filmen som en fordervet hyllest av dødens overvinnelse. (Luciano 1987:
s. 5) Science fiction- filmen, skriver Luciano, har som en sentral karakteristikk fremstillingen
av en kontinuerlig eller historisk verden, hvor verken godt eller ondt defineres, men hvor det
forestilles en fysisk virkelighet med begivenheter som kan forekomme. Monsterne i science
fiction oppstår fra den ytre fysiske verden gjennom vitenskapelig eksperimentering (Godzilla
oppstår grunnet kjernefysisk uansvarlighet) eller ved en invasjon fra en ”virkelig”
utenomjordisk verden (invasjonsstyrkene i både The War of the Worlds, Earth Vs. The Flying
Saucers og Independence Day). De er som regel verken overnaturlige eller magiske, men intet
mer enn levende vesener fra en annen planet eller fra laboratoriet. Mens et filmmonster som
Dracula sprer ødeleggelse grunnet ensidig ondskap, er Godzilla et uheldig og uforutsett
produkt av testing av kjernefysiske sprengninger. Monsteret i science fiction kan sies å være
en type naturkraft med utspring i den fysiske virkeligheten. (Luciano 1987: s. 11-12) En
annen vesentlig særegenhet ved genren er vektleggingen på plot fremfor karakterisering, hvor
den narrative handlingen drives frem gjennom utforskningen av en vitenskapelig
fornemmelse. Dette er så avgjort saken i innledningen av Godzilla, samt The Beast from
20.000 Fathoms; det uforklarlige og vitenskapelig mystiske som krever etterforskning og
analyse. Et distinkt kjennetegn for tv- serien X- Files, hvor opprullingen av nye mysterier og
disses vitenskapelige årsaker er tema i de episoder det ikke er utelukkende konspiratoriske
trusler som lurer. Fokuset på den narrative fremdrift er et definitivt kjennetegn ved genren,
noe som kommer til syne gjennom mange av filmenes titler. Action fremfor karakterer
demonstreres i monster- og invasjonsfilmen gjennom titler som The Day the Earth Stood Still
(Wise, 1951) og It Came from Outer Space (Arnold, 1953). (Luciano 1987: s. 15)
Invasjonsfilmen setter menneskeheten opp mot en fiendtlig eller harmløs, ukjent kraft, hvor
som oftest det førstnevnte er tilfelle. Trusselen vil være av enten jordisk eller utenomjordisk
opprinnelse. De utenomjordiske er en kraft, humanoid eller ei, hvis opprinnelse er ukjent, men
allikevel rasjonelt oppfattet. Akkurat som de fremmede inntrengerne i The War of the Worlds
som forblir mystiske for menneskeheten og forklares i det narrative kun som skapninger fra
planeten Mars. En jordisk trussel viser til en menneskeliknende eller annen type kraft, hvis
karakteristika i vesentlig grad er kjent, men av en årsak er fremmedartet, og forklares
27

gjennom rasjonelle vitenskaplige termer. Monstre som i Godzilla, eller eksempelvis Jack
Arnolds Tarantula (1955) forteller om en naturlig skapning (en øgle eller en edderkopp) som
grunnet størrelsen kan karakteriseres som noe ukjent. Det har foregått en manipulering av den
fysiske virkelighet gjennom forskningen som utføres i filmen. Filmene av denne typen kan
sies å være av fire forskjellige typer – opprinnelse, mutasjon, metamorfose og
gjenoppstandelse. De forskjellige truslene kommer henholdsvis fra jorden i kategoriene
”opprinnelse” og ”mutasjon”, og det ytre rom i typene ”metamorfose” og ”gjenoppstandelse”.
Det går et skille mellom monsterfilm og science fiction, med trusselen fra verdensrommet
som det markante kjennetegnet på science fiction- film. (Luciano 1987: s. 17 – 18) Det kan
dessuten legges til at filmtypen domineres av særegne ikonografiske konvensjoner,
tilbakevendende gjengivelser, figurer og objekter som knytter filmene til ”alien invasion”genren. De mest fremtredende konvensjonene er skuespillerne, maskineriet, spesialeffektene,
bruken av arkivbilder og landskapene hvor historiene utspiller seg. I tillegg kommer to
aspekter ved filmene litt på siden av dette; titlene og presentasjonen av disse i filmens poster
og øvrige promoteringsmateriale. Det er her snakk om en type film som er raskt gjenkjennelig
gjennom upretensiøse titler som fungerer lik avisoverskrifter og bærer det betydeligste
narrative, samt det kunstneriske ved utformingen av filmposteren. Disse fremstilles gjerne
med fokus på det lille mennesket truet av den gigantiske invaderende skapningen. (Luciano
1987: s. 54-81)
3.7. Klodenes krig
The War of the Worlds er en science fiction/invasjonsfilm, basert på H.G. Wells’ klassiske
roman publisert første gang i 1898. Innbyggerne i småbyen utenfor Los Angeles lar seg en sen
sommerkveld begeistre av at en meteor lander like i nærheten. Begeistringen snus forøvrig
raskt til panikk når det viser seg at meteoren skjuler en teknologisk avansert invasjonsstyrke
med mål å utrydde menneskerasen. Disse monstrøse ukjente fremstår som tilsynelatende
ustoppelige, og en reporter kommenterer begivenhetene: ” –All communications are out...
which is why these tape recordings I'm making are for the sake of future history… if any.”
Fortsetter marsmennene sin maktdemonstrasjon vil de ha overtatt hele jorden på seks dager
finner en professor ut. Etter at alle andre våpen har sviktet tas beslutningen om bruk av en
atombombe ti ganger sterkere enn noen tidligere. ” –We’ll blast them all over the world!”, sier
en seiersikker general. Den utrolig kraftfulle bomben mislykkes også, da den avanserte
teknologien til de fremmede har en skjermende funksjon som står imot alt. ” –Guns, tanks,
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bombs – they’re like toys against them! It’ll end only one way: we’re beaten!” sier generalen.
Marsmennene i sine flyvende maskiner nærmer seg Los Angeles og panikken, plyndringen og
kaoset dominerer i evakueringen av millionbyen. ” –Money doesn’t matter anymore!”
utbryter en sint mann i flukt fra de kjempende menneskemassene. Filmenes hovedkarakterer,
Dr. Forrester og fysikklærerinnen Sylvia, søker tilflukt i en kirke, mens byen raser fra
hverandre omkring dem. Da de ukjente flyvemaskinene fra en annen verden styrter og deres
umenneskelige førere brått dør skyldes dette bakterier i luften de ikke var vant til fra deres
ikke- jordiske og ulike klima på planeten Mars. Fortelleren opplyser om dette faktum i sin
avsluttende monolog: ” –The Martians were destroyed by the littlest things, which God in his
wisdom had put upon this Earth.” Gud reddet verden, ikke USAs militærmakt eller
vitenskapen. Disse fremsto i det ytterste som maktesløse.
I likhet med ”blockbusteren” Independence Day 43 år senere står hærens våpen maktesløse
mot de fremmedes romskip, menneskeheten er i ferd med å gå under, men redningen kommer
når det viser seg at marsmennene ikke takler de jordiske bakterier. Tematikken i en film av
denne type fra den kalde krigens glansdager er uunngåelig å ikke tolke i retning av
kommunistfrykten i datidens Amerika. En replikk som ” –They could be as curios about us, as
we are about them.” i en invasjons- krigsfilm som The War of the Worlds, kan leses som en
underliggende kommentar til det avmålte forholdet mellom USA og Sovjetunionen i perioden.
Det vises i filmen klipp fra hele verden, som det også gjøres i Independence Day. Mange av
disse er bilder av krigføring fra andre verdenskrig, og det fortelles om regelrett massakrering
av menneskeheten. England og deres motstand hedres gjennom nyhetssendingene, mens
Sovjetunionen ikke nevnes med et ord. Det regnes fra regissør Emmerichs side særlig tre store
innflytelsesrike inspirasjoner fra H.G. Wells i historien til Independence Day; de fremmede
kommer åpenlyst, atombomben som mislykkes og til slutt viruset som tar knekken på
invasjonsstyrken. (Newman 1996: s. 112)
I bunnen av den jevne monster- og invasjonsfilm fra tiåret ligger det alltid til grunn en følelse
av at militæret og/eller vitenskapen, gjerne i samarbeid, passer på amerikanernes ve og vel.
Særlig det militære maskineri. Hæren må for øvrig gi tapt mot marsboernes avanserte
teknologi i filmatiseringen av Welles’ klassiske roman. I Independence Day, som i The Thing
from Another World, The War of the Worlds og Earth Vs. The Flying Saucers (Sears, 1956) er
det sterke underliggende subtekster som heller i retning av militarisme som løsningen på de
fleste problemer av denne sort. ”Supervåpen” som vil ta knekken på det meste vil i enkelte
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tilfeller konstrueres i en håndvending og seieren sikres. Mange av de fremmede i 1950- tallets
monster- og invasjonsfilmer er følelsesløse flokkdyr, noe som med trygghet kan sies å
reflektere nasjonen USA sitt syn på Sovjetunionen i perioden. I filmer som Siegels Invasion of
the Body Snatchers er effektbruken dempet, mens karakterene som over natten forvandles til
ukjente kan leses som tegn på mistenksomheten og frykten som rådet mens senator McCarthy
var i full sving med sin fiendtlige propaganda. Perioden kjennetegnes blant annet av USAs
første Hydrogenbombe- sprengning i 1952, McCarthyisme frem til 1954, oppskytningen av
Sputnik 1- satellitten i 1957 og at den første mann i rommet, Yuri Gagarin, kommer ned igjen
etter en time i 1961. Først i 1963 etableres direktelinjen mellom Moskva og Washington, etter
den dramatiske Cubakrisen året før.
4. 1990- tallet: Komet- katastrofer og stor invasjon!
Idet følgende vil detaljerte narrative forløp i filmene Armageddon, Deep Impact og
Independence Day presenteres. Vekten vil ligger på de ulike filmenes handlingsforløp,
motiver og grad av samtidsproblematikk, noe som dessuten vil belyses ytterligere i kapittel 8
omkring krisefilmens motiver. Aller først tydeliggjøres filmenes forankring i filmhistorien
gjennom de tidligere When Worlds Collide og Meteor; begge betydningsfulle produksjoner i
forhold til Deep Impact og Armageddon, slik den omtalte The War of the Worlds legger
grunnlaget for Independence Day.
4.2. På kollisjonskurs i 1951
En dramatisk monolog om vårt solsystem innleder When Worlds Collide, hvorpå handlingen
begynnes i et observatorium i Sør Afrika hvor en professor har gjort en oppdagelse flere
vitenskapsmenn visstnok har fryktet; en planet i voldsom fart gjennom verdensrommet er på
kollisjonskurs med jorden. Piloten Randall får det topphemmelige oppdraget med å frakte de
tekniske data til astronomen Dr. Hendron i New York. Fremme i USA analyserer Dr. Hendron
opplysningene fra Sør Afrika og konkluderer med at: ” –Our world will end!” Under
fremleggelsen av nyheten under en høring i FN- bygningen uttrykker flere land (særlig
Sovjetunionen) skepsis til Hendrons teorier, som går ut på at planeten Zyra vil passere jorden
og medføre store katastrofer, deriblant jordskjelv og tidevannsbølger, mens den større
planeten Bellus, tre uker senere vil kollidere med jorda og dermed utslette alt liv. Allikevel,
ifølge Dr. Hendron, kan noen reddes. Levevilkårene på Zyra er trolig ikke ulike jordens, og
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man vil starte byggingen av en Noas Ark som rakettskip hvor utvalgte får reise til den
fremmede planeten før det endelige sammenstøtet med Bellus. Byggingen av rakettskipet
støttes ikke av regjeringen, og må finansieres privat av den lumske og invalide milliardæren
Stanton. Uker går og flere vitenskapsmenn blir omsider klar over at Dr. Hendrons teorier om
trusselen fra verdensrommet stemmer, noe som fører til oppstandelse verden over. Denne
tilstand av panikk skildres gjennom avisoverskrifter fra hele kloden, deriblant en norsk avis
med tittelen ”Aftenavisen” som med stor skrifttype proklamerer ”VERDENS ENDE”. Andre
klipp viser muslimer i bønn, og arkivbilder av folk på flukt. Zyra passerer og
katastrofetilstanden er et faktum. Dagen før jordens endelige undergang bryter opprør ut blant
arbeiderne på Arken, da utvelgelsen av mannskap gjennom loddtrekning er et faktum. Dr.
Hendron og Stanton må ty til våpen for å beskytte Arken mot den rasende folkemassen, og
rett etter rakettskipets avskjed med atmosfæren treffer Bellus Jorden som eksploderer. Med
Randalls egenskaper som pilot lander skipet på den idylliske planeten Zyra, og
menneskeheten fortsetter.
When Worlds Collide er etter all sannsynlighet den aller tidligste ”stor asteroide”- filmen, og
er på flere måter i besittelse av genremessige kvaliteter og senere konvensjoner som peker
frem mot katastrofefilmen på 1970- tallet. Det brede persongalleriet som inkluderer piloten,
professoren, hans datter, hennes forlovede, en liten gutt og en kynisk, ondskapsfull milliardær
kan vitne om en innlysende forløper for senere produksjoner i genren. I tillegg kommer
historiens struktur hvor planleggingen av mottiltak og overtalelse av statsledere, samt
hysteriet i forkant av hendelsen, dessuten teknologien og den generelle tone av overhengende
fare. Til sist den obligatoriske ødeleggelsen, i dette tilfellet oversvømmelse, av Manhattan,
New York og til sist hele Jorden. Av 1990- tallets grandiose katastrofefilmer er det med andre
ord flere filmer som har sitt opphav mer enn førti år tidligere. Oppskriften er i sin grunnform
meget nær Armageddon, men især Deep Impact, og befinner seg i likhet med disse to, samt
Independence Day tett opptil science fiction- genren.
4.3. Svak syttitallsmeteor
Helt klart en langt svakere film enn When Worlds Collide på alle områder, er Meteor uansett
en av de siste virkelig store katastrofe- satsningene i syttiårene. Ikke at det var verken den
første eller siste filmen som omhandlet faren for menneskehetens tilintetgjørelse grunnet
kollisjon med asteroide, men denne hadde i det minste en lang rekke store skuespillere å
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skryte av, ikke kun spesialeffekter og spenning. Sean Connery, Natalie Wood, Henry Fonda,
Karl Malden og flere medvirker. Regissøren, Ronald Neame, hadde instruert til stor jubel og
svimlende inntjening med The Poseidon Adventure syv år tidligere. Konseptet denne gang var
en kollisjon av massive asteroider ved planeten Jupiter som sender en kollosal steinblokk på
vei mot jorden. Dette må avverges da denne meteoren vil komme til å tilintetgjøre alt liv på
jorden. I USA settes det lit til Dr. Bradley (Connery) en vitenskapsmann som har designet et
topphemmelig våpen. Bradley er meget bitter da hans oppfinnelse som svever i bane rundt
jorda og er designet med slike trusler i tankene, faktisk har blitt overtatt av paranoide militære
som har rettet missilene mot Sovjetunionen. En ulovlig og hemmeligholdt operasjon fra
militærets side. Bradley og NASA- sjefen Sherwood, finner ut at ikke engang deres skjulte
våpen er nok for å stanse trusselen fra rommet, og henvender seg til russerne, som også viser
seg å ha et ”hemmelig” våpen. Russernes ledende forsker Dr. Dubov og hans
assistent/oversetter (Wood) ankommer operasjonssenteret i New York for å samkjøre den
felles innsatsen for å redde verden. Til syvende og sist tilintetgjør missilene meteoren, men
først etter at deler av den har ødelagt New York og Bradley med følge må overleve
oversvømte tunneler og leiras. Meteor huskes ikke som den største av 1970- tallets
katastrofefilmer, men i større grad som en film- katastrofe. Filmen gjorde det meget sjabert da
den ble sluppet og vurderes i ettertid som en kjedelig og høytidelig affære, hvor lite er gjort ut
av det faktum at USA og Sovjetunionen, i en sen fase av den kalde krigen, tvinges til
samarbeid og må bruke av sine kjernefysiske våpen- arsenal for å redde planeten fra
utslettelse.
4.4. Når treffer kometen?
Redselen for en katastrofe av bibelske proporsjoner truer i to filmer med likt utgangspunkt fra
slutten av nittitallet. Både Michael Bay/Jerry Bruckheimers Armageddon og Mimi
Leder/Steven Spielbergs Deep Impact tar for seg reaksjoner og mottiltak i forbindelse med
jordens endelige utslettelse i møte med enorme asteroider. Til tross for nære identiske
narrative premisser er filmene meget ulike, både i strukturering av materialet, menneskesynet,
graden av realisme (urealisme), valg av fokus og generell tone. Det frister å kalle
Armageddon for guttefilmen av de to; den bråker og stresser nær ustanselig, er langt mer
drevet av action og machomenn og langt mer fravikende i forhold til de følelsesmessige
aspekter. I de tilfeller hvor melodramatiske temaer behandles gjøres dette med såpeoperadialog i solnedgang. Deep Impact er langt mer interessert i å fortelle noe om menneskets
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respons på det verst tenkelige. En film med mindre grad av testosteron og krampeaktige
vitsemakere, samtidig så langt fra fri for grove klisjeer. Den baserer seg på den velkjente
narrative innfallsvinkelen hvor ulike menneskers reaksjoner på det katastrofale skildres.
Sistnevnte ønsker å formidle noe om håp, nærmest i et religiøst sinnelag, mens Armageddon
utelukkende dreier seg om patriotisme.
Armageddon er i sitt narrative nær Meteor, mens Deep Impact ligger tett opptil When Worlds
Collide i strukturen. I de to førstnevnte settes mottiltak av den høyteknologiske sorten i verk,
mens mindre komet- fragmenter med jevne mellomrom skaper ødeleggelser rundt om i
verden.
4.5. Amerikansk arbeiderklasse redder verden
Som nevnt i innledningen til kapittel 1 setter Armageddon i vei i et forrykende tempo, hvor
overgangen skifter fra dinosaurenes utslettelse til alvorlig ødeleggelse av New York. Byen
introduseres gjennom et oversiktsbilde, perifere karakterer introduseres for så å løpe for livet,
og oppføre seg som tullinger (en taxisjåfør roper: ” –We’re at war! Saddam Hussein is
bombing us!”) når mindre asteroider hagler ned over mennesker, biler og bygninger på
Manhattan. En åpning så spektakulært omfattende at den ville vært det naturlige klimaks i en
hvilken som helst annen film. NASA finner ut at for å kunne borre dypt nok i asteroiden, som
er på størrelse med Texas, må de ha den aller beste dypvanns- borreren i hele verden. Harry
Stamper (Bruce Willis) er mannen alle da peker (Fig.5) på og, sammen med sin kommende
svigersønn A.J (Ben Affleck) og deres ”fargerike” team bestående av cowboy, gambler,
matvrak/ tjukkas, geni/sextulling og farget motorsykkel- tjukkas, får de astronautopplæringen på under to uker6.

Fig.5: ” –The United States government just asked us to save the Earth.”
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Turen til asteroiden går via en russisk romstasjon, hvor en kosmonaut slutter seg til den
brokete forsamlingen. Tidligere er det opplyst at aksjonen for jordens berging er delfinansiert av Frankrike og Japan, sammen med USA, og nå er også Russland med på
innsatsen. Borringen på den gigantiske asteroiden går hardt for seg, ikke minst på grunn av
planene fra den amerikanske Presidentens rådgivere om å fjernsprenge atombomben fra
jorden i tilfelle noe skulle skjære seg. Denne situasjonen berges gjennom innsats fra den
fornuftige NASA- sjefen Truman (Billy Bob Thornton), hvis tro til borre- astronautene aldri
svekkes. Til sist viser det seg at detonatoren til bomben er skadet, noe som medfører at èn
mann må bli igjen for å utføre selve sprengningen. Til tross for at A.J. trekker det korteste
strået, er det Stamper som blir igjen. Han ofrer seg selv for sin datters lykke og planetens
overlevelse. Heltemottakelsen på jorden er et faktum, og fortellingen ender med at A.J. og
Grace, Stampers datter, gifter seg.
4.6. Såpeopera- katastrofe
I Deep Impact går både persongalleri, karakterisering og konflikter dypere. I tillegg er det
prioritert skuespillere som faktisk kan fremføre replikkene sine, deriblant Vanessa Redgrave,
Robert Duvall, Morgan Freeman og Maximillian Schell. Oppdagelsen av asteroiden kommer
ved at unggutten og hobby- astrologen Leo (Elijah Wood) undres over en ukjent lyskilde på
himmelen. Denne viser seg å være en kjempeasteroide med kurs for jorden. Den
fremadstormende og kyniske kvinnelige reporteren Jenny (Tea Leoni) oppdager, gjennom sitt
journalistyrke, hemmeligholdelsen av asteroiden og karrieren skyter fart etter avsløringen.
Hennes forhold til sin far er anstrengt, da faren (Schell) har giftet seg på nytt med en langt
yngre kvinne. I det narrative følger deretter mottiltakene overfor det katastrofale; det settes i
verk samarbeid mellom USA og Russland (i romskipet Messias) som skal reise asteroiden i
møte for å plante atombomber i den og sprenge den i biter. Den aldrende astronauten Kaptein
Tanner (Duvall) latterliggjøres av sine langt yngre med- astronauter, som sammen skal dra ut
til asteroiden og sprenge denne på direktesendt fjernsyn. Som reserveløsning graves det
verden rundt ut huler hvor utvalgte mennesker kan overleve i to år til støvet fra nedslaget har
lagt seg. Den afro- amerikanske presidenten Tom Beck (Freeman) beroliger folket og
refererer stadig til bibelske navn – skipet Messias skal redde jorden, hulene som skal bevare
alle verdens dyrearter, kunstnere, fremstående mennesker og liknende, kalles Noas Ark. Den
tredje store historien som fortelles omhandler Leo, hvis opprinnelige oppdagelse av asteroiden
har sikret ham heltestatus, og plass for ham og familien i Noas Ark- hulene. Til tross for sin
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unge alder gifter han seg med nabojenta Sarah, for dermed å få med henne og hennes familie i
hulene, noe som i siste øyeblikk ikke tillates av den byråkratiske hæren som henter de spesielt
utvalgte. Astronautene mislykkes; kometen sprenges i to deler, og de følger disse mot jorden i
sitt skadde romskip.
Alt håp synes ute. Leo flykter fra tryggheten i hulene for å finne Sarah, og i det den minste
kometen slår ned flykter de i sikkerhet i høyden, etter at Sarah har måttet forlate sine foreldre
og overtatt sin lillesøster. Jenny finner tilbake til sin far, og de møter sammen døden, gjennom
kjempebølgen som den minste asteroiden skaper når den treffer Jorden. New York,
Washinghton D.C. og store deler av Østkysten legges i grus. Det sies at det samme har skjedd
i deler av Afrika og Europa, på den andre siden av Atlanterhavet. Leo og hans unge kone
overlever så vidt, og sammen har de skapt sin egen lille familie (Fig.6) da de i kaoset måtte ta
hånd om et spedbarn. I siste øyeblikk tar besetningen på Messias, etter Tanners initiativ,
beslutningen om å armere de gjenværende bomber og manuelt kjøre sitt skip inn i den største
kometen. De lykkes og jorden er reddet. Filmen ender med at det i Washington, som sammen
med andre store byer som ble ødelagt av kjempebølgen, startes gjenreisning av Capitolbygningen. President Beck taler om at vannet senket seg og at håpet og menneskeheten lever
videre. Helter er omkommet, men de blir husket. Alt lar seg gjenoppbygge. Det kan sies å
være en svært optimistisk slutt på filmen, et budskap om at det har skjedd en renselse, at
samarbeid og samhold førte til at planeten overlever. Jorden ble reddet av offervilje og
pågangsmot (Tanner og hans mannskap), ikke alene avansert teknologi (romferger og
atomvåpen). Og, det kan dessuten tilføyes, troen på Gud, som det ofte henvises til gjennom
Noas Ark- hulene og romskipet Messias.

Fig.6: Den nye familien.

Fig.7: ” –Farvel, og fortsett kirkearbeidet.”

Fremfor den stressende og tempofylte avslutningen av Armageddon, ofrer Tanner og hans
overlevende astronauter seg på en langt roligere måte for å redde jorden. Tanner har for øvrig
fått vist at han duger selv om han ikke er ung lengre, og blir den som i det siste blir jordens
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redningsmann (” –Let’s look at the bright side of it; we’ll all have highschools named after
us!”). Helt uten melodramatiske klisjeer foregår det for øvrig ikke. Familiene til astronautene
bringes til kontrollrommet i Houston, hvor de (i likhet med Stamper og datteren i
Armageddon) får ta farvel med sine kjære. Astronauten Simon har følgende beskjed til sin
kone rett før han går i døden for å redde verden: ” –Promise me you keep doing your Churchthing.”(Fig.7) De unge, veltrenede og teknologisk oppdaterte astronautene er i utgangspunktet
skeptiske til Tanners deltakelse på Messias- oppdraget. Han var den siste mann som gikk på
månen og tilhører som han sier ”deres fedres generasjon”. Selvfølgelig blir han den som
holder hodet kaldt når ting går galt, og underholder den blindede astronauten med høytlesning
av Moby Dick.
4.7. Ulike virkemidler, ulik tematikk
Deep Impact inneholder langt færre spektakulære ødeleggelser enn Armageddon. Den er i
likhet med Independence Day svært åpenlyst rettet mot katastrofen i Amerika. Sistnevnte
viser glimt fra andre steder i verden; Moskva, Paris, Irak, men hovedvekten ligger på
menneskene i USA; Los Angeles, New York og Washington som organiserer kampen mot
invasjonsstyrken. Armageddon har korterere tid mellom spesialeffektene; i anslaget
ødeleggelsen av Manhattan, deretter Shanghai og til sist Paris som blir totalt utslettet. Begge
filmer benytter i det narrative en nedtelling av tid for å skape spenning. Dette skaper spenning
om hvorvidt nedtellingen ender i suksess for planene om å redde verden eller selveste
undergangen. På Houston kontrollsenter i Armageddon henger et enormt digitalt ur, ofte i
bakgrunnen og jevnlig i fokus. På denne måte skapes stadig større spenning omkring
operasjonens fremdrift og gjenværende tid. Ofte forekommer direkte overganger fra klokka i
kontrollrommet til strabasene i verdensrommet. Siden tidsforløpet i Deep Impact strekker seg
over et helt år blir det gitt lengre tid til eksposisjon, og det involveres flere karakterer.
Actionscenene, med unntak av et bilkrasj i anslaget, begrenser seg til to; astronautenes
dramatiske forsøk på planting av bomber i kometen, og den ene kometens nedslag hvis
resultat blir kjempebølgen som ødelegger den amerikanske Østkysten. Deep Impact baserer
seg på den velkjente narrative innfallsvinkelen hvor ulike menneskers reaksjoner på det
katastrofale skildres.
Til forskjell fra Armageddon inneholder filmen mindre humor, populærkulturelle referanser
og færre effekter. Til tross for Spielbergs rolle som utøvende produsent er filmen mindre
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”High Concept” enn man kunne forvente. De avsluttende 15 minutter hvor spenningen tiltar
blir til en noe høyspent melodramatisk røre hvor kvinner gjennomgår følelsesmessige kriser i
forhold til spedbarn og/eller foreldre. Dette skjer både gjennom astronautenes farvel med sine
kjære via monitoren, Jennys gjenforening med sin far på stranden, og unge Sarahs avskjed
med sine foreldre. Jenny går fra å være kynisk og karriereorientert til følsom og selvofrende.
På bekostning av nasjonal sikkerhet er hun i starten interessert i å kringkaste nyheten som
skjules av at finansministeren må gå av. ” –Isn’t Washington sick?”, kommenterer en sekretær
tidlig i filmen i forbindelsen med en påstått sexskandale. Til sist fremstilles byen som renset
gjennom jubel til president Beck som taler om minner, håp og gjenreisning etter den rensende
flodbølgen som har tilintetgjort hele den amerikanske Østkysten. Folk står sammen, mens det
i forkant av kometen ble det via fjernsyn opplyst om plyndring, profittering og opptøyer. I
filmens avslutning ved gjenbyggingen av Capitol Hill er alle lykkelige.

Fig.8: Et renset Washington gjenreises.

Washington er ikke lenger et sykt sted. Den kaldhjertede utvelgelsesprosessen i forkant hvor
kun fremstående individer, og et fåtall tilfeldig utvalgte (ingen over 50 år) ble gitt adgang til
Noas Ark, er glemt. I denne filmen er det ingen bilder fra resten av verden som følger den
amerikansk- russiske aksjonen for å stoppe steinblokken på størrelse med Mount Everest. Kun
bilder fra folkemasser som via storskjermer på Times Square følger utviklingen. Katastrofen
skildres på en måte som forsøker via følelser og nærhet å konstruere den spenningen
Armageddon skaper gjennom sine ustoppelige action- scener.
Selve astronaut- treningen i Armageddon skildres som et sammensurium av fysisk trening,
eksessiv understreking av borrearbeidernes usunne vaner og kjærlighetshistorien mellom
Grace og råtassen A.J. Dette romantiske bi- plot skildres med avsindig brede penselstrøk, og
forbigår alt av klisjeer. Romfergene med white thrash- bandittene, en slags rabiat, karikert
fremstilling av arbeiderklasse- helter, blir gitt de tiltalende navnene ”Freedom” og
”Independence”, og filmens siste to tredjedeler er en sammenhengende, støyende skildring av
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strabasene for å få tilintetgjort steinen i verdensrommet. Det kommer til et punkt hvor
overdrivelsene, stereotypene (Peter Stormares overspilte russiske karakter Andropov),
replikkene (” –Oh, man. What are you doing with a gun in space?”) og usaklighetene (det
faktum at kjøretøyene de benytter på asteroiden er utstyrt med automat- geværer er kun
toppen av isfjellet) ispedd den dominerende reklamefilm/musikkvideo- estetikken, blir i meste
laget.

Fig.9: Hele verden følger med.

Fig.10: Coca-Cola estetikk.

Fig.11: Peace, Life, Hope.

Fig.12: Bonderomantikk.

Bildene av mennesker som rundt om i hele verden (Fig.9) sitter foran fjernsyn og radio for å
følge det skjebnesvangre dramaet er klisjeer som hentet fra Coca- Cola reklamefilm. Bildene
er for øvrig svært pene (Fig.10), itonesettes av klassisk musikk og viser eksempelvis
guttunger som i slow motion løper rundt med modeller av romferger med billboard- postere
av John F Kennedy i bakgrunnen. Dette med ordene ”Peace”, ”Hope” og ”Freedom” skrevet i
store bokstaver (Fig.11). Bemerkelsesverdig ved disse bildene er at de uttrykksmessig
refererer til femti-/ sekstitallet, med gutter kledd i snekkerbukser, menn med skjorte og hatt,
og folk på bondegårder som søker tilflukt i bomberom på gården. En type gammelmodig
romantikk dominerer disse bildene (Fig.12) hvis mål er å illustrere det amerikanske folks
reaksjon på at oppdraget først ser ut til å mislykkes, og deretter liknende scener når
asteroidens tilintetgjørelse er et faktum. Dette kunstneriske grepet forsøker trolig å
kommunisere om noe ur- amerikansk, og gir positive assosiasjoner for det brede publikum.
Filmen for øvrig er lagt til nåtiden, eventuelt en nær fremtid7, da teknologien, deriblant
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romfergene, som benyttes ser forskjellig ut fra i dag. Begge de omtalte filmer er
katastrofefilm med kjennetegn fra science fiction- genren. Tegn på dette er fokuset på
teknologi, reiser ut i rommet og menneske i konflikt med en kosmisk trussel. Det samme er
tilfellet for Independence Day, også denne en hybrid mellom tradisjonell katastrofefilm og
science fiction.
4.8. Humørfylt dommedag
I det verste kaoset omkring asteroide- borringen i det ytre rom i Armageddon setter en av de
mest ualminnelige karakterene seg skrevs over atombomben og imiterer en rodeo- cowboy
som i Kubricks Dr Strangelove, og møtes med replikken: ” –Get off... the nuclear... warhead.”
Liknende scener utspiller seg i Independence Day; til tross for masseødeleggelser av nærmest
hele verden og millioner av omkomne, presterer disse filmene å ha en tone som slett ikke er
dyster eller nedbrutt. Dette til forskjell fra 1970- tallets katastrofefilmer hvor alvoret tynget
kraftig og tonen var meget sober. Scenen med bomben på asteroiden refererer som sagt til en
velkjent, klassisk filmscene og kan knyttes til elementet av intertekstualitet som et kjennetegn
for ”High Concept” filmen. Stikkord for en film som Independence Day er filmatiske og
populærkulturelle referanser, presentert gjennom genrelek og med mangesidige moralske og
politiske meningsnivåer, noe som presenteres i innledningen til Film Genre 2000 hvor bokens
redaktør Wheeler Winston Dixon skriver om filmen :
”/…/ mixes equal parts of Shakespeare’s Henry V, Byron Haskin’s War of the Worlds
(1953), and Fred F. Sears’s Earth vs. The Flying Saucers (1956) to serve up a
contemporary morality tale that is one part science fiction film, one part social
criticism tract, one part political harangue, and one part sitcom, which seeks to give
audiences a sense of hope against seemingly overwhelming odds.” (Dixon 2000: s. 4)
Eksemplene på denne uttrykksform i 1990- tallets trend er utallige. Den fordrukne
Vietnamveteranen som er ferd med å ofre seg for sine barn og planetens overlevelse roper ut
følgende idet han flyr i døden: ” –In the language of my generation: up yours!” Tidlig i
sistnevnte film høres REM- låten med refrenget ”It’s the end of the world as we know it, and I
feel fine” på en radio rett før de fiendtlige besøkende ankommer, og denne gir et forvarsel om
så vel begivenhetene som humøret disse skal bekjempes med. Verden er i ferd med å gå under
– noe som ikke forhindrer de ulike protagonistene i å lire av seg vitser. Will Smiths karakter
Hiller har en refererende dragning mot Spielbergs filmer om vennlige utenomjordiske (Close
Encounters og E.T.), som han kunne tenkt seg å banke møkka ut av. Det sentimentale aspektet
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ved Spielbergs film smadres i Independence Day i møtet mellom piloten Hiller og det
havarerte romvesen, da han smeller til den fremmede med knyttneven, etterfulgt av
kommentaren: ” –Welcome to Earth!” og den refererende: ” –Now that’s what I call a Close
Encounter!” Geoff King kommenterer scenen slik:
”The joke is guaranteed a laugh, but the politics are more serious in a film that
presents the being from another world as a cold, absolutely alien ‘Other’ for whom all
humanity can usefully do is ‘die’. This justifies a response of unmitigated violence on
the American part that is central to the film’s generally reactionary politics.” (King
2000: s. 26)
Den ondsinnede fremmede fra science fiction- filmen sto tidligere som potensielle metaforer
for Sovjetunionen gjenskapes her, etter den kalde krigen, som en type ideologisk
nødvendighet; en motstander som bidrar til intern samhandling. (King 2000: s. 26)
Filmens helter er en ulik forsamling, men i det siste reddes jorden av en jagerflyger som har
fått avslag på sin søknad om astronaut- trening og en superintelligent kabel- tv reparatør, som
gjennom hele filmen har snakket varmt om gjenbruk for å redde planeten. Når det gjelder
filmens dypere tematikk utover det opplagte om samarbeid på kryss av rase og nasjonalitet for
å redde jorden, bemerker Amy Taubin (1996) at dersom Gulfkrigen (gjennom presidentens
bakgrunn som heroisk i denne) er et klart referansepunkt, er samtidig Andre Verdenskrig
tungtveiende i filmens sub- tekst. Hun skriver blant annet at New York visuelle tilintetgjørelse
likner intet mindre enn Hiroshima, og at det i likhet med 1940- tallets krigsfilmer males et
bilde av en fiende, med ambisjoner om global dominasjon, som er utelukkende ondt.
Presidentens stimulerende tale kvelden før det endelige slaget sammenliknes med Henry V og
hans samling av lurvete tropper. Og når det gjelder talens sterkt patriotiske innhold, tror
Taubin denne vil bli godt mottatt også utenfor Amerika til tross for dennes mildt sagt
sjåvinistiske moral. (Taubin 1996, s. 6-8)
Til tross for en ubegrenset mengde åpenbare logiske brister følger Independence Day en stram
narrativ oppbyggning hvor handlingen er tredelt etter dagene som går. Dag 1 kommer de
fremmede, de utsletter Los Angeles, New York og Washington D.C. og andre store byer over
hele verden. Dag 2 samles de ressurssterke overlevende, som inkluderer presidenten, hans
øverste general, jagerpiloten, datageniet og fylliken. Forsøk gjøres på å kjempe tilbake med
moderne teknologi, dette omfatter halvhjertet bruk av atomvåpen, noe som mislykkes. Etter
president Whitmores oppildnende og patriotiske tale dag 3, som er Amerikas
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uavhengighetsdag 4. juli, sammen med kunnskapen om invasjonsmaktens svake punkt,
organiserer amerikanerne angrepet som lykkes i nedkjempingen av ondskapen fra det ytre
rom. Kjernen i filmen er det moralske vendepunktet, presidentens tale før det endelige
motangrepet, hvor deltakerne gjennom henvisning til historien blir gjort oppmerksom på hva
det kjempes mot. Selve menneskeheten står på spill, og sammen kan denne reddes. Først
gjennom presidentens tale fylles den uorganiserte gruppen til en samkjørt enhet. Kulturen vår
er verd å kjempe for, verd å dø for. ” –We will not go quietly into the night! We will not
vanish without a fight! We're going to live on! We're going to survive! Today, we celebrate
our Independence Day!”, tordner den unge presidenten og møtes av enorm jubel.
Taubin skriver at en av Amerikas verste mareritt i det sene tjuende århundre belyses i
Independence Day. Hele byer utslettes i et hav av flammer og flygende biler, noe som ikke
skyldes verken terrorangrep eller etniske opptøyer, og hvor folk som ordinært sett ville vært
under mistanke slett ikke er en del av problemet, men en del av løsningen. Etniske og
rasemessige stereotyper strekkes til det geniale, hevder Taubin, og slår fast at samholdet er
sentralt, gjennom at de hver for seg ikke ville ha utrettet noe, mens de sammen er uslåelige. Et
mindre heldig aspekt ved filmen er dens dragning mot det militære. I Taubins syn på saken
kan den sees som en lang reklamefilm for Reagans Star Wars- program, rakettforsvarssystemet som koster billioner av dollar. I tilfelle en invasjon ville et slikt forsvar vært
glimrende, glem utdanningssystemet og velferd, militærindustrien trenger å utvikle
teknologien til et nivå hvor tryggheten virkelig er ivaretatt. Taubin konkluderer sin artikkel
om Independence Day med at filmen er:
”/…/ produced through the symbiotic relationship between the special-effects creative
people in Hollywod and the military people in Washington. They’re getting fat off the
same technology and we’re cheering them on.” (Taubin 1996: s. 8)
4.9. The World Upside Down
Independence Day- produsent og medforfatter Dean Devlin kommenterer i et intervju med
filmmagasinet Cinefantastique i forkant av filmens premiere, at de rett og slett gikk tom for
katastrofer på 1970- tallet. At alle de ”gode” ble forslitt, og at man videre i dette henseende
hadde brukt opp (og vel så det) mulighetene for variasjon i menneskene oppi de store
dramaene. I forklaringen av vanskelighetene omkring revitaliseringen av katastrofeformatet i
en “science fiction setting” forklarer Devlin følgende:
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”A science-fiction disaster film inherently has a problem in that what makes a disaster
film work is the familiarity. You’ve been in that situation, and you fear this is the
worst-case scenario of the situation you’ve been in. With science fiction inherently it’s
a situation you haven’t been in. So, I think what makes this film work is that we place
it in today’s world, with people you can identify with, in situations you can identify
with. It’s only the enemy you can’t identify with. That’s original to our daily
existence. I think that’s one of the reasons why we were able to bring it back.”
(Wagner 1996: s. 9)
Når dette er sagt forteller det mye om denne mannens virkelighetsoppfatning. Mange vil med
meg trolig hevde at Independence Day er en film med få eller ingen realistiske øyeblikk, og at
mulighetene for identifisering med dette blir vanskelig. Devlin sier for øvrig i det samme
intervjuet at Independence Day er sterkt innfluert av Irwin Allens filmer:
”If the Poseidon Adventure gave us a ship turned upside down, then Independence
Day gives us the world upside down. A la the Twilight Zone, ordinary people are
caught up in extraordinary circumstances – not Schwarzenegger-like heroes who fight
off the hordes single-handed.” (Wagner 1996: s. 9)
Den amerikanske Presidenten, hans øverste general, hans kvinnelige rådgiver, hennes
brilliante eks- mann, en fantastisk pilot, hans strippende forlovede, samt en alkoholisert
Vietnamveteran tidligere kidnappet og misbrukt av fremmede fra verdensrommet; ”vanlige
folk” er kanskje ikke det første som faller en inn i møte med denne gjengen. Det er all mulig
grunn til å hevde at 1970- tallets filmer i gjennomsnitt inneholdt flere ”vanlige folk” enn
nittiårenes filmer i katastrofegenren.
Bruken av tverrsnittet av det amerikanske samfunnet fra Irwin Allens filmer er tydelig, men
fraværet av gamle damer og ellers hjelpeløse feiginger i den ekstreme situasjonen skiller
filmens karakterer fra de tidligere katastrofefilmer. Som det ble nevnt i kapittel 3 om
imitasjonsmekanismen kan det hevdes at bruken av det topp- hemmelige ”Area 51” og den
mye omtalte Roswell- ufostyrten fra 1947 i Independence Day tyder på kraftig innflytelse fra
tv- serien X- Files og dennes gjennomgående tematikk. Meget relevant i forbindelse med
nevnte fjernsynsserie blir dermed filmens (svært vellykkede) forsøk på å spille videre på XFiles’ tidsriktige populær- mytologi omkring myndighetens hemmelighold av vesener fra det
ytre rom. Et action- scenario velges fremfor paranoid, psykologisk spenning som i den stille
overtakelse i Siegels eller Kaufmans Body Snatchers:
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”According to Devlin, ”Rather than have a film where you have little spores that are
going to hide inside of people and slowly take over, our movie starts with, ’They’ve
arrived, and they’re blowing the shit out of the planet. Now what do you do?’”
(Wagner, 1996, s. 8)
Dette demonstrerer det økte fokus på fysisk effektbruk; sprengning av det Hvite Hus,
spektakulær utslettelse av millionbyer, de enorme romskipene og utallige halsbrekkende
luftkamper. Dette er sannsynligvis et industrimessig krav for en film i denne budsjett- orden
på midten av 1990- tallet.
Om Don Siegels Invasion of the Body Snatchers8 skriver J. Hoberman (1994) i artikkelen
Paranoia and the Pods:
“The most famous B-movie allergory of the 50s, it gave the familiar Cold War fantasy
of extra-terrestrial conquest an additionally paranoid twist. Drifting from the sky, seed
pods from outer space replicate human beings and replace them (as they sleep) with
perfect, emotionless, vegetable doubles – thus successfully colonising the earth with
the sexual other- directed drones of a harmoniously single-minded mass society.”
(Hoberman 1994: s. 31)
Artikkelen konkluderer med at et tilbakeblikk på den kalde krigen fra et post- McCarthy
synspunkt viser at Siegels film ikke bare naturaliserte ”den røde trusselen”, men dessuten la i
denne en darwinistisk angst gjennom antydningen om at kommunsismen faktisk kan være et
høyere trinn i evolusjonen. Invasion of the Body Snatchers tilbød en imaginær visualisering av
den nasjonale sikkerhetsstaten og forestilte seg dens psykiske kostnad for amerikanernes
selvbilde. (Hoberman 1994: s.31) I artikkelen Houston, we have a big problem… uttaler
regissør Emmerich at han ser filmen mer som en viderføring av katastrofefilmen og
krigsfilmen fra Andre Verdenskrig, enn 1950- tallets invasjons- science fiction filmer:
”I think the 50s scenarios were much more like the atomic age thing, all these
creatures created by atomic power. For us it was more like The Towering Inferno, The
Poseidon Adventure, The Longest Day – they were our models for Independence
Day.” (Newman 1996: s. 112)
Independence Day er for øvrig en film hvor kvinnene stort sett er til pynt og trøst, dette i
likhet med Armageddon. Disse og andre implikasjoner i filmenes underliggende motiver vil
belyses nærmere i kapittel 8 om krisefilmen og katastrofefilmen.
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5. Terrorkatastrofene – nytt scenario
Den nye typen katastrofefilm benytter flere av konvensjonene fra tidligere suksesser, men er
oppdatert i effektbruk, tempo, omfang av de involverte katastrofene og aktualitet. Dette er
forståelig, da filmspråket har utviklet seg naturlig i en periode på nærmere tyve år, og ikke
minst trusselbildet er et annet. Særlig utover forrige tiår. Naturkatastrofene – vulkanene,
uværet, kometene er stort sett de samme, men der den første Airport tjueseks år tidligere kun
har en enkel bombemann, samt en snøstorm som trussel, kreves det nå noe større og mer
truende for å oppfylle publikums krav. Terrorkatastrofene er på mange måter et nytt fenomen,
en type sub- genre av thrilleren, og nært beslektet 1970- årenes paranoide thrillere. Filmene
varierer mellom spenning og action som i Executive Decition, konspirasjon og paranoia som i
Arlington Road og X- Files Fight the Future (Bowman, 1998), katastrofeberedskap og frykt i
The Siege, mens Path to Paradise baserer seg på ekte hendelser og symboliserer et utbredt
område for en type ny frykt på 1990- tallet.
5.2. Ekstrem islamsk flyterror
I filmen Executive Decition er det stor terrorisme mot USA på gang, med islamske terrorister
(fra Algerie) som skurkene. Etter åpningen hvor en amerikansk elitestyrke i Italia ledet av
oberstløytnant Travis, mislykkes i å gjenfinne et stort parti stjålet nervegass, tar islamske
terrorister kontrollen over et 747 passasjerfly fra Athen til Washington D.C. Tilsynelatende
for å presse frem løslatelse for deres terroristleder tatt til fange av amerikanerne.
Etterretningseksperten Grant (Kurt Russell) mistenker at grunnen kan være en helt annen
(nemlig terror med den stjålne nervegassen) og overbeviser militæret om at flyet under ingen
omstendigheter må få entre amerikansk luftrom. En aksjon settes i verk for å entre og ta
tilbake det kaprede flyet, og den utrente (men flyge- dyktige) Grant blir ved en feiltakelse
med på 747 flyet sammen med antiterror styrken, hvis oppdrag er å deaktivere giftbomben,
som potensielt vil utradere hele USAs Østkyst og ikke minst overmanne de islamske
terroristene. Det vil si; bortsett fra den fanatiske lederen Hassan (David Suchet), tror de andre
kaprerne at oppdraget faktisk går ut på å få løslatt den arresterte lederen. Men etter denne
løslates avslører Hassan at dette kun var et påskudd for å ta livet av millioner av amerikanere.
En mer moderat kaprer roper: “ –You are blinded by hatred, this has nothing to do with
Islam!”, og blir skutt av Hassan. En flyvertinne må hjelpe til, hun finner et kart som viser
planene om giftspredningen, og etter at Hassan skyter pilotene må Grant lande flyet. Men
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innen den tid er det ikke måte på dramatikk om bord i flyet – bomben er nær umulig å
deaktivere (og sprengstoff- eksperten brekker ryggen), oberstløytnant Travis omkommer,
spesialgruppen er nær ved å oppdages, kontakten mistes mellom redningsgruppen på flyet og
myndighetene på bakken, og regjeringen ønsker å skyte ned flyet før det kommer innenfor
amerikansk luftrom.
Filmens trailer er utmerket i sin maksimering av filmens spenning og dramatikk. Etter Warner
Brothers logoen følger den dype fortellerstemmen bildene av en selvmordsbomber som
sprenger en fasjonabel London- restaurant i lufta med ordene: ” –In an age were terrorism
knows no boundries and the level of threat knows no limits…” Dramatisk musikk, kryssklipp
av passasjerflyet, militærfly og det militære møterommet hvor eksperten Grant kommer med
sin hypotese om at det ikke er snakk om noe gisseldrama, derimot en plan om å sprenge flyet
over Washinghton. Bilder av antiterror- gruppen som gjøres i stand. Fortelleren: ” –The global
response is routine, and advanced technology can accomplish miracles…” Spesialgruppen
border det kaprede flyet fra undersiden: “ –A life or death decition for 400 passengers on a
plane, or 40 million civilians on the ground…” Referanse til at avgjørelsen fra aller høyeste
hold om å ofre flyets passasjerer for å spare Washingtons befolkning. Bilder av det digitale
kartet over Østkysten som viser den dødelige gassens spredning dersom bomben på flyet
detoneres over Washington D.C. og Grant som sier: ” –Forget Washington…they’ve got
enough to wipe out the entire Eastern Seaboard!” Fortelleren fortsetter sitt resonement ” …will come down to a choice between the unthinkable and the impossible!” Lydspor,
musikk og den visuelle bombarderingen toppes med opplesningen av hovedrolleinnehavere
og til slutt serverer fortelleren filmens ”slagord”: ” –This March Warner Brothers invites you
to fasten your seatbelts – Executive Decition.”
Filmen faller i kategorien ”farefulle reiser”, og selv om katastrofen, med unntak av
restauranten i London som sprenges, avverges både spredning av gass og flykrasj, har filmen
flere klare likheter med syttitallets Airport- filmer. Publikums identifisering ligger
formodentlig i den iboende frykten ved flyreiser. En gruppe mennesker går på et fly, en
ulykke inntreffer (i dette tilfellet kapring av fanatiske selvmordskandidater) og det ser ut til at
ingen vil komme fra det med livet i behold. En enkel sak å se at identifisering og spenning er
mulig med dette nervepirrende scenario. Filmen setter ikke den islamske religion i noe godt
lys, men makter å skille ut Hassans egne psykotiske planer fra de øvriges ønske om å befri sin
leder. Grant, den akademiske terroreksperten som ved et uhell blir med på turen, kommer rett
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fra fest, er kledd i smoking og det refereres til James Bond, en karakter Grant opprinnelig ikke
likner, men blir mer i tråd med etter hvert som handlingen skrider frem. Før han til slutt på
egenhånd har landet flyet har han klatret, skutt, slåss, sjarmert flyvertinne og avverget en
massiv biokjemisk katastrofe. Filmen bryter med kjente konvensjoner først og fremst ved at
action (og martial arts)- skuespilleren Steven Seagal i rollen som Oberst Travis omkommer i
ombordstigningen fra militærflyet til passasjerflyet. Et fortellingsgrep som nok overrasket
mange, da denne mann i andre tilfeller har en tendens til å overleve det meste9.
5.3. Terror i fangefly og presidentfly
Andre filmer fra perioden som involverer hasardiøse nesten- katastrofer ved flyreiser er
produsent Jerry Bruckheimers Con Air (West, 1997) om et fangefly som blir overtatt av de
mange overdrevent psykotiske fangene om bord og ferden ender gjennom Las Vegas gater.
Det blir opp til den hederlige og uskyldig dømte fangen om bord på ferden å redde
situasjonen, når statspoliti og marshalltjenesten viser seg som rådløse. Liknende tematikk er
åpenlys i Turbulence (Butler, 1997) om massemorderen som kaprer fangeflyet og hvor den
vimsete flyvertinnen bl.a. må ta knekken på morderen, samt å lande flyet. I Air Force One
(Petersen, 1997) er USAs president, Harrison Ford med western- navnet Jim Marshall, på vei
hjem fra Moskva hvor han har holdt en alvorlig tale om sitt lands nye ”null toleranse” politikk
overfor terrorisme. Presidentflyet kapres av terrorister forkledd som journalister, men
presidenten tar saken i egne hender og presenterer sin egen form for ”null toleranse” overfor
terroristene da han faktisk er en høyt dekorert Vietnam- veteran. En forlengelse av den yngre
presidenten i Independence Day året før, som var jagerpilot i kamp med romvesen og med
kamperfaring fra Gulfkrigen. Men også denne gang en konservativ og kraftfull leder som tar
saken i egne hender og løser problemene. I en tid dominert av Bill Clintons utenomekteskaplige affærer10 ble altså fiktive (republikanske) presidenter på kinolerettet fremstilt
som de ultimate action- helter.
5.4. Terroristen i nabolaget
Filmen Arlington Road er en langt dystrere fortelling om terrortrusselen mot nasjonen. Den
spiller i større grad på en type Hitchcock- aktig usikkerhet og spenning omkring professoren i
terrorisme og det nyinnflyttede paret i nabohuset. Det rulles stadig opp hint om at naboene i
forstads- omgivelsene har skiftet identitet, samtidig som at de avslører hat overfor de føderale
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myndigheter. Dette i likhet med virkelighetens Timothy McVeigh; Gulfkrig- veteran,
forbannet over ”Waco Texas”- aksjonen11 og gjerningsmannen bak bombingen av Oklahoma
City. Det føderale politiet hadde allerede i 1992 blitt utsatt for massiv kritikk etter den såkalte
”Ruby Ridge”- affæren12. Hovedpersonen Michael Faraday (Jeff Bridges) underviser på
Washington Universitet i emnet ”amerikansk terrorisme” og forteller at siden kampen for
frihet 200 år tilbake har terrorhandlinger og politisk vold alltid vært en del av nasjonen.
Faraday selv har anstrengt forhold til staten, da hans avdøde kone var FBI- agent som døde i
en Ruby Ridge- aktig feilslått aksjon. Denne utspilte seg i det rurale West Virginia hvor en
mann mistenkt som høyreekstrem skulle pågripes, familien satte seg til motverge og mannens
kone og yngste sønn ble drept, sammen med Faradays kone. En scene som utspilles gjennom
en mareritt- aktig skildring. ” –Leah died for her country”, sier hennes tidligere partner i
byrået, ” –She shouldn’t have”, svarer den bitre Faraday. Han gir dessuten uttrykk for mistro
overfor politikere som ikke tar ansvar, blant disse FBI- sjefene som ikke beklaget hans kones
død. Naboen Oliver Lang (Tim Robbins) er bygningsingeniør og snakker om: ” –The
buildings I’ve left behind”, noe som korresponderer med Faradays mistanker om at han
skjuler noe. Tidlig i filmen refereres det til en bilbombe mot det føderale skattevesenet i St.
Louis ikke mange år tilbake. Denne likner virkelighetens Oklahoma City- bombing; også
denne med sprengstoff i bil parkert utenfor, èn enslig gjerningsmann, og hvor et daghjem for
barn blant annet ble rammet. 63 mennesker omkom i denne terroraksjonen. Faraday blir etter
hvert klar over at naboen og hans terrornettverk trolig stod bak denne og lot en syndebukk få
all skylda. Gjerningsmannen ble beskrevet som ”gjennomsnittlig” og ”vennlig”.
I sin undervisning om saken slår Faraday fast at FBIs konklusjon om at det i St. Louis- saken
dreide seg om én mann og ingen medsammensvorne er en feilaktig bedømmelse. ” –We
needed to have this man to blame. One name, our security back.” Dramatikken tiltar etter
hvert som Faraday avslører nye sider ved Lang (hans far tok selvmord da staten og byråkratiet
tok vannet fra familiegården), hans nettverk (som viser seg å være en speider- organisasjon),
og dessuten hans rekruttering av Faradays egen sønn og definitiv medvirkning i St. Louisaksjonen. Paranoia og forvirring stiger i form av lydbruk, lyssetting og kamerabevegelser. I
likhet med karakteren Frady i The Parallax View (Pakula, 1974) vikler Faraday seg stadig
dypere inn i en umulig floke, som ikke på noen måte kan ende godt. Faradays unge kjæreste
myrdes da hun har oppdaget Langs samarbeid med leveringstjenesten ironisk navngitt
”Liberty Delivery Service”. I en intens jakt på sin sønn fra terroristenes klør kjører Faraday
selv bilbomben ned i FBI hovedkvarterets parkeringshus i jakten på budbilen. ” –We all have
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the right to be here… Except you!”, sier hans kones tidligere partner i oppstyret i
parkeringshuset. Bagasjelokket åpnes samtidig som bomben aktiveres av Langs medhjelpere.
Bomben går av og halve bygningen kollapser; ” –Just like a warzone” sies det på nyhetene.
184 mennesker omkommer og Faraday med sin kones fortid og mistillit til FBI utpekes, blant
annet etter tv- intervjuer med hans studenter, som den enslige gjerningsmannen. Dette til tross
for at han karakteriseres som en ”rolig” og ”hyggelig” mann. Som i St. Louis affæren
konkluderes det etter hundrevis av timer med etterforskning, gjennom nyheter på fjernsyn: ” –
The work of one man, and one man alone.” Historien ender med at ekteparet Lang har solgt
huset sitt og venter på beskjed om hvor de skal flytte neste gang.
Der hvor Executive Decition og Air Force One kan sies å være rene action- katastrofer spiller
Arlington Road på sammensvergelse, intrige, uvisshet og paranoia. Handlingen er også i
denne filmen lagt til Washington D.C. og har med sin overraskende, finurlige og uhyggelige
avslutning klare referanser til tidligere tiårs ”konspirasjons- thrillere”. Slutten er nedslående,
da de egentlige terroristene, det hatefulle paret i nabohuset, unnslipper og kan fortsette sitt
onde virke i en ny amerikansk by. Arlington Road har et narrativt forløp som utvikler seg i en
tiltakende hallusinerende og ubehagelig retning. Etter hvert blir det klart at filmen ikke vil
ende godt, og konklusjonen er vellaget og intelligent. Tidlig i filmen kommer det frem at
Farraday er en liberal og velmenende mann, samtidig bygges det opp om hans natur som
tvilende til myndighetenes virke. I kaoset i filmens siste halvdel viser dette seg å bli hans
bane, da oversikten mellom paranoia og virkelighet blir uskarp.
5.5. Islamsk terror mot New York
I filmen The Siege er det om mulig enda større terrorhandlinger på gang. Etter den
amerikanske hærens bortføring av den terrormistenkte muslimske lederen Ahmed Bin Talal,
mistenkt for bombing av amerikanske ambassader i Afrika, blir innledningsvis bydelen
Brooklyn og senere hele New York åstedet for eskalerende og omfattende terrorangrep. Et
anstrengt samarbeid mellom lederen for New Yorks FBI terrorgruppe ledet av den fargede
Agent Hubbard (Denzel Washington) og en kvinnelig CIA agent må til for å stanse
terrorcellene som fremdeles ligger i skjul et eller annet sted i byen. Etter sprengingen av en
rutebuss i Brooklyn går turen til Manhattan, hvor et Broadway- teater utsettes for
bombeangrep. En barneskole forsøkes deretter sprengt. Panikk og nedgangstider rammer
dermed byen, og innbyggerne raser mot myndighetene og krever at hæren griper inn. Etter at
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FBI hovedkvarteret tilintetgjøres (med 600 omkomne) settes hæren inn etter presidentens
ordre, og unntakstilstand innføres i byen. Under ledelse av general Devereaux (Bruce Willis)
starter en halv- fascistisk beleiring av byen hvor muslimske menn systematisk pågripes og
holdes i forvaring. Tortur av fanger, samt ytterligere brudd på menneskerettighetene blir etter
hvert fremgangsmetoden, noe som møter sterke reaksjoner og demonstrasjoner hos New
Yorks innbyggere. Når den siste terrorcellen blir nedkjempet av de føderale agentene, som
faktisk må slåss med generalens styrker, settes generalen etter presidentens ordre i arrest
grunnet tortur og drap under beleiringen. Unntakstilstanden opphører og roen senker seg nok
en gang over verdensmetropolen.
The Siege er en film om maktmisbruk, rasisme og frykten for terror i et USA ristet i
grunnvollende etter Oklahoma City gjerningen (som det refereres til gjennom både bilder og
uttalelser) og det første World Trade Center bombe- forsøket. Grunnene til terroren ligger i
den amerikanske hærens uautoriserte bortføring av Ahmed Bin Talal, og konsekvensene viser
seg å være store da hæren selv tyr til barbari for å nedkjempe trusselen. Filmen, hvis tittel
refererer til både terrortrusselen og hærens opptreden overfor New Yorks innbyggere, viser
innledningsvis autentiske bilder og nyhetsinnslag med utdrag fra ambassade- bombingen i
Somalia og daværende president Clintons reaksjoner på dette. Disse virkemidlene synes å
skulle begrunne for filmens autentisitet og realisme. The Siege er en type moderne thriller
med referanser til både Saddam Hussein (den kvinnelige CIA agenten var en del av styrke
hvis mål var Iraks diktator) og Osama bin Laden, gjennom den ledende Bin Talal- skikkelsen.
I det siste, gjennom sin kritikk av systemet, både hærens opptreden i overtakelsen av New
York, samt avsløringen om at de islamske terroristene er opplært i sitt bombemakeri av CIA,
blir følgene at skurkene i like stor grad som de fundamentalistiske muslimene faktisk er den
amerikanske stat. Om etterretnings- organisasjonen CIA, som må ta mye av ansvaret blir det
sagt blant annet: ” –We are the CIA, something always goes wrong.” og ” –The CIA didn't
know the Berlin Wall was falling until the bricks started hitting them in the face.” Systemet,
den amerikanske etterretning og dens bekjempelse av verdensomspennende terrorisme, har
sviktet. The Siege blir i det siste en actionthriller hvor FBI- etterforskerens personlige initiativ
og styrke, i tråd med den stereotypiske katastrofefilm, blir avgjørende. Den hardt- arbeidende
og dedikerte agenten Hubbard blir byens redning, i likhet med karakterer som Rourke i
Volcano, samt Stamper og Tanner i henholdsvis Armageddon og Deep Impact hvor planeten
berges gjennom individuelle valg og handlinger.
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I fjernsynsproduksjonen Path to Paradise får vi en skildring av hendelsene som utspant seg i
forkant av World Trade Center bombingen i 1993. Den åpner med tekstplakaten som forteller
”On Feb. 26, 1993 at 12:17 pm Terrorists Attacked New York City.” Rammefortellingen
skildrer FBI agent Anticevs utgreing for statsadvokaten i New York om hva som gikk galt i
etterforskningen av den ekstreme gruppen muslimer som forårsaket bombeattentatet mot
bygningene. Ekte klipp fra fjernsyn benyttes i forbindelse med selve åstedet for
ødeleggelsene. Det anvendes dessuten bilder av aggressive muslimske terrorister som trener
under filmens åpningstekster. Systemsvikten viser seg som graverende i flere avdelinger i det
amerikanske systemet; i særlig grad FBI selv, hvor kontorsjefen i New York nekter videre
bruk av en sentral informant i miljøet, da denne krevde 500 dollar per uke for sitt
engasjement. Immigrasjonsmyndighetene svikter, det samme gjør det statlige politiet i sine
kontrollrutiner. Sikkerhet omkring kjøp av kjemikalier for å fremstille eksplosivene kommer i
tillegg til kort når fienden har sine medarbeidere i de rette instanser. Ytterliggående islamske
terrorister har infiltrert det amerikanske samfunnet og ler av den slappe håndhevingen fra
politi og myndigheter, de bygger kjempebomber og driver automatvåpentrening i New Jersey.
FN- bygningen og andre mål planlegges også som potensielle mål av de muslimske
folkefiendene før de arresteres og dømmes. Etter katastrofen 11. september er filmen Path to
Paradise (en fjernsynsproduksjon fra kanalen HBO) skremmende profetisk med sin
avslutningsreplikk. I filmens siste scene blir det første angrepets hovedmann Ramzi Yousef
tatt til fange, og idet han blir flydd i helikopter over de relativt uskadde tvillingtårnene sier
han ondskapsfullt : ” –Next time we'll bring them both down!” Yousefs planer om ødeleggelse
av tvillingtårnene var inntil da det mest ambisiøse terrorangrepet mot Amerika noensinne og
han soner en livstidsdom i fengsel.
6. De filmatiske konvensjoner
Som nevnt i kapittel 3 er genrekonvensjoner; de tilbakevendende motiver, karakterer, objekter
og steder, med på å skape selve genrens ”felles byggesteiner” som sammen konstituerer
genrens fundamentale ”grunnmur”. Maurice Yacowar har gjort seg bryet med å kartlegge
katastrofegenrens hovedregler gjennom seksten punkter med henholdsvis sentrale og mindre
viktige aspekter. Som i andre populære filmgenre som horror, musikal og western er det som
nevnt slik katastrofefilmen blir formet gjennom 1970- tallet. (Yacowar 1977: s. 224) Det
oppstår gjennom syklusen en lang rekke konvensjoner som er tilbake 20- 25 år etter. Hvert av
punktene belyses og viser til eksempler fra de nyere katastrofefilmer, og enkelte av punktene
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vil forståelig nok veie tyngre enn andre. Konvensjonene gjelder for både de ”realistiske”
(Arlington Road, Path to Paradise, The Siege) og de pompøse, spøkefulle og ”urealistiske”
katastrofefilmene (Armageddon, Deep Impact, Independence Day).
6.2. Narrative konvensjoner
Katastrofefilmen inneholder ofte en form for gambling. Stråtrekking forekommer
regelmessig, avgjørelser tas ved hjelp av myntkast og ”skjebnens ironi”, som antyder
skjebnens vilkårlighet og latterligheten ved folks forsøk på å forandre sin egen utgang.
Overtro er nytteløst, livet er et spill. (Yacowar 1977: s. 225) I Armageddon opptrer en ganske
bokstavelig stråtrekking om hvem som skal bli igjen og redde verden. Alle astronautborrerne, samt den russiske kosmonauten melder seg frivillig, og når A.J. trekker det korteste
strået erklærer han: ” –We all gotta die, right? I’m the one getting to save the world doing it.”
Da Harry overrumpler A.J. og tar hans plass for å bli igjen, roper A.J.: ” –You can’t do this to
me! It’s my job!” Harry svarer i tråd med sin datters lykke: “ –You go take care of my little
girl now. That’s your job.” Den tilsvarende situasjonen i Deep Impact er mindre dramatisk, da
Jenny gir fra seg sin plass i helikopteret (som vil bringe tv- gjengen i sikkerhet) til en
kvinnelig medarbeider som har et lite barn. Dette skjer fordi hun allerede har bestemt seg for å
dra til sin far i huset ved stranden.
Katastrofefilmen kjennetegnes ofte av isolasjon; ingen type hjelp kan forventes fra
omverdenen. Videre vil de truede karakterene være stuet sammen uten mulighet til å
unnslippe og uten pusterom fra hverandre. Katastrofen kan forekomme på en øy, som i The
Birds, isolert grunnet beliggenhet (The Thing from Another World foregår på Nordpolen) eller
man kan være direkte avsperret fra øvrigheten på grunn av selve katastrofen (The Towering
Inferno, Daylight, The Poseidon Adventure). Isolasjonen er så avgjort et narrativt virkemiddel
i George Romeros Night of the Living Dead (gjennom avsondrethet i huset) og oppfølgeren
Dawn of the Dead fra 1978 (med isolasjonen i kjøpesenteret). Mot slutten av Armageddon blir
premisset omkring isolasjon og påfølgende krav om egeninnsats forklart av Stamper til oberst
Sharp da det er debatt omkring for tidlig sprenging av atombomben. Isolasjonen er et meget
viktig kjennetegn ved genren. Der hvor westernfilmen og musikalen begge har som
forutsetning et sterkt menneskelig samhold, får katastrofefilmen mye av nerven fra
oppfatningen om at mennesket er isolert og hjelpeløst mot verdens ubarmhjertighet. Med
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unntak av de øvrige isolerte medlemmene av katastrofe- ensemblet som neste avsnitt belyser
nærmere. (Yacowar 1977: s. 226-227)
Karakterenes isolasjon fremheves gjennom de forskjellige konfliktene dem imellom. Det mest
sentrale poenget i filmene av denne typen er at folk må legge sine personlige og sosiale
ulikheter til side, og forenes i kamp mot trusselen. Ulikhetene og de sosiale konfliktene
blekner i forhold til katastrofen. I Jaws er det et sterkt motsetningsforhold mellom den ”edle
villmannen”, Quint, og den velstående, utdannede Hooper, som kun for et øyeblikk sees bort
fra i en situasjon med fyllekameratskap, og utveksling av arr. I samme film er helten i krangel
med de politiske myndigheter i forbindelse med den truende skapningen. For å komme
levende fra det inntrufne må det samarbeid til. Dette er en svært sentral konvensjon i
filmgenren. (Yacowar1977: s. 227) Samarbeid til tross for forskjeller – politi og forbryter,
farget og rasist, vitenskapsmann og militærmann, fattig og rik, mann og kvinne, ung og
gammel, stygg og pen, vellykket og mislykket. Alt må legges til side i kampen mot
katastrofen. Alle må brette opp ermene og gjøre sin innsats for fellesskapet. Nekter du, dør du.
Går du egne veier, dør du. Er du egoist, dør du. Kunne du hindre katastrofen, men unnlot å
gjøre dette er du i trøbbel. Gjør som den fornuftige (mannlige helten) sier og hjelp til, og du
vil klare deg. Premissene for samarbeid for å redde jorden sies eksplisitt i Armageddon av
Stamper til den tvilende militære piloten Sharp mot slutten av filmen. Kooperasjon mellom de
militære astronautene og borrerne er nødvendig for å redde jorden. Stamper spør Sharp i et
opphetet øyeblikk: “ –Why are you listening to someone that’s 100.000 miles away? We’re
here. Nobody down there can help us. So if we don’t get this job done, then everybody’s
gone.” Han legger til at han i 30 år har borret hull i jorden og at han aldri har bommet på en
dybde, men han legger til: ” –I can’t do it alone, Colonel. I need your help!” Sharp svarer: “ –
You swear on your daughter’s life, on my family’s… that you can hit that mark?” Stamper
beroliger obersten: “ –I will hit 800 feet. I swear to God, I will.” Sharp er overbevist: “ –Then
let’s turn this bomb off!”
Det er her det essensielle likhetstrekket mellom katastrofefilmen og krigsfilmen forholder seg.
I begge tilfeller vil et samfunn med indre strid forenes mot en felles trussel. I krigsfilmen er
trusselen menneskelig, i katastrofefilmen en naturlig eller unaturlig fare. Men begge genre
skaper en mimetisk harmonisering av et sønderskutt samfunn. Katastrofefilm og krigsfilm ser
ut til å dukke opp i alternative sykluser, mens begge innehar de samme generelle funksjoner
har de ulike fokus. Krigsfilm er på toppen i krigstid og viser nasjonalistisk tillit, mens
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katastrofefilmen regelmessig uttrykker det trivielle ved menneskelige konflikter i møte med
kosmiske farer. (Yacowar 1977: s. 227) Rett etter opptrinnet i Armageddon hvor Presidenten
har tatt den feilaktige avgjørelsen om å fjernsprenge bomben fra jorden grunnet forsinket
borring, viser Stamper med tydelighet sin motstand til protokollen og Presidentens rådgivere
gjennom en radiomelding til Houston: “ –Houston, you have a problem… See, I promised my
little girl that I’d be coming home. Now, I don’t know what you people are doing down there,
but we got a hole to dig up here.” Et moralsk vendepunkt i filmen hvor de militære astronautpilotene og borre- astronautene setter i verk samarbeidet, noe som møtes av ellevill jubel i
kontrollrommet på jorden. Harry Stamper fronter et lag sammensatt av usedvanlig
individualistiske villmenn hvis ”overlevelses- instinkt” bekreftes gjennom kravet om å utføre
det livsfarlige oppdraget for å redde jorda mot at de aldri mer behøver betale skatt. En
egenrådighet som senere applauderes av gutta på gulvet i kontrollrommet i Houston. På denne
måten blir Armageddon en del av en generell trend som viser mistillit til regjeringen og
medias autoritet som også kommer til syne i andre filmer fra 1998, deriblant X- Files Fight
The Future og Peter Weirs The Truman Show. (Negra 1999: s. 233)
I Volcano kommer poenget om å legge uviktige forskjeller til side klart frem gjennom et subplot om rasisme. En hvit politimann og en farget ungdom som tidligere har støtt sammen
tvinges til samarbeid, og etter hvert resulterer dette i respekt for hverandre. I filmens
avslutning er alle menneskene dekket av sot og aske, noe som får en liten gutt til å
kommentere at alle ser like ut: ” –Look at their faces. They all look the same.” og dermed
implikasjonen om at i lys av den ekstreme faren som er overvunnet er alle like. Sekunder
senere kommer regnet og vasker bort asken, og alt er tilbake til det gamle. Bildene av folk i
New York som samlet ser opp mot de gigantiske skipene som kommer gjennom atmosfæren i
Independence Day vitner om samholdet mot en felles fiende. Politimenn, alkoholikere,
forretningsfolk og basketballspillere ser sammen opp mot trusselen fra himmelen. Et samhold
som senere i fortellingen utdypes, ikke minst gjennom President Whitmore - nasjonens
samlende leder.
Både samarbeid og klasseskille er sentralt hva persongalleriet i filmen Daylight (Cohen, 1997)
angår; en rekke svært forskjellige mennesker som har intet til felles inntil tunnel- katastrofen
er et faktum. Filmens karakterer som blir introdusert forut for katastrofen (kryssklippet
sammen med bilene med eksplosivt avfall som skal fraktes til Jersey) er taxisjåføren (som blir
redningsmannen), den kjempende manusforfatteren/servitrisen fra Indiana som er på vei til
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hjembyen på grunn av storbyens mindre heldige sider, en familie på tre som har hatt
konflikter, et eldre distingvert ektepar med hund, tre kriminelle ungdommer i politibil,
vaktmann i tunnelen og machomannen som snakker om å måtte ta sjanser for å lykkes. Flere
tegn peker frem mot den kommende katastrofen med replikker som: ” –We’ll just take one of
the tunnels.” og ” –If we take the tunnel, we’ll just make it!” besvares med ” –The tunnel?”.
Ikke særskilt subtilt fremstilt med andre ord. Sjåførene av det høyeksplosive avfallet er
uansvarlige og juveltyveriet som leder frem til eksplosjon og katastrofe utføres av tankeløse,
uprofesjonelle pøbler. Før katastrofen er det et skittent og fiendtlig New York- samfunn vi
introduseres for, især livet til den kjempende forfatterinnen. Hun fremstår i disse innledende
sekvensene som en stor taper, men vil i løpet av filmen fremstå som ressurssterk og svært
modig. Mens machomannen som innledningsvis fremstår som vellykket og uredd, mislykkes
og blir knust av et enormt steinras han selv er skyld i. Hans brutale død grunnes overmodig
selvtillit og dumdristighet. En balansegang mellom sistnevnte dyder er sentralt i
katastrofefilmen. Ulykken inntreffer i Daylight 15 minutter etter filmens start, og de ulike
karakterenes eksposisjon er dermed ufullstendig og kort i forhold til syttiårenes
katastrofefilm. Filmen er allikevel eksplisitt likeartet med 1970- tallets katastrofefilmer i flere
henseender; både redningsforsøket i The Poseidon Adventure og i like stor grad det
sammenraste kjøpesenteret i Earthquake, kan bestemt leses som klare inspirasjonskilder.
Dette gjennom det narrative grunnprinsippet om de forskjellig- artede karakterene som er
innesperret, isolert og må kjempe sammen mot allverdens hinder for igjen å se dagens lys.
Blant karakterene som er stadig tilbakevendende i genren er spesialisten av en eller annen
sort. Professorer og vitenskapsmenn i ulike fagretninger, som bidrar til å forklare de faktiske
forhold rundt dramaet som utspiller seg. Det er imidlertid viktig å merke seg at spesialistene
sjelden eller aldri er i stand til å kontrollere de sterke kreftene som er i sving. Spesialistene er
til stede som et mål på kraften rundt det katastrofale inntrufne gjennom sin hjelpeløshet.
Armageddon inneholder nesten utelukkende eksperter, selv om disse (borrerne) er ute av sitt
rette element, mens Deep Impact, med unntak av romfartsmyndigheter og astronauter,
beskjeftiger seg med vanlige mennesker. Vanligvis er det også karakterer med uærlige
hensikter tilstede. Dette kan være vitenskapsmannen, forretningsmannen eller politikeren.
Vitenskapsmannen i The Thing from Another World og borgermesteren i Jaws er eksempler
på dette. (Yacowar 1977: s. 228) Veldig ofte dreier dette seg om grådige menn som fortjener
straffen de vanligvis får. Med andre ord tendenser fra det sosiale melodramaet som Cawelti
skriver om. (Cawelti 1976: s. 260 - 295)
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Helten i katastrofefilmen er vanligvis en lekmann, med en praktisk sans uten å ha spesialisert
kunnskap. I The Birds (Hitchcock, 1963) kan en advokat snekre barrikader, og helten Ben i
Night of the Living Dead er en farget håndverker. (Yacowar 1977: s. 229) Helten er sjelden
feilfri, da dette rimeligvis ville gjort karakteren mindre identifiserbar, lite interessant og
spenningen dertil mindre. Charlton Hestons velstående ingeniør- karakter Graff i Earthquake
har samme dag som jordskjelvet inntreffer innledet et forhold til en ung alenemor, og hans
dekadente og alkoholiserte kone er sjefens datter. Graff betaler for ugjerningen i en av filmens
siste scener, da han faktisk velger sin kone fremfor den unge elskerinnen. Sammen drukner de
i Los Angeles oversvømmede tunnel- nett. Sylvester Stallones rollefigur Latura i Daylight
jobber som taxisjåfør, men er en tidligere redningstjenestemann som ble sparket etter å ha
gjennomført en aksjon hvor folk ble drept grunnet hans feilvurderinger. I filmen gjør han
comeback som redningsmann og får oppreisning for tidligere synder, da han redder flere
menneskeliv gjennom ekstremt pågangsmot13. I Jaws spiller Roy Scheider storbypolitimannen med vannskrekk som tilintetgjør den menneske- etende haien når både
sofistikert ekspert og erfaren jeger har feilet. Mens Paul Newman i The Towering Inferno selv
er en medskyldig i det katastrofale ved at han er arkitekten bak det brennende høyhuset. Han
ytrer dessuten i forkant av katastrofebrannen et ønske om konstruksjon av bygninger mer i
pakt med naturen.
I Independence Day reddes jorden av den vanærede og tilsynelatende sinnslidende
alkoholikeren, med bakgrunn som bortført av romvesener og flyger i Vietnamkrigen. Fra sin
tilværelse som lokal idiot og fyllik i trailerparken, gis han en ny sjanse som flyger og
muligheten til å ta et endelig oppgjør med de fremmede som bortførte og utførte
eksperimenter på ham tidligere. Han ofrer seg for sine barn og for jorden i filmens klimaks.
Alle nevnte her, med unntak av Ben i Night of the Living Dead, er hvite menn. Geoff King
bemerker dette:
”A key characteristic of the 1970s disaster cycle for Nick Roddick is the emergence of
strong leadership figures, invariably white and male, in the face of threatened chaos
/…/” (King 2000: s. 148)
I innledningen til Independence Day, før invasjonen og krigen bryter løs (Fig.13) strever
presidenten med lave meningsmålinger, noe som snur i løpet av filmens gang. Whitmore er en
mann som trives bedre i kamp med krigshissige monstre enn i debatter i finanskomiteen
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antydes det. Med andre ord kan det diskuteres om mannen, med unntak av innlysende
lederegenskaper, virkelig har havnet på rett hylle i livet.
Nesten utelukkende vil det forekomme et romantisk subplot. Kjærlighetshistorien er et
sentralt aspekt i spenningen mellom sosialt instinkt og egoisme. (Yacowar 1977: s. 230) Ved
siden av å bidra til spilleinntekter på kinoene vil den romantiske handlingen dramatisere
nødvendigheten av følelsesmessig menneskelighet. Romansen opptrer i klassiske
heteroseksuelle former i absolutt alle kjente katastrofefilmer. Gjentakende underliggende
motiver som underkastelse og partiarki nevnes ikke av Maurice Yacowar. Disse tematiske
undertoner vil belyses nærmere i kapittel 8.
6.3. Estetiske og tematiske konvensjoner
Unntatt i den historiske eller fantastiske typen film finnes det i katastrofefilmen sjelden
distanse i tid, sted eller i kostymene. Det truede samfunnet er vårt. Katastrofefilmen søker
gjennom dette en følelse av samtidighet. Med denne samtidighet inne i bildet er det vanskelig
å definere en ikonografi for katastrofefilmen, som man kan det i western, gangsterfilmen,
musikalen eller den gotiske horroren. Det tilbakevendende og klare uttrykket i filmgenren vil
være selve katastrofen – den spektakulære ødeleggelsen, som vanligvis vil dukke opp mot
slutten av filmen, ofte med korte og lovende eksempler underveis. Mer enn selve bildene
karakteriseres genren gjennom stemningen av trussel og frykt. (Yacowar 1977: s. 224)
Stemningen av trussel og frykt er særlig åpenbar i en film som Deep Impact hvor katastrofen
av en kosmisk art i store deler av filmen kun opptrer som uvanlige lys på himmelen. Allikevel
preger dette filmens narrative gjennom frykten som skapes.

Fig.13: Independence Day – krigsfilm.

Fig.14: “Dommedagsskyer” over Nevada.

En stemning av uro skapes tidlig i Independence Day gjennom de enorme skyggene som
legger seg over noen av Amerikas største byer hvor filmens forskjellige karakterer oppholder
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seg. Bruken av ”dommedagsskyer” (Fig.14) og senere de enorme skipene over byene legger
grunnlaget for en imponerende billedbruk i filmen. Når det Hvite Hus, av mange (særlig
amerikanerne selv) sett på som selve symbolet på den frie verden, sprenges i et inferno av
flammer impliseres en trussel mot hele verden. Den urbane setting er et gjentakende åsted for
katastrofen (Volcano, Earthquake, Godzilla, Daylight), noe som også gjelder for
terrorkatastrofene (The Siege, Path to Paradise), og som kan knyttes til den allerede omtalte
kategorien ”byens fall”. I både Independence Day, Meteor, When Worlds Collide,
Armageddon og Deep Impact, med sin tilknyting til science fiction- genren, dominerer en
utstrakt benyttelse av diverse kontrollrom, militære installasjoner og krigsrom i det visuelle. I
syttiårene var bruken av kjente og gjentakende skuespillere en del av katastrofefilmens
ikonografi, særlig George Kennedy, Charlton Heston, Ernest Borgnine, Michael Caine og
Olivia de Havilland. Dette er ikke tilfellet i nittiårenes produksjoner.
I den typiske katastrofefilm slik den utviklet seg i syttiårene vil hele samfunnet være
representert gjennom rollebesetningen. Effekten av dette vil være følelsen av at hele
samfunnet er truet, til og med hele verden. Dette i de fleste tilfeller fremfor en situasjon av
individuell fare eller skjebne. Markedsføringen til filmene viser i mange tilfeller portrettbilder
av hovedkarakterene, hvor hver gis en tittel. Filmplakaten til The Towering Inferno forteller
oss eksempelvis at Steve McQueen spiller ”The Fire Chief”, Paul Newman ”The Architect”
og Richard Chamberlain ”The Son in Law”. Ofte vil dessuten stjernene være avhengig av
kjennskapen de har fra tidligere filmer, i motsetning til å utvikle nye karakterer. Hollywoodsystemets båssetting (type casting) av aktørene. (Yacowar 1977: s. 224-225) En
markedsføringstendens på 1970- tallet, som ikke ble benyttet i de senere års filmer i genren. I
filmer som Armageddon og Independence Day gjøres det klart gjennom nyhetssendinger, og
glimt fra steder i verden utenom USA, at hele verdenssamfunnet trues. Katastrofefilmen
dramatiserer ofte klassekonflikter; rasemessige uenigheter forekommer, mens viktige
forretningsmenn gjennomgående farer med urent mel i posen. Dagligdagse, materielle
motsetninger og anliggender burde blekne i skyggen av strabaser og død som inntreffer i
katastrofefilmen. (Yacowar 1977: s. 225) I filmen Earthquake er skurkene lederne ved det
seismologiske instituttet som ikke tar advarslene fra en student alvorlig, grunnet redsel for tap
av omdømme og pengestøtte.
Unntaket fra dramaet hvor et utsnitt av hele samfunnet representeres er filmene hvor kun
familien utsettes for katastrofale krefter. I eksempelvis The Birds (Hitchcock, 1963) er et av
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de sentrale temaene familiens motvilje til å godta en fremmed i sin intime lille gruppe. I Night
of the Living Dead er et av mange klimaks den hårreisende episoden hvor datteren spiser sin
egen far, som forgjeves hadde kjempet for å holde inntrengerne, både levende døde og
vanlige, utestengt fra familiens gjemmested i kjelleren. (Yacowar 1977: s. 225-226) I den
stillferdige Testament er den sør- californske kjernefamilien i fokus etter at (off- screen)
atombomber har ødelagt de største byene, og hvor livet, det lille samfunnet og familien selv
langsomt ebber ut i kjølvannet av katastrofen. Utsnittet av hele samfunnet vil ikke innebære
en utelukking av familien, og narrative strategier som stilles til skue i de seneste
katastrofefilmer fremhever overlevelsen av katastrofen som parallelt med en gjenoppdaget
følelse av inngrodde amerikanske familieverdier. Gjennom å gjøre dette blir mange av
filmene sentrert rundt overlevelses- orienterte familier og kvasi- familiære lag og partnerskap
hvis medlemmer fremviser en ny selvbevissthet omkring de usikre former for overlevelse i det
tjuende århundre. Slik fiksjon blir ofte presentert oss som et bilde på den nye familien. (Negra
1999: s. 233)
1990- tallets katastrofefilmer har alle dimensjonen omkring familien som sentralt. Deep
Impact er krydret med familietematikk; Jenny velger gjenforeningen med sin far fremfor
redning i huler, Leo tar sammen med Sarah hånd om hennes nyfødte søster, da foreldrene er
fortapt, mens astronautene gir sine liv for hele den globale familiens eksistens. En bestemor
ofrer sitt liv for sine barnebarn i Dante’s Peak, mens kriselederen Rourke i Volcano slites
mellom ansvaret for byens innbyggere på den ene siden og forsørgeransvaret for sin datter på
den andre. Independence Day viser piloten Hiller og computer- geniet Levinsons heroiske
innsats som en gjenopprettelse av sine respektive forhold. Computer- eksperten Levinson
finner tilbake til sin separerte, karriere- opptatte hustru, mens Hiller tar skrittet ut og gifter seg
med sin stripper- kjæreste, selv om Overkommandoen definitivt er imot hennes yrkesvalg.
Denne type prioriteringer demonstreres mest kraftfullt i Armageddon hvor Stamper ofrer seg
selv, til tross for at datterens forlovede A.J. ble trukket ut til bli igjen og utføre selve
sprengningen av asteroiden. Gjennom denne dramatiske ofring sikrer Stamper en kontinuitet
for sin familie. Eldre familiemedlemmer som ofrer seg for den nye, kommende og yngre
familien er dermed et gjentakende trekk i den nyere katastrofefilmen. (Negra 1999: s. 233)
Krigs- og katastrofegenren deler begge følelsen av at råskap fortsatt er et fundament i
sivilisasjonen. Derfor fører katastrofen gjerne med seg et lovløst anarki, som i Earthquake,
hvor en rollefigur som blir utsatt for mobbing tar en brutal hevn når katastrofen er et faktum,
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og han er iført nasjonalgardens uniform og har skytevåpen. Teknologi leder mennesket til
undergangen, enten gjennom fly eller båt. Samtidig finnes det en følelse av optimisme i
genren. Kjernen holder selv om kaos har brutt ut. Tullingene, psykopatene og fascistene er i
en minoritet i filmenes fremstilling av anarki. (Yacowar 1977: s. 228) Orden blir gjenopprettet
i det narrative i tråd med klassiske narrativ Hollywood- film. I When Worlds Collide ser det
lenge ut til at anarkiet faktisk ikke oppstår, men det er kun frem til timene før verdens
undergang, når de heldige utvalgte (ved loddtrekning) skal borde skipet som skal ta dem til en
annen beboelig planet. Et sant kaos med opptøyer og voldsbruk bryter ut. Filmens onde
milliardær, Stanton, har for øvrig helt siden starten understreket at denne siden ved mennesket
faktisk vil komme til skue: ” –The law of the jungle. The human jungle. /…/ You don’t know
what your civilized people will do to cling to life.” I Armageddons siste halvdel ser oppdraget
ut til å mislykkes, en nyhet som spres til hele verden. Et kort nyhetsklipp på en tv- skjerm
viser steinkastende demonstranter, og nyhetsoppleseren kommenterer at unntakstilstand er
innført i 42 land. Mer enn råskap i denne filmen vises de estetisk glitrende bildene av
mennesker verden over som sørger; en gutt ser opp mot himmelen med kikkert mens faren
rister på hodet (Fig.15). En gjeng menn i Midt- Østen sitter samlet, og en av disse bemerker
(på gebrokken engelsk): ” –This may very well be our final hour.”(Fig.16)

Fig.15: Far og sønn.

Fig.16: ”…our final hour.”

Sjelden ser vi en totalt pessimistisk visjon, blottet for håp. Ytterst få filmer har en katastrofe
som ikke kan overleves, eller som ikke kan bringe frem det beste i karakterene eller
samfunnet vårt. (Yacowar 1977: s. 228) En liknende håpløs situasjon som i Peter Watkins
dokumentariske The War Game er situasjonen i Testament hvor moren, hovedpersonen i
filmen, er et hjelpeløst vitne til at hennes barn en etter en visner hen og dør etter møtet med
ettervirkningene av atombombene som har tilintetgjort Nord- Amerika. Et liknende scenario
som i Neville Shutes roman On the Beach og dennes filmatisering. Også denne historien
omhandler mennesker som etter en tredje verdenskrig ikke har annet i vente enn den
uunngåelige undergangen. I When Worlds Collide tilintetgjøres jorden, men det blir faktisk
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”happy ending” da en gruppe mennesker i rakettskipet greier å unnslippe til en planet som
likner det reneste Edens hage eller noe fra en Disneyfilm. King skriver at det i flere av 1990tallets filmer, som i Terminator 2: Judgement Day (Cameron, 1991), hintes om overhengende
fare for en apokalyptisk ødeleggelse, uten at dette er den sentrale handlingen. I nittiårenes
katastrofefilmer er det et gjentakende mønster i at den endelige utslettelsen konfronteres og
fremstilles gjennom gigantisk effektbruk, for så å begrenses i omfang, slik at filmene ender
godt. Dette er så avgjort tilfellet i både Armageddon og Deep Impact hvor mindre kometer
skaper store skader, men hvor den aller største (jordens undergang) avverges i siste øyeblikk.
Filmene ender sjelden med den totale utslettende katastrofe, samtidig er det tilstrekkelig med
ødeleggelser til at effekten vil være av en rensende eller forsonende art for de overlevende.
Gjentakelsen av denne narrative strukturen, skriver King, støtter synet om at representasjoner
av katastrofe kan sees som en advarsel eller konfrontasjon med frykt og redsler i kulturen den
produseres i. Representasjoner av katastrofen spiller på publikums bekymringer og tilbyr
beroligelse i form av mestring av nødstilstanden. (King 2000: s. 145)
Som oftest vil katastrofen ha en aktuell betydning. Den rådende tidsånd vil i stor grad påvirke
det filmatiske. Passasjerflyet i Airport 1975 som styrter mot fjellene med et stort hull i fronten
hvor piloten normalt skulle sitte, synes å ville fortelle noe om post- Nixon USA. Skyskraperen
i The Towering Inferno er et moderne Babels Tårn, hvor folk bygger mot himmelen uten å
samtale med dem som kunne hjelpe dem. Earthquake maler et bilde av et samfunn hvis
fundament rystes, og såvel personlige som profesjonelle ansvar går til helvete. (Yacowar
1977: s. 231) Forbindelsen til 1990- tallets filmer ligger i benyttelsen av skurker fra det
tidligere Sovjetunionen (Air Force One, The World is not Enough), enslige terrorister med hat
overfor det statlige USA (Arlington Road, Speed) og filmer som refererer til muslimsk
fiendskap overfor USA (Excecutive Decition, Path to Paradise, The Siege). Islamske og
tjetsjenske terrorister har de senere år vært en del av det generelle nyhetsbildet, mens den
enslige terroristen gjennom ødeleggelsene i Oklahoma City er viet stor oppmerksomhet.
Karakteristisk for genren er systemets sammenbrudd. Politikerne er korrupte, kirken er
fraværende eller irrelevant, og politiet er enten skeptiske til ting utenom det vanlige eller rett
og slett ikke til stede. Unntak er politimannen i 1950- tallets Them! og den suspenderte,
desillusjonerte politikonstabelen i Earthquake, som til sist fremstår som den virkelige helten. I
The War of the Worlds angriper marsboerne de tre mest sentrale autoritetene i 1950- tallets
USA; kirken, hæren og vitenskapen. Disse destrueres i tur og orden. Når invasjonen til sist
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avverges skyldes dette at marsboerne ikke er i stand til å takle vanlige bakterier på jorda. Det
er med andre ord naturen selv som holder koken og katastrofen i sjakk. (Yacowar 1977: s.
229) De høyeste autoritetspersoner fremstilles ofte som svake og upålitelige i
katastrofefilmen, og King skriver: ”The official appears to be a classic ”blame” figure in the
disaster tradition, associated with an arrogant disregard for the forces of nature /…/” (King
2000: s. 152) Dette punktet er et meget sentralt aspekt i denne type film; mye av dramatikken
ligger i at autoriteter settes ut av spill og at individer i samarbeid gjør jobben. I filmen
Testament opprettholder både kirke og politistyrke kontrollen en viss periode, men selv disse
må gi tapt for den rådende håpløse situasjon. En ung prest og politisjefen er blant personene i
filmen, hvor mer og mer smuldrer bort som følge av atomkrigen. Filmen er ikke ”High
Concept”, snarere tvert imot. Derfor en unnlatelse av stjerner, massive effekter og tradisjonell
spenning, og med en større vekt på karakterer (og karakterutvikling – svært sentralt) og selve
fortellingen. Filmen Path to Paradise har som “tagline”: ”No one expected a terrorist attack
on U.S. soil. But many could have prevented it.” Dette er en forsmak på filmens kritikk mot
det føderale politiets rutiner som fremmes i det narrative.
Den graverende, statlige systemsvikten er et distinkt fellestrekk for filmene med
terrorkatastrofer. Ufullkommenhet i rutiner, autoriteter og kontroll medfører ødeleggelser og
fordervelse. De islamske terroristene i The Siege er sluppet inn ved studentvisum, godkjent av
college- professoren som selv viser seg å være en del av terror- nettverket. Generalen i samme
film tyr til grunnlovsstridige metoder i jakten på gjerningsmennene, en fremgangsmåte som
direkte rammer en hel folkegruppe. Myndighetenes behandling av ”trusselen innenfra” er
meget tvilsom og brutalt satt i verk. En patriotisk agent deltar i dekkoperasjonen i X- Files
Fight the Future, og unnlater å desarmere bomben som rammer krisetjenestens føderale
kontorer i Dallas. I Arlington Road innser Farraday for sent, til tross for sin ekspertise som
professor i terrorisme at han selv kjører bomben inn i FBIs underjordiske parkeringshus.
Terroristene i Air Force One utgir seg for å være journalister og slipper således inn i det
strengt bevoktede president flyet, mens alt går galt i bevoktningen av de lumske fangene i
Con Air. I denne filmen blir en politimann fra narkotika- avsnittet før flyturen opplyst om
forbudet mot skytevåpen om bord, og da han allikevel velger å bevæpne seg, med sin
overordnedes velsignelse, fører dette til egen og andres død når fangene tar kommandoen.
En rød tråd gjennom samtlige av filmene er kontrollorganenes selvsikkerhet og arroganse,
som innledningsvis fremstår som idiotsikre, men viser seg som betydelig sårbare. Deriblant
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flysikkerheten; det er ikke grenser for hva som kan tas med om bord på et fly i disse filmene.
Kniver, bensinbomber, nervegassbomber, revolvere – alt er mulig. Et videre fellestrekk er
ødeleggelsene av føderale hovedkvarter, dette skjer i både Arlington Road, X- Files Fight the
Future, samt The Siege. En sentral konvensjon ved katastrofefilmen er systemkollapsen i
møte med det uforutsette. En ytterligere åpningsplakat i filmen Path to Paradise understreker
etterforskningens mangfoldige og alvorlige feilgrep gjennom å proklamere: ”This film
dramatizes the events surrounding the World Trade Center Bombing. As unbelievable as this
story seems it actually happened.” I denne setningen ligger anklagende kritikk mot organene
som eksisterer for å beskytte amerikanernes frie livsstil.
7. Action og High Concept
”Det nye Hollywood” eller den ”amerikanske kunstfilmen” representerte på slutten av
sekstitallet og tidlig på syttitallet en trend i motsetningsforhold til datidens ”blockbuster”
filmer, og mest av alt med katastrofefilmen. Bransjen gikk fra å produsere Easy Rider
(Hopper, 1969) og The Last Picture Show (Bogdanovich, 1971) til Jaws og Star Wars i løpet
av denne perioden. Mens enkelte av filmene som kommer under betegnelsen ”det nye
Hollywood” var formidable suksesser, så som Bonnie and Clyde (Penn, 1967) og Easy Rider
var mange av dem laget med kompliserte narrative strukturer og manglet den nødvendige
stjerneappell. ”Blockbusterne” og kunstfilmen representerte også åpenbare forskjeller i det
narrative. Filmskapere som Steven Spielberg og George Lucas søkte med filmer som Raiders
of the Lost Ark (Spielberg, 1981) og Star Wars (Lucas, 1977) en vending tilbake til tette
fortellinger med en bestemt mening. De tematiske, narrative og stilistiske innovasjonene fra
sent sekstitall til tidlig syttitall var kun én fase av en gradvis og pågående reorientering og
restabilisering av filmindustrien, endelig oppnådd etter 1975. (Neale/Smith 1998: s. 10-11)
Med unntak av den kritiske The China Syndrome (Bridges, 1979), en film hvor katastrofen er
nært forestående på kjernekraftverket (noe som bortforklares og dysses ned grunnet
økonomi), fylles tomrommet etter katastrofefilmen fra slutten av 1970- tallet av en trend med
fartsfylt action, science fiction lysår unna Stanley Kubricks noe intellektuelle 2001 i 1968,
samt nostalgiske eventyrfilmer. Dette var en trend som innledningsvis hadde startet med
George Lucas suksessrike Star Wars og Richard Donners Superman i 1978. Det er her tale om
filmer med virkemidler fra tidligere genre og stiler, rotfestet i eventyr, tegneserie- estetikk og
filmens utelukkende eskapistiske kvaliteter. En bruk av mediet som ren underholdning, og
mainstream- filmen fra Hollywood utover på åttitallet kjennetegnes som reaksjonær,
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nostalgisk og ufarlig. Filmene ble siden en del av et større markedsføringsapparat som
inkluderer spin-off produkter og oppfølgere, noe som ble en tendens i filmen dette tiåret.
Der hvor katastrofefilmen langt på vei faktisk hadde kritisert både alt fra grådighetskultur til
statlig inkompetanse, var den nye actionfilmen med sine enkle historier, rendyrkede helter
(Reagan- era favoritten Rambo gjør godt igjen for Vietnamkrigen i George P. Cosmatos
Rambo:First Blood Part 2) og høye tempo langt mer ukritiske til samfunnsmessige forhold i
USA. Allikevel ville opplegget, selve den særpregede uttrykksformen fra Irwin Allens filmer
for alltid ligge der som noe som ti år tidligere hadde gjort rent bord når det gjaldt inntjening.
Som en type genre- virkemidler som i fremtiden ville benyttes, både åpenlyst og mer skjult,
av filmskapere innenfor den kommersielle industrien. (Keane 2001: s. 53-56)
7.2. Exploitation inn i mainstreamfilmen
”Exploitationfilmen” vokste ut av b- filmene som akkompagnerte storfilmene under
Hollywood- studioenes glansdager. De pleide å produseres av mindre og uavhengige
selskaper, og var rettet mot publikum fra de lavere sosiale lag. Kjennetegn for en b- film var
mindre distribusjon (åpning i flere byer på samme tid, fremfor en første runde i èn storby), de
hadde mindre, fremadstormende navn fra fjernsynet eller avdankede stjerner. Disse
elementene definerer ikke lengre genren. På 1970- tallet skjedde forandringer; en lang rekke
kostbare filmer produsert av de store studioene kunne på de fleste områder defineres som
”exploitationfilm”. På samme tid begynte de uavhengige studioene å produsere film etter de
store studioenes formularer, som å ta i bruk store stjerner. Denne utviskningen av grensene
mellom de store og uavhengiges produksjoner synes å være sluttresultatet av studiosystemets
oppbrudd på slutten av 1940- tallet. Det er den endelige kvalitative manifestasjonen av
forandringen i den amerikanske filmindustrien. De store studioene og de uavhengige
produsentene har begynt å imitere hverandres filmer, de blir stadig likere og som et resultat av
dette er dagens Hollywood- film i realiteten den sanne ”exploitationfilmen”.
Termen ”exploitation” (som oversatt betyr ”utnytting”) refererte opprinnelig til måten
produsentene (mis)brukte publikum til sin egen finansielle fordel. Produsenten utnyttet
publikum ved ikke å gi dem det de hadde betalt for, dette ved å nekte dem underholdningen
som var lovt gjennom markedsføringen. Filmpublikum er konsumenter av en underholdningsvare, mens publikummet av en ”exploitationfilm” får en kvalitetsmessig dårlig behandling. De
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blir på en måte produsentenes ”objekter”, til og med ”offer”, da de på ulike sett narres til å se
en film som ikke holder det den lover. Og denne type narring foregår i en økende skala, noe
som har økt betraktelig i årene siden studiosystemet, og særlig i de siste tiår hvor
filmselskapene er blitt til gigantiske media- konglomerater. Markedsføringen i dag er i høy
grad skyldig i utbredelsen av ”exploitation” i filmindustrien. Fordi film alltid har eksistert
som markedsførbare begivenheter har en del promotion og selger- virksomhet vært benyttet
for å tiltrekke et størst mulig publikum. Publisitet og avertering var fra starten av betydelige
utgiftsposter og aktiviteter for de store studioene, men fordi de store frem til slutten av 1940tallet kontrollerte både produksjon, distribusjon og visning, eksisterte markedsføringen mer
for å informere publikummet om den ulike films særlige appell, heller enn å kjøre store
kampanjer på sted og tid. På denne tiden produserte studioene hvert år omkring femti filmer i
året, hvor hver var garantert visning, og som dermed behøvde mindre kostnader til reklame.
Antallet filmer som produseres av de store studioene har etter studiosystemets oppbrudd gått
drastisk ned, og i 1980 til et sted mellom tolv og femten filmer i året, noe som har ført til
endrede markedsførings- strategier. Disse strategiene medfører at kun en håndfull
høybudsjett- filmer i året blir massivt prioritert, og håper å holde det finansielle i pluss,
uavhengig av hvor mye de andre filmene det året måtte spille inn. Dette medfører høy
markedsføring for hver film, siden hver og en vurderes til å ha potensial for å gjøre det stort.
(Kovàcs 1982: s. 88-91)
7.3. Markedsføringen på 1970- tallet
Den amerikanske filmindustriens nedgangstider i årene 1969 – 1971 hadde lært de største
studioene at jevn produksjon av filmer ikke lenger var lønnsomt, da publikum ikke lenger var
verken trofast eller forutsigbart. Suksessfulle og tradisjonelle filmer fra tidlig 1970- tall;
Airport, Love Story (Hiller, 1970) og The Godfather (Coppola, 1972) overbeviste studioene
om at markeds- omveltninger i industrien førte til at bare et fåtall av de produserte filmer ville
gå med store overskudd, mens mange filmer ville tape penger. Tidligere i filmhistorien var det
mulig å spå hva som ville slå an hos publikum, dette var ikke lenger situasjonen. Den
fremtidige strategien var satsning på èn stor film per år, mens de øvrige ble produsert med en
mindre grad av risiko, noe som betød lavere forventninger og lavere budsjett. Innen 1977,
skriver Cook, sto de seks mest innbringende filmene (av 199 filmer produsert av de store
selskapene) alene for en tredjedel av årets fortjeneste. I fraværet av noen profesjonell
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kunnskap om å kunne forutsi en fulltreffer satte selskapene all sin lit til
markedsføringsavdelingen, hvis oppgave var gjennom aggressiv promotering å skape
oppmerksomhet rundt prosjektet og selge en film ved fremhevingen av dens særegne
attraksjon. Når det å gå på kino ikke lenger var en vane måtte filmen understrekes som en
attraksjon, en begivenhet, en ”blockbuster” helst med salgspotensiale i en global målestokk.
(Cook 2000: s. 25 - 26) Med “blockbuster- mentaliteten” på 1970- tallet økte makten til de
store selskapene fordi kun disse hadde organiseringen og finansieringen som skulle til for å
distribuere filmer innenlands og internasjonalt, samt de akselererte kostnadene i de ulike deler
av produksjonen. Innen 1979 utgjorde omkostningene for en films markedsføring den mest
økende utgiftsposten. På samme tid vokser filmbransjens dragning mot forhåndssolgte
elementer; adapsjoner av bestselgende romaner eller teater, som sammen med tilknyttede
varer/salgsgjenstander hadde som mål en synergi- effekt hvor filmen støttet boka, som støttet
soundtrack- albumet, som i sin tur støttet filmen.
Katastrofefilmtrenden knyttes nært til en ytterligere filmatisk tendens i dette tiåret, nemlig den
synlige tilbakekomsten for genrefilmen. Davide Cook skriver:
”The seventies also marked a conscious return to the production of genre films,
sequels and series, which were more typical of classical Hollywood than of the poststudio era, because of their obvious market-tested elements and universal appeal. With
so much riding on each film, blockbuster production sought to ensure profitability by
relying on what had worked in the past.” (Cook 2000: s. 27)
Filmer i kategoriene gangster, monster, katastrofe, science fiction og horror hadde (og har den
dag i dag) det som behøvdes for bredt salg på verdensmarkedet. Film av denne sort er
dessuten lettere å videreføre gjennom oppfølgere og serier for det allerede eksisterende
markedet, og et kjennetegn ved Hollywood fremfor noe er motviljen til å forlate suksessfulle
formularer. (Cook 2000: s. 27)
Sammen med filmer som de massivt populære bok- adapsjonene Love Story, The Godfather
og Jaws var de tidlige katastrofefilmene med på å skape ”blockbuster- fenomenet” og hjalp til
å snu motgang til godværsdager for et Hollywood som siden har følt liten trang til å vende
tilbake til de personlige kunstfilmene som ble forsøkt med ”det nye Hollywood” i årene 1967
– 75. Jaws i regi av den da 29 år gamle Steven Spielberg sees som et regelrett vendepunkt i
Hollywoods filmhistorie da den kom i 1975. En film som markerte et stort skritt i retning
”blockbusterens” virkelige potensial innen inntjening og markedsføring. Det nye, som nå er
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blitt vanlig lansering av filmer av denne størrelse, var å åpne filmen samtidig på en hel rekke
kinoer. Noe som tidligere var gjort med svake b- filmer i et forsøk på rask profitt før
anmeldelser og rykter ville avsløre produktet som søppel. Før Jaws ble sluppet var den omtalt
i talk- shows og annonsert på fjernsyn åtte måneder i forkant, hvor John Williams særpregede
temamusikk og det slående bildet av kjempehaien som kommer fra dypet mot svømmeren ble
utnyttet til det maksimale. Resultatet var en suksess som aldri tidligere. Dette var den første
virkelige ”High Concept” filmen, til tross for at en film som The Poseidon Adventure ikke er
langt unna i sitt premiss, med stjernene, hitlåten, effektene, og historien. Det som mangler ved
Allens The Poseidon Adventure er det fremtredende og gjenkjennelige promoteringsbildet
som skildrer så vel vilkår og historie, samt forbindelsen med bi- produktene i kjølvannet av
selve filmen. Ytterligere redegjørelse for ”High Concept” begrepet; den industrielle termen
som beskriver film som enkelt promoteres gjennom ideen, historien og det visuelt
iøynefallende belyses nærmere i neste avsnitt. Genremessig ligger Jaws tett opptil både
monster- og katastrofefilmen, men dens karakteristiske kvaliteter er dessuten kjennetegnet for
utallige høybudsjetterte (og lavbudsjetts-) spenningsfilmer også utenom disse genre på 1980og 90- tallet. (Cook 2000: s. 33 – 42)
7.4. Markedsføringen på 1990- tallet: High Concept
Termen ”High Concept” kommer opprinnelig fra fjernsynsbransjen og filmindustrien, men ble
plukket opp av populærpressen, som benytter uttrykket i forbindelse med Hollywoods
forkjærlighet for prosjekter med de største sjansene for å tjene de virkelig store summene.
Forståelig nok er studioene mest interessert i disse filmene med høyest sannsynlighet for
solide spilleinntekter, og ”High Concept” har blitt benyttet som en frase for å beskrive et
antall kommersielle foretak. Bakgrunnen for dette høyst kommersielle konseptet ligger i
historiske, økonomiske og institusjonelle forklaringer. Gjennom kjennskap til disse kan ”High
Concept” oppfattes som en produkt- differensiering innenfor maintream- industrien.
Differensieringen foregår på særlig to måter; gjennom en sterk fokusering på stil og gjennom
integrasjon med markedsføring og salgsartikler. En film som Independence Day, med sine
spin- off produkter (leketøy, dataspill) og brede, aggressive promotion, blir dermed et
eksempel på denne type kommersielle konsept. (Wyatt 1994: s. 7)
Å antyde ”High Concept” som en filmatisk stil i dagens filmindustri har implikasjoner for
forståelsen av ikke kun den bestemmende faktor av markedsorientert filmproduksjon, men
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dessuten historiografisk sett. I filmhistoriske termer markeres den ”klassiske” Hollywoodperioden av det modne studiosystemet og filmatisk stil preget av kontinuitet, men samtidig;
kjennetegnene ved den ”post- klassiske” perioden (etterkrigsårenes desintegrasjon av
studiosystemet og fjernsynets samtidige inntreden) har vært foreslått, men ikke totalt
formalisert. Som oftest har den ”post- klassiske” perioden vært justert mot ”det nye
Hollywood” på 1960- og 70- tallet, en periode karakterisert av auteurfilm og mediekonglomeratenes inntreden i filmindustrien. ”High Concept” kan betegnes som en sentral
utvikling, kanskje den mest sentrale, i den post- klassiske filmen: en type film skapt av
økonomiske og industrielle krefter. Gjennom ”High Concept” kan den ulike måten økonomi
og estetikk spleises sammen på forståes i et visst punkt i amerikansk filmhistorie.
Selve uttrykket ”High Concept” stammer fra programsjefen Barry Diller i tv- selskapet ABC
tidlig på 1970- tallet. Han stod bak introduksjonen av filmer lagd for fjernsyn, og gjorde
underverker for kanalens dårlige oppslutning. Diller var på utkikk etter historier som lett
kunne oppsummeres på 30- sekunders tv- reklamer, og han godkjente dermed kun prosjekter
som kunne oppsummeres i en enkelt setning. Dermed ble kravet om et særdeles
markedsførbart tema eller plot assosiert med termen ”High Concept”14. En annen definisjon
av begrepet definerer ”High Concept” i narrative termer; en narrativ form som er svært rett
fram, lett kommunisert og lett forståelig. Vekten på det narrative som en vesentlig drivkraft
markerer et annet aspekt av ”High Concept” innen film- og fjernynsindustrien. Samtidig som
ideen må være lett å fortelle og enkel å oppsummere, må konseptet dessuten være
markedsførbart på to sentrale måter: den første ”avtrekkeren” for prosjektet, og gjennom
markedsføringen, selve ”avtrekkeren” for publikummet. (Wyatt 1994: s.7-8)
Enkelte filmer kan lett oppsummeres, men faller likevel utenfor ”High Concept”- betegnelsen,
deriblant dramaet Everybody’s All American (Hackford, 1988): ”fotballstjernen og
balldronningen møter veggen etter glansdagene.” En film som til tross for det enkle premisset
ikke vil appelere til alle, kanskje utelukkende middelaldrende kvinner. Forbindelsen mellom
markedsføringen og ”High Concept” er stor i underholdningsbransjen, og fremfor alt er ”High
Concept”- produktet lett å markedsføre. Kampanjer for å raskt beskrive filmens innhold går
glatt (med Armageddon: ”Bruce Willis redder verden”), mens filmer som faller utenom blir
vanskeligere å kort oppsummere da en reklame- kampanje fortrinnsvis går ut på å redusere en
films historie til ett bilde og en tilhørende (og gjerne pirrende) tekst. Filmer utenfor ”High
Concept”- betegnelsen vil være vanskeligere å forkorte og dermed selge; eksempelvis en film
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som White Hunter, Black Heart (Eastwood, 1990) hvor Clint Eastwood fremstiller en
eksentrisk filmregissør. En kort sammenfattelse av nevnte film vil medføre en
feilrepresentasjon. (Wyatt 1994: s. 8-11)
Kraften av en filmstjerne gjør en film lettere å markedsføre. Et annet, og meget sentralt aspekt
av ”High Concept” innen industrien er koblingen mellom filmstjernen og et konsept. Når en
filmstjerne er direkte knyttet til en genre og prosjektet faller inn under denne genren, er det
høykonsept. Ta for eksempel Bruce Willis som hard politimann i Die Hard: With a
Vengeance (McTiernan, 1995) – forhåndssolgte elementer i form av både genre (action),
stjernen (Willis) og basert på tidligere suksesser (de to foregående Die Hard- filmene fra 1987
og 1990). Samme skuespiller som blek, sinnslidende tidsreisende i filmen Twelve Monkeys
(Gilliam, 1996) er derimot ikke ”High Concept”. Men samtidig; dersom en stjerne spiller noe
helt imot det forventede – som når den typiske actionhelten Arnold Schwarzenegger blir
gravid i filmen Junior (Reitman, 1995), er det så avgjort ”High Concept”. Et annet og svært
viktig aspekt ved bruken av termen ”High Concept” er prosjekter som åpenbart har med et
særdeles tidsriktig tema å gjøre. Siden ”High Concept” som oftest refererer til den mest mulig
kommersielle type film, er det naturlig at uttrykket blir knyttet til produksjoner som tar i bruk
det som for øyeblikket er mest i skuddet. En definitivt avgjørende side ved nittiårenes
katastrofefilm. Faktoren av tidsånd resulterer ofte i sykluser av filmer hvis innhold besitter de
liknende tidsriktige elementer. En skyggeside ved denne trenden er at filmene gjennom denne
benyttelse av svært særpregede moter og trender fort fremstår som daterte. Et eksempel på
dette kan være filmen Perfect (Bridges, 1985); om åttiårenes sjekking på helseklubber.
Temaer som utnyttes på denne måten vil ofte raskt gå tapt og tømmes for interesse gjennom
oppmerksomhet fra alt av øvrige medier sammen med tallrike filmproduksjoner. (Wyatt 1994:
s. 11-12) Bruken av musikk som ofte integreres med ”High Concept” filmens generelle stil vil
heller ikke alltid bestå tidens tann.
Innenfor film- og fjernsynsindustrien er ”High Concept” et uttrykk mest assosiert til det
narrative, og mer presist en form for svært salgbare fortellinger. Salgbarheten kan skyldes
stjernen, forbindelsen mellom stjernen og prosjektets premiss, eller hvorvidt temaet som
belyses er raffinert. I praksis er det dermed kjernen av konsept og markedsføring i dagens
industri selve utgangspunktet. En slående og lett sammenfattbar fortelling som innehar en høy
grad av salgbarhet. Som Steven Spielberg har uttalt: ”If a person can tell me the idea in 25
words or less, it’s going to make a pretty good movie.” (Wyatt 1994: s. 13) Spielberg er med
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Jaws mannen bak den kanskje aller første rendyrkede filmen av denne sorten, en film som
gikk gjennom ”transformasjonen fra film til begivenhet gjennom fiffig manipulering av
media”, for å bruke uttrykket til Michael Pye og Lynda Myles fra The Hollywood Brats15.
Cook argumenterer for at kjempesuksessen til Jaws og de industrielle bi- produktene denne
førte med seg markerte slutten på konjunkturnedgangen i industrien fra det sene 60- tallet og
for all fremtid gjorde Hollywood bevisst på ”blockbusterens” potensial. Tankegangen om at
det narrative som kunne brytes ned til ett bilde og selve promoteringens innfallsvinkel med en
enkel historie av genre- messig tilhørighet er selve grunnfjellet i ”High Concept” ideologien.
(Cook 2000: s. 43)
Videre spiller den rendyrkede fortellingen, sentral musikk, bildekomposisjon og stil,
stjerneaktørener og intertekstualitet en sentral rolle i en film som er ”High Concept”16.
Produksjonene i denne størrelsesorden vil dessuten være markedsundersøkt i forkant, en
praksis som siden tidlig på 1970- tallet bare ser ut til å øke i omfang. Dette er tydelig et forsøk
på å vinne tilbake publikum fra fjernsynet, samt industriens logiske og økonomiske sans.
(Wyatt 1994: s. 156) Wyatt beskriver ”High Concept” som den sentrale utviklingen i det postklassiske Hollywood, en stil av ”post- generisk” filmproduksjon basert på en forenkling av
karakterer og det narrative, samt sterk sammenheng mellom bilde og musikkspor gjennom
hele filmen. Deler av filmer i denne ”retningen” presenteres ofte som utdypede montasjer,
meget nær musikkvideoen, og disse sekvenser kan benyttes i andre sammenhenger. Filmenes
utseende reflekterer grafisk design og layout fra reklamefilmen, hvilket lett gjengis i filmenes
hurtige og delikate trailere, fjernsyns- innslag og publisitetsbilder. Store deler av innholdet i
”High Concept” fungerer, rent formalistisk, som eksess (overdrivelser med andre ord), hvor
utseendet, det ytre, med sine referanser til andre filmer og populærkulturelle medier, og
sammen med musikksporet og avbruddet i det narrative forløpet gir en effekt som skiller
”High Concept” fra tidligere Hollywood- produkter. Sammen med dette kommer de eksessive
overdrivelser i form av protagonistenes fysikk og de fantastiske innslag av action. ”High
Concept” representerer på mange måter en form for produkt- stilisering formet for å fungere
(og dermed å selge). Gjennom ønsket om å tilfredsstille mangfoldige konsument- produkter i
ulike formater har ”High Concept” lite kommersielle investeringer i det narrative, bortsett fra
som et redskap for filmens andre fornøyelser. (Maltby 1998: s. 38-39)
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Sentral i forbindelse med noen av åtti- og nittiårenes fremste ”High Concept”- filmer er den
avdøde produsenten Don Simpson. En kontroversiell, og sammen med Jerry Bruckheimer,
mektig kreativ drivkraft som erklærte følgende om sin holdning til mediet:
”The pursuit of making money is the only reason to make movies /…/ We have no
obligation to make history. We have no obligation to make art. We have no obligation
to make a statement. Our obligation is to make money.” (Levy 1999: s. 18)
Simpson og Bruckheimer er to menn hvis filmatiske tendenser allerede er belyst i kapittelet
om Armageddon, men vil klargjøres nærmere i neste avsnitt.
7.5. High Concept i 1990- tallets katastrofer
For å selge Michael Bays gigantfilm ble det satset på stjernene Willis, Affleck og Tyler med
slagordet Armageddon – ”It’s Closer than you Think”, en setning som trolig sikter både til
asteroiden i filmen, men i tillegg det forestående årtusenskiftet. Alternativene17 var: ”Earth's
Darkest Day Will Be Man's Finest Hour” og den ubeskjedne ”For Love. For Honor. For
Mankind.” Leders Deep Impact har siluetten av New York og kjempbølgene fra selve
nedslaget, samt et par som klemmer hverandre som posterbilde. Dette fulgt med teksten
”Oceans rise. Cities fall. Hope survives.” En religiøst artet tekst som kan knyttes til den
fargede Presidentens mange håpefulle taler i filmen. Retorikken i disse promoterende
tekstene, har som i King Kong (Guillermin, 1976)- averteringen18 visuelle uttrykk og ord som
skiller filmene ut fra de øvrige gjennom en selverklært ”begivenhets- status”. I Armageddons
tilfelle gjennom stjerneappell og plussord som ”Love”, ”Honor” og ”Mankind”, ord som i seg
selv vitner om høytidelighet og enorme episke proposjoner. Deep Impact har mindre
stjerneapell, men kjører liknende markedsføring, med fokus på de katastrofale bølgene og
setningen om at til tross for katastrofen ”overlever håpet”.
Armageddon fra produsenten Jerry Bruckheimer og Touchstone Pictures, hadde et budsjett på
200 millioner dollar. De tidligere parhestene Don Simpson (som døde i 1996) og Bruckheimer
skapte på 80- og 90- tallet en visuell fortellings- stil, meget drevet av profitt, ”High Concept”
og tankeløshet gjennom filmer som Top Gun (Scott, 1986), Beverly Hills Cop (Brest, 1984),
The Rock (Bay, 1996) og den nevnte Con Air. En rekke svært suksessrike filmer, både i USA
og internasjonalt. Dette gjennom en kynisk benyttelse av stjerner, klisjeer (rendyrking av en
bestemt fortelling om og om igjen), musikkvideo- estetikk, timing og musikk. En film av den
kommersielle duoen vil typisk sett være overbudsjettert, effektfylt og lettfattelig, actionfylt og
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inneholde machomenn som utfører forbløffende stunts i et heseblesende tempo. Man ser et
klart gjentakende motiv i filmer som The Rock, Enemy of the State, Con Air og Armageddon,
gjennom helteskikkelsen som i utgangspunktet ikke synes skikket for den store oppgaven som
ligger foran ham19, men i løpet av handlingsforløpet innser disse eget potensial, og utnytter
dette til sitt fulleste. ”Fisken ute av vannet”- formularen benyttes ofte. En innledningsvis ikke
erketypisk helt, eller gruppe, fremstår som i stand til det meste og redder dagen. Armageddon
med sin Dirty Dozen (Aldrich, 1967)- aktige besetning er i så måte ikke noe nytt for disse
kapitalsterke, handlingsorienterte produsentene. Historiene, selve grunnstrukturene, i filmene
som gis tommelen opp av en produsent som Jerry Bruckheimer er mer enn gjerne en formular
han tidligere har hatt økonomisk suksess med – Coyote Ugly (McNally, 2000) er Flashdance
(Lyne, 1983) for et nytt tiår og en ny generasjon, mens Top Gun forvandles til Days of
Thunder (Scott, 1990). Gone in Sixty Seconds (Sena, 2000) er en nyinnspilling av en film med
høyt spenningspotensiale (Gone in Sixty Seconds fra 1974 i regi av H.B. Halicki), og Pearl
Harbor (Bay, 2001) forsøker å kopiere suksessen med Camerons Titanic, gjennom blandingen
romantikk, dramatikk og stor historisk hendelse. Til tross for en innlysende teft for det
profitable, kan ikke originalitet sies å være like tungtveiende.
Bruckheimer har bakgrunn fra reklamefilm som klipper og fotograf. Hans mangeårige
medprodusent Don Simpson jobbet for Paramount Pictures fra 1975 til 1991, da han begynte
hos Disney- studioet. En av virkemidlene sistnevnte kan ta æren for er å være blant de første
filmskapere som anerkjente kraften av musikkanalen MTV sitt formspråk. Ikke bare innenfor
markedsføring, men i tillegg som en ny estetisk idé. Bruken av sekvenser i filmene som står
på egenhånd som musikkvideoer, for dermed å kunne spilles på musikkanalene og gi gratis
reklame. Det er dessuten tale om oppdagelsen av at et publikum som var vant med en jevn
diett bestående av hurtig- klippet tre- minutters musikk promo ville kreve liknende rytme i
spillefilm. (Levy 1999: s. 16-19) Prince bemerker om Simpson og Bruckheimer at det ikke er
ukorrekt å omtale disse to som filmskapere, til tross for at ingen regi- kreditering gis, da de
som ”produsent- auteurer” har satt sine spor gjennom sin kraftfulle visuelle og narrative stil.
”/…/ in this respect there was something of old Hollywood about their character and
methods.” (Prince 2000: s. 208-209) Det skarpsindige ved Simpson/Bruckheimers filmatiske
innfallsvinkel var kombinasjonene av deres bakgrunn til perfeksjon av ”High Concept”formularen; sammensmeltingen av en lett, drivende historie (Simpsons felt) og det visuelt
blendende (Bruckheimers felt). Keane skriver om Bruckheimer at:
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”Bruckheimer films are above all efficient and bombastic, their narratives progressing
in such a way that the more pressing the dangers, the more deflective wisecracks, male
bonding and subsequent nick-of-time heroics are required.” (Keane 2001: s. 93)
Også Armageddon- regissør Michael Bay kommer fra reklamefilm og musikkvideoproduksjon. Hans filmer karakteriseres av en svært visuell stil, hvor bilde- komposisjoner og
klipperytme ligger tett opp til musikkvideoen, og kanskje i enda større grad reklamefilmen
(Fig.17 og 18).

Fig.17: Bad Boys – bra visuelt.

Fig.18: Armageddon – den amerikanske drømmen.

For filmene i denne størrelsesorden er det viktig å appellere til et bredest mulig publikum,
dette vises i trailere og tv- spots forskjellige innfallsvinkler til fortellingen (det samme gjelder
for Independence Day). Noen frister med romantikk, andre til action og spektakulære effekter,
og en tredje til spenningen. Disse store sommerfilmene20 er dessuten, i tråd med 1970- tallets
filmer, laget med bred aldersmessig appell, og vil derfor styre klar av de mest kontroversielle
emner ved jordens undergang, og vil være tillatt for barn ned i 10- 12- års alderen. Det er, til
tross for at store byer jevnes med jorden i et inferno av eksplosjoner, lite blodsutgytelser og
ingen mennesker som lider i filmer som Armageddon og Independence Day.
Independence Day faller dessuten i kategorien ”High Concept” med alt dette innebærer21. I
anmeldelsen av filmen Independence Day i Empire skriver anmelder Kim Newman at:
”The High Concept of Independence Day, is War of the Worlds meets Earthquake,
and the film certainly delivers on the spectacle and disaster front.” (Newman 1996: s.
26)
Det konkluderes med at det du får for pengene ikke er i dybden, men i bredden, og at filmen
til gjengjeld i dette hensyn leverer varene til gangs. (Newman 1996: s. 26-27) Attraksjonen
ligger i stor grad i selve de iøynefallende bildene av de gigantiske invasjons- skipene hvis
størrelser legger skygger over de største amerikanske byene. En forlengelse av dette; det
fremmede skipet over det Hvite Hus i Washington. Et bilde som ble benyttet i den meget
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sentrale markedsføringen. Independence Day kan trygt stemples som den ultimate
sommerfilmen, og filmens premieredato i USA på 3. juli, dagen før Uavhengighetsdagen,
vitner om ambisjoner i markedsføringsavdelingen. Reklamespots på fjernsyn og kino hadde
måneder i forveien agitert med slagord som: ”July 2nd – They arrive. July 3rd – They attack.
July 4th – The Day We Fight Back!” Amy Taubin skriver om reklamekampanjen i forkant:
”American audiences responded to the we-can-do-it message (and to a brilliant three- month
advertising campaign, which made the film seem both scarier and more anti- government than
it actually is) with something approaching mass-hysteria”. (Taubin 1996: s. 7) Filmen har i
tillegg rent stilmessige kjennetegn som karakteriserer den kommersielle kjempehit, sammen
med tilhørende leketøys- og dataspill- produkter. Disse er definitive karakteristika ved det
kommersielle fenomenet ”High Concept”.
7.6. Kritikk av High Concept
”High Concept”- innfallsvinkelen ble en motstandsdyktig og essensiell del av Hollywoodfilmen som fortsatte og etter hvert overskred produksjonene under ledelse av
Simpson/Bruckheimer. (Prince 2000: s. 210) Kritikken mot et fenomen og en retning som
denne er innlysende. I motsetning til utviklingen av nye ideer beskriver kritikerne av ”High
Concept” denne formen som svært avhengig av repetisjon og kombinasjoner av tidligere
suksessfulle fortellinger, og man går så langt som å kalle ”High Concept”- produkter intet
mindre enn rene kombinasjoner av andre filmer. I mindre grad kan denne kritikken innebære å
”revitalisere” tidligere suksesser gjennom en stjerne eller endret vektlegging. I dette
perspektiv blir Bruckheimers Flashdance en opplagt suksess fordi den er Rocky (Avildsen,
1976) for et kvinnelig publikum. Denne reprodusering og kombinering har sine opplagte
økonomiske årsaker, da publikum vil ha et referansepunkt for filmen gjennom kjennskapen til
liknende fortellinger. En film som kombinerer andre finansielle triumfer er i besittelse av
innebygde markedsførings- egenskaper. Markedsføring på denne måte gir grobunn for
påstander om Hollywood- systemets fokusering på det kommersielle fremfor kunst, hvor
hovedvekten ligger i en gjenfortelling av kjente historier fremfor ”originale” historier. (Wyatt
1994: s. 14)
”High Concept” blir dermed sett som Hollywoods sentrering omkring forretning, og ikke
kreativitet eller kunstneriske uttrykk. Termen ”High Concept” i seg selv har oppnådd en slik
negativ konnotasjon at det assosieres med det mest sensasjonelle materialet. Sentralt i medias
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benyttelse av termen er ikke kun den korte oppsummerende kvaliteten , men dessuten salget
av filmen gjennom konseptet. En svært rask form for kommunikasjon mellom industrien og
publikum, om hvorvidt filmen blir en suksess på kino, skjer gjennom markedsføringen av
”High Concept”, godt hjulpet av selve konseptets direkte enkelhet. En dominerende form for
simplifisering og gjentakelse. Kort sagt er denne type filmer skapt for å selges. (Wyatt 1994:
s. 14) På den annen side er det viktig å merke seg at industrielle forandringer som ”The
Paramount Case”, fjernsynets inntreden og økt grad av mediekonglomerater førte med seg en
fortetting i filmindustrien. Ikke bare i antallet produserte filmer fra de store studioene, men
dessuten i den økonomiske risiko som er involvert. En minimering av risiko gjøres ved å
produsere filmer med bred appell. Perioden midt på 1970- tallet kan ses som en tid med
sammenslåing av flere kommersielle interesser eller korporasjoner innen filmindustrien.
Konglomeratenes plikt for markedsandelen ble ”blockbuster”- filmer, et forsøk på
differensiering, en form for oppdeling, som skiller én film fra andre gjennom dens
forhåndssolgte egenskaper. Dette kan skje gjennom for eksempel adapsjon av populær roman,
en nyversjon, genre- tilknytning eller oppfølger. Med ”blockbusterens”- tidsalder blir filmene
mer ensartede og faller tilbake på velkjente genre og stiler, med et spesielt samlingspunkt i det
spektakulære. (Wyatt 1994: s. 80)
Uansett hvor spektakulær den måtte fremstå; mye tyder faktisk på at Armageddon på flere
områder kanskje er den mest pompøse og uforstandige film noensinne. Under visning på
filmfestivalen i Cannes i 1998 ble både regissør Michael Bay, samt stjerner som Liv Tyler og
Bruce Willis gjort til latter. Det ble bortforklart med at det hele dreide seg om et ekstremt
tilfelle av kulturkollisjon, og at filmen ble misforstått av det franske publikummet22. Kan vi se
dette som et tegn på at historien fra 1970- tallet gjentar seg, og at publikum også i denne
omgang får servert for mange usannsynlige filmatiske katastrofer på for kort tid? Det må
legges til at denne erkjennelse har flere sider, da det bør diskuteres om hvorvidt en film av
denne type bør sees som annet enn underholdning. Etter min mening er Armageddon en film
som overhodet ikke kan tas på alvor. Innvendingene er utallige mot de aller fleste valg som
tas i denne filmen. Å gå gjennom alle dens urimeligheter ville alene kreve en hel oppgave. La
oss bare si det slik at i realiteten ville NASA neppe velge å trene opp borerigg- arbeidere til
astronauter, fremfor å trene astronautene til å borre. I filmen blir dette enkelt forklart med at
borring er en kunst, en gudegave - noe du er født til å gjøre. Den underliggende tematikken er
i så måte mer alvorlig, gjennom stadige antydninger om at hele verden, alt fra Midt- Østen til
Asia, ser mot amerikanerne som de eneste redningsmenn. Signaler om at amerikansk
74

teknologi og heltemot alene berger kloden og mottar en samlet verdens hyllest er mer enn
åpenbar.
Der hvor filmen Deep Impact faktisk ønsker å fortelle noe om det følelsesmessige nedslaget i
mennesket i situasjonen, gjort med relativ sterkt såpeopera- preg, baserer Armageddon seg på
mest mulig lydspor, kjappe replikker, effekter, klipperytme og utøvelse av maskulinitet. En
formular som for produsent Jerry Bruckheimer både tidligere og i ettertid har vist seg som en
idiotsikker vinneroppskrift. ”Blockbusterens”- estetikk, skriver Wyatt, sammen med de
følgende økonomiske krefter som bidro til dennes vekst, skaper på mange måter formen vi
karakteriserer som ”High Concept”. ”High Concept” er en videreutvikling av
”blockbusteren”. (Wyatt 1994: s. 80) I gjennomgangen av særlig filmen Armageddon har
samtlige av ”High Concepts” definitive kjennetegn kommet kraftig til syne. Har det eksistert
en film før eller siden som har vært mer ”High Concept”? Dette er trolig filmen som har alt,
og oppfyller samtlige kriterier for den profittorienterte sommerfilm. Musikk, skuespillere,
tidsriktig tema, pene bilder, storslått stil, rask rytme, og dusinvis med intertekstuelle
referanser. En fortelling med action som det narrative driv, samt en overlessing av effekter
hvor overdrivelsene står i kø, mens barsk maskulinitet og romantiske klisjeer hagler sammen
med asteroide- bitene. Alt faller på plass, og min påstand er at denne filmen formodentlig i
ettertid vil bli sett som selve essensen av Hollywoods vinnings- ideologi fra 1980/ 90- tallet.
7.7. Dobbel- mislykket ”High Concept”: Monstre på Manhattan
Roland Emmerich laget to filmer med den aller sterkeste tilknytning til klassikere fra 1950tallets paranoide og kjernefysiske filmklima. Etter kolossal suksess med Independence Day
fulgte en gigantisk nyinnspilling av Godzilla. Noe snodig for øvrig, med filmens tittel tatt i
betraktning, er at den faktisk er mer en ny versjon av monsterfilmen The Beast From 20.000
Fathoms enn Inoshiro Hondas Godzilla – King of the Monsters23.
I The Beast from 20.000 Fathoms vekkes monsteret til live av en atomsprengning på
Nordpolen, et samarbeid mellom amerikanske vitenskapsmenn og militæret. Fiskebåter
senkes etter hvert langs kysten fra Nova Scotia og sørover, øyenvitner og overlevende kan
melde om en gigantisk sjøorm, og når monsteret angriper står forsvaret hjelpeløst mot den
monstrøse giganten som sprer terror. En vitenskapsmann, en paleontolog og hans datter,
finner ut av hva som kan ta livet av skapningen, og får Hæren til å skyte den med en
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radioaktiv isotop. Dette først etter at monsteret har spredd frykt, ramponert bygninger og spist
en politimann i New York. New York spares heller ikke i Godzilla. Å benytte en velkjent og
storby som New York er opplagt et forsøk på å skape en katastrofe av den aller største, men
sommeren 1998 var synet av New York og byens innbyggere som ofre for meteoritt- nedfall,
flodbølger fra kjempe- asteroider og nedtramping av mutert kjempe- øgle blitt standard. Byen
er den ultimate moderne byen, mikrokosmisk og overbefolket, med et lett gjenkjennelig
utseende. Denne utbredte gjenkjennelsen gjør denne og andre byer til ideelle mål for
destruksjon på film. Filmgenren har fra begynnelsen hatt ødeleggelsen av byer som sentralt
virkemiddel. Fra Babylon og Pompeii til Los Angeles og New York har byene representert
materielle og symbolske sentre for sivilisasjon og modernitet. ”Principally, where cities thrive
on construction, disaster films thrive on destruction.” (Keane 2001: s. 101) Som tidligere
nevnt banet flere action- filmer på 1990- tallet veien, men det var først og fremst
Independence Day som demonstrerte de seneste muligheter for slagferdig utslettelse av
storbyer. Gjennom bruk av både Washington, Los Angeles, New York, samt korte glimt fra
andre verdensbyer åpnet denne filmen for en rekke muligheter. Til tross for at Deep Impact,
Armageddon og Godzilla også viser steder verden rundt er disse tre mest fokusert på New
York. Når disse filmene dessuten gjør bruk av byen som smadres i markedsføringen, og selve
destruksjonen av New York allerede var gjort for alvor i Independence Day og den massive
flodbølgen i sluttscenene av Deep Impact, var de absolutt spektakulære og realistiske
effektene blitt standardvare innen Armageddon og Godzilla inntok kinoene24. (Keane 2001: s.
101-102)
Emmerich sitt forsøk på en skikkelig monsterfilm ble ikke på nær så populær som hans
invasjonsfilm, noe som på flere måter er forståelig. Filmen åpner godt med en vellaget
sekvens under åpningstekstene hvor iguana- øgler bevitner en fransk atom- prøvesprengning
på 1950- tallet. Deretter synker båter i Stillehavet, gigantiske fotavtrykk dukker opp i Panama
og Jamaica, noe både Hæren og vitenskapen i samarbeid starter jakten på. Når den
computeranimerte skapningen ankommer New York er det fort slutt på moroa. Forklaringen
på monsterets reise fra Sør Stillehavet til Manhattan er tynn, men det opplyses om at siden en
graviditet er saken vil beist av denne sorten gjerne gjøre en lang tur for å bygge rede. Øya
Manhattan, som i filmen domineres av ekstremt og vedvarende regnvær, fungerer som et godt
skjulested for monsteret. Geoff King omtaler svakheten ved akkurat denne historien:
”This might be seen as a classic example of the narrative weakness of the
contemporary special- effects- led blockbuster. Nobody really cares much about
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motive or explanation. All that matters is that Godzilla is transplanted from it’s
traditional home, closer to Japan, so it can run spectacularly amok in the streets of
New York.” (King 2000: s.144)
Fremfor fortellingen prioriteres fokus på action, tempo, ødeleggelser og støy. En betraktning
av disse hensyn, forholdet mellom historie og effekter, belyses nærmere nedfor. Til forskjell
fra den langt mer populære Independence Day kan det nevnes mindre tiltro til det militære,
smalere persongalleri, det er mer sentrert på medias rolle, dessuten er handlingen hovedsaklig
lagt til kun èn amerikansk by. Filmen er mest av alt en drøvtygging av gamle og velbenyttede
ideer i en ny og glatt innpakning. Sympatien for den døende Godzilla i filmens slutt minner
om King Kong, hvor også tragedie fremfor utspekulert ondskap var tilfellet for det kolossale
primitive dyret fanget i metropolen. Der hvor historien har sine åpenbare kilder minner selve
utførelsen mer om senere års ”High Concept” filmer, og mest av alt Jurassic Park- filmene.
Også Godzilla er en sommerfilm med enormt budsjett og har de fleste av kjennetegnene for
”High Concept”; historien i seg selv (monsteret terroriserer Manhattan), effektene og det
stilmessige, markedsføringen med fremhevingen av filmens størrelse (”Size Does Matter”) og
hitlåten ”Come With Me” tilknyttet filmen. Fraværet av de virkelig største stjernene i en film
som denne må ikke sees som mangel på ”High Concept”, men snarere filmskapernes
erkjennelse av at monsteret uansett vil være den største attraksjonen.
Etter den altoppslukende triumfen med Jaws på 1970- tallet fulgte King Kong i 1976 – den
første i en syklus av ”blockbuster” versjoner av klassikere, som har forhåndssolgte elementer
gjennom originalens kult- status, tilknytning til filmen om den store haien gjennom sitt
monster, den store apen, samt bruk av avanserte spesialeffekter. Promoteringsmaskineriet
jobbet overtid, filmen hadde åpning på nesten dobbelt så mange kinoer som Jaws, men var på
langt nær like suksessfull grunnet en gjennomført svak film. Dette til tross for at det var den
tredje25 mest sette filmen i 1976. (Cook 2000: s. 44) Det er grunn til å hevde at dersom
Independence Day var Emmerich sin Jaws (en litt uheldig sammenlikning for denne store
klassiker) var Godzilla definitivt hans King Kong26. En film som tross alle omstendigheter
ikke helt lever opp til det forventede.
7.8. Å lage gammelt nytt dyrt og å selge det dyrt
”Remakes” av tidligere filmer er i amerikansk film ingen uvanlig affære, og særlig ikke innen
science fiction genren. Invasion of the Body Snatchers fikk sin oppdatering i Phillip
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Kaufmans Invasion of the Body Snatchers fra 1978, en videreføring av originalen med
hovedpersonen fra første film i en liten opptreden som paranoid galning. En tredje (og langt
svakere) Body Snatchers kom i regi av Abel Ferrara i 1993. Ridley Scotts svært
innflytelsesrike Alien fra 1979 er uautorisert influert27 av filmen It – The Terror from Beyond
Space (Cahn, 1958). The Abyss (Cameron, 1989) viser hvordan utenomjordiske som har tatt
bolig på ekstreme havdyp ønsker å tilintetgjøre menneskeheten grunnet dennes aggressivitet
og generelt lave moral, og viser til bilder fra Nazi- Tyskland og krigføring. En liknende
advarsel fra verdensrommet fremsettes i den klassiske The Day the Earth stood Still.
Store ”blockbustere” (hvorav mange faller tett inntil katastrofegenren) fra midten og slutten
av 1990- tallet er i mange tilfeller nyinnspillinger av tidligere mer eller mindre klassiske
filmer. En av de mest ”høykonsepte” filmer noensinne – Steven Spielbergs Jurassic Park er
en oppdatert og (mer eller mindre) barnevennlig versjon av Michael Crictons Westworld fra
1973. I originalversjonen er fornøyelsesparken skapt for voksne med behov for å leve ut
seksuelle og voldelige fantasier i westernmiljø eller romerske omgivelser. Når robotene som
er en stor del av parkenes attraksjoner begynner å drepe gjestene er det duket for dramatikk. I
Jurassic Park er det de genetisk- skapte fortidsøglene som grunnet sabotasje og strømbrudd er
ute etter å spise de inviterte gjestene, hvis oppgave var å inspisere parken før den ble åpnet. I
Spielbergs film har barn sentrale roller, de digitale effektene svært fremtredende og filmen ble
tidenes største kinosuksess da den kom i 1993. Crichton var også manusforfatteren bak denne
filmen, i likhet med andre genrefilmer, deriblant Twister, fra samme periode. Westworld var
en langt smalere film, og huskes best for cowboyen Yul Brynner og svært tidlig bruk av
digitale spesialeffekter. Jurassic Park- oppfølgeren The Lost World (Spielberg, 1997) er på
mange måter en nytolkning av King Kong- filmene.
Paul Verhoven lagde Starship Troopers (1997) basert på Robert Heinleins roman, med en
insekthær som kan knyttes til den muterte maur- terroren i filmen Them! og en menneskehær
som kan relateres til Leni Riefenstahls Triumph des Willens fra 1934. Satiren omkring det
totalitære og aggressive fremtidssamfunnet var noe mange anmeldere overså i sin kritikk av
filmen. Til slutt kommer Mars Attacks! som på ingen måte legger skjul på sin tilknytning de
gamle tiders estetikk. Den er basert på en samlekortserie fra tidlig 1960- tall, og har et visuelt
uttrykk som refererer til 50 –tallets monster- og invasjonsfilmer. Alle filmene nevnt i dette
avsnittet er direkte eller nærliggende ”remakes”, i tilfeller variasjoner over kjente genre eller
serier av filmer fra tidligere filmhistorie. Mange av disse filmene faller i genrene action og
78

eventyr med snev av katastrofe, en svært populær ”blockbuster”- kategori gjennom både
1980- og 90- tallet.
7.9. Fantastiske effekter fremfor fortelling?
I boken Spectacular Narratives – Hollywood in the Age of the Blockbuster argumenterer
Geoff King imot synet på at økt vektlegging på det spektakulære har ført til mindre fokus på
fortellingen i Hollywoodfilmen. King foreslår at den mest sprekkeferdig effektfulle
”blockbuster” appellerer på flere punkter, med en blanding av det spektakulære og det
narrative. Han undersøker det narrative både i den lineære fortellingen, samt de underliggende
tematiske mønstre hvor et særlig poeng ligger i utholdenheten til elementer av myten,
ideologien omkring den amerikanske pionerånden og villmarken. King gir analyser av filmer
som kombineres med henvisninger til den industrielle og sosiale kontekst i dagens
Hollywood. Han argumenterer også for at det spektakulære er sentralt i forhold til det
oversjøiske markedet28.
”Narrative is far from being eclipsed, even in the most spectacular and effectsoriented of today’s blockbuster attractions. These films still tell reasonably coherent
stories, even if they may sometimes be looser and less well integrated than some
classical models.” (King 2000: s. 2)
Flere betydningsfulle underliggende tematiske strukturer finnes i de mest ekstravagante av
nåtidens Hollywoodfilmer. Å hevde betydningen ved det narrative trenger ikke utelukke
rollen til det spektakulære. Fortelling og effektbruk kan stå side om side på flere måter, og det
eksisterer intet enkelt svar på hvordan disse to elementer står i relasjon til hverandre. Geoff
Kings mål med boken er nettopp kartleggingen av konturene i dette forholdet i dagens
Hollywood- produksjoner. (King 2000: s. 2)
Fortellingene i de tre omtalte filmene, Deep Impact, Armageddon og Independence Day,
ender alle med avvikling både på det formelle og det narrative plan, hvor bekreftelser
gjennom bildebruk viser seier og forsoning. På denne måten faller de inn i den brede
kategorien av ”klassisk” fortellende Hollywood- film; produksjoner med en tett organisering,
fortellinger med årsak- virknings- forhold som ikke bestandig er fullstendig
sammenhengende29, men som etterlater liten plass for spørsmål eller tvil som kan undergrave
den mytiske resolusjonen. Filmene tilbyr identifikasjon gjennom helt (og heltinne)- figurer
som leder oss gjennom det narrative. I en film som Independence Day stilles det fra enkelte av
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de fremtredende karakterene spørsmål ved det endelige oppgjørets realistiske utfall, men dette
kun for å underbygge og opphøye den endelige triumfen. King bemerker at kvaliteten ved
tekstene i seg selv ikke utelukker alle muligheter for mening, men former disse nokså kraftig.
Formelle avslutninger når det gjelder mise-en-scène og redigering fungerer for å knytte
tilskueren tettere inntil det fremadstormende narrative, noe som bidrar til en stor
følelsesmessig belønning. (King 2000: s. 28-29)
Filmenes mytiske/ideologiske påstander, som det faktisk er mange av, demonstrerer at
fortellingene ikke på noen måte er underlegen effektbruken selv i disse spektakulære aspekter
av Hollywood- filmen. Dette til tross for at produksjoner av denne ruvende sort fungerer mest
av alt som ”spectacle” og hvor appellen i økende grad beror på vidunderlige spesialeffekter.
Enkelte av disse kan til tider virke motivert av lite annet en sitt eget spektakulære nærvær og
inntekter. Enorme effekter, både på lyd- og billedsiden kan synes som en viktig kilde for
gledesfølelsen ved slike filmer, i like stor grad som selve fortellingen. Kanskje til og med
mer. De enkle narrative strukturer filmene ofte opererer med kan i mange tilfeller tyde på
overdreven tillit til spesialeffekt- avdelingen. Dessuten kan det hevdes at filmens historie,
ikke kun den amerikanske, kan sees som en gradvis forflytning fra ”effektoppvisning”30 til
”fortellingen” i fokus. Den klassisk- fortellende filmen ble etter hvert (fra 1910 og utover)
mest fokusert på fortellingen, den lineære fremstillingen hvor de øvrige elementer er
underordnet dette. Det antydes, ikke minst fra teoretikere og filmanmeldere, at disse sentrale
fortellermessige bestemmelsene siden er gått tapt, og især i ”blockbuster”- eraen, som omtales
som det ”post- klassiske” Hollywood. Allikevel er det jo slik at ”attraksjonene” ved filmen
fremdeles var til stede, selv etter det narrative fremsto som det fundamentale ved opplevelsen,
deriblant i populære genre som musikalen og komedien. King mener spørsmålet er om
hvorvidt spektakulære avbrytelser kun kan avdekkes, om de motiveres av genre- tilknytning
eller trekkes med av melodramatiske- eller plot- avhengige hensyn? Kanskje eksisterer de
som mer essensielle for dynamikken ved Hollywood- filmen. Øyeblikk av effektbruk og
overdrivelser kan oppfattes som avbrytelser av en sammenhengende narrativ struktur, et
fenomen som ofte hylles for hva som tilsynelatende er filmens mest ekstreme potensialer,
mens stoffet i seg selv som oftest, som i Independence Day, er en blanding av både historien
og effektene. (King 2000: s. 29-30) Bruckheimer/Simpson- produksjonene er i så måte mer
vanskelige å forholde seg til da ”eksessive” barske, pene og glatte sekvenser ofte vil utspille
seg i fortellingens gang. Dette forholdet knyttes til Don Simpsons oppdagelse av
musikkvideo- formens salgspotensial. Overdrivelser av denne type, gjennom maskulinitet og
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action, kan til tider sies å dominere en film som Armageddon. Avbruddene er for det meste
motivert gjennom det narrative, mens enkelte effekt- sekvenser, som tilintetgjøringen av Paris
(Fig.19) mot slutten, kun underbygger følelsen av spenning, katastrofe og at hele verden er
truet. Noe som allerede er solid fortalt gjennom nærmere to timer i forveien.

Fig.19: Paris ødelegges uten motivasjon.

Heftig bruk av effekter som i dette eksempelet er typisk i perioder med store innovasjoner.
Filmer fra The Abyss, via Terminator 2: Judgement Day til Jurassic Park viser den raske
utviklingen av dataskapte effekter, et sentralt aspekt ved katastrofefilmens tilbakekomst.
Liknende øyeblikk med overdreven oppvisning av det siste nye ser man tidligere i
filmhistorien med introduksjon av lyd, farger og widescreen. (King 2000: s. 30-31)
Et hvert framlegg om at fortellingen i stor grad er forlatt til fordel for effektene er å overdrive,
både når det dreier seg om mangel på ”rabalder” i den klassiske Hollywoodfilmen og fraværet
av den sammenhengende narrative struktur i den ”post- klassiske” perioden. Balansen mellom
historie og fjolleri er, som King skriver, både dynamisk og kan variere fra film til film, eller
fra en periode til en annen. Gode argumenter kan postuleres for den enes dominans over den
andre ved ulike tidspunkter. En fremtredende grad av samspill mellom de to er karakteristisk
for de fleste populære produkter fra dagens Hollywood. (King 2000: s. 31-33)
8. Den underliggende tematikk
I det følgende presenteres en nærmere betraktning i forhold til frykten og krisene i det
amerikanske samfunnslivet i de respektive tiårene, og om det faktum at det både på 1950-, 70og 90- tallet er tale om krisefilmer i større eller mindre grad. 1950- tallet var et tiår delt
mellom idyll og harmoni på den ene siden og kommunistspøkelse og atombombe- frykt på
den andre. Etterdønningene av den andre verdenskrig var fortsatt bestående og romkappløpet
var i full gang. 1970- tallet var et tiår hvor det ble tatt oppgjør med 1960- tallets blomstrende

81

radikalisme, den upopulære krigføringen og krisene oppstod etter hvert på løpende bånd.
Katastrofefilmene som kom parallelt eller noe etter bølgen med europeisk inspirert
amerikansk kunstfilm, er tidlige eksempler på ”blockbuster” mentaliteten som senere er blitt
dominerende, sammen med ”High Concept” tankegangen. På slutten av 1990- tallet er igjen
konservative krefter i sving, i likhet med 1950- og 70- tallet, etter to perioder med demokrater
ved makten i USA, og dette kan man se allerede sommeren 1996 i filmen Independence Day.
Katastrofefilmen i dens ulike faser har vist seg å bli trenden i tiår hvor kriser eller noe i
nærheten har vært tilstede i amerikanernes åndsliv. Borgerskapet og den konservative
middelklassen som rister av skrekk, og det største eksempelet på dette må være filmen The
Omega Man hvor det siste menneske på jorda (som for øvrig er karakterisert av Charlton
Heston, jordas mest konservative mann) opprettholder sin middelklasse- livsstil selv etter
apokalypsen, og han må slåss mot representanter for det nye, som i dette tilfellet er
degenererte, lyssky albinoer.
Boken Camera Politica – The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Film (1988)
tar for seg forholdet mellom Hollywoodfilmen og det amerikanske samfunnet fra 1967 til
midten av 1980- tallet, en periode som karakteriseres av en betydelig dreining i den
dominerende sosiale bevegelse fra venstre mot høyre. Forfatterne Ryan og Kellner påbegynte
arbeidet med boken i 1980, og peker på at de allerede da så klare tegn på at Hollywoodfilmen
aktivt promoterte den nye konservative retningen på flere fronter, fra familien til det militære
og den økonomiske politikk. Gjennom sitt arbeide ble forfatterne klar over at bevegelsene er
responser på trusler fra andre sosiale bevegelser, og at konservatismen på 1980- tallet hadde
bakgrunn i radikalismen på 1960- tallet. Den gamle verdens tradisjonelle familie, patriotisme,
økonomiske og religiøse krefter var noe de konservative ønsket å verne om. Feminisme,
borgerrettigheter, økonomisk demokrati, den seksuelle revolusjon, anti- militarisme, og
miljøbevisstheten vokste på 1960- og 1970- tallet, og til tross for at det ble møtt med motstand
fra høyresiden på 1980- tallet har det utvilsomt satt spor i den amerikanske bevissthet. Boken
tar dermed for seg så vel kulturell historie og sosiale forandringer som kun det filmhistoriske.
Målet har for opphavsmennene Ryan og Kellner vært å benytte eksempler fra film for å oppnå
forståelse omkring amerikansk politisk liv, og inspirere til forandring av dette. (Ryan/Kellner
1988: s. xi – xii.) Det forfatterne gir termen ”krisefilm” artikulerer følelsen av utilfredshet i
den amerikanske kulturen på denne tiden (1970- tallet), samtidig som det tilbys
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kompensatoriske modeller av reddende lederskap som i enkelte tilfeller representerer
prototyper på 1980- tallets nye konservative ledere31. (Ryan/Kellner 1988: s. 48 – 49)
Michael Ryan og Douglas Kellner skriver at syttiårene i ettertid åpenbart kan karakteriseres
som en periode hvor Amerikas Forente Stater gikk gjennom en krise omkring legitimering,
hvor store institusjoner som tidligere hadde vært immune for betydelig kritikk mistet det
amerikanske folkets tillit. Dette gjelder svekket tro på regjering og myndigheter, direktører og
institusjonelt lederskap. Sterke følelser mot forretningsvirksomhet vokste enormt i perioden
1965 – 1975, og det kan konkluderes med at krisen, denne dype mistro i det amerikanske
folket, skyldtes begivenheter som både politiske, økonomiske og sosiale kriser. Kriser i denne
størrelsesorden har to effekter; det kan føre til en regressiv reaksjon hvor velkjente og trygge
tradisjonelle sosiale modeller og kulturelle verdier vekkes til live, eller det kan føre til et
progressivt forsøk på å konstruere nye representable verdier og sosiale oppfatninger.
Katastrofefilmen kan i dette henblikk sees som representasjoner for en konservativ bevegelse
i den populære bevissthet. (Ryan/Kellner 1988: s. 48 – 49)
Krisefilmer inkluderer filmer som Airport, Jaws, The Exorcist (Friedkin, 1973) og The
Godfather og opererer generelt sett på et høyt metaforisk nivå. Katastrofe- metaforene i denne
typen film tillater bekymringer å avverges i deres egentlige form, men metaforet i seg selv er
en type estetisk, psykologisk forsvar mot angrep på sosiale idealer, en terapeutisk
snuoperasjon. Det er gjennom dechiffreringen av metaforene at disse symptomatisk
fraværende kildene av frykt og bekymring kan deduseres. De naturlige katastrofene i
syttitallsfilmen er ofte en metafor for umoralen og uroen fra det sene sekstitallet, eller den
demokratiske forstyrrelsen som de konservative så i sving i perioden. I krisefilmen, skriver
Ryan og Kellner, gjeninnføres den strenge paternalistiske mannlige orden som løsningen på
slike problemer. Derfor kan de konservative metaforene i mange av disse filmene leses som
bærere av assosiasjoner eller kraftige forbindelser med datidens sosiale diskurser.
(Ryan/Kellner 1988: s. 51)
Utover 1970- tallet får krisefilmene en tillagt mening. Gjennom nedgangen i økonomien
utover i tiåret, samt økt inflasjon og arbeidsledighet, sank naturlig nok følelsen av tillit. Dette
kommer til syne i filmene fra midten av syttiårene, hvor optimismen er langt mindre enn i den
innledende Airport. Det kommer til syne filmer hvor økonomiske temaer og negative
psykologiske effekter dominerer i større grad enn de tidligere produksjoner. Krisefilmen er
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dessuten symptomatisk i forholdet mellom industrielle forandringer og filmideologi. Filmer
av denne typen var blant de første ”blockbustere” i tiåret og inspirerte for liknende resultater
som en markedsføringstrend gjennom hele perioden. Suksessen til filmer som The Godfather,
Jaws og senere Star Wars, førte til en konsentrasjon fra Hollywoods side omkring lukrativt
genre- spetakkel. Den filmatiske eksperimenteringen på slutten av 1960- tallet (fra 1967) førte
med seg store tap for industrien, og dette var den definitive slutten for ”det nye Hollywood”.
Studioene besluttet å fokusere på færre, større og profitt- garanterte filmer, og for å sikre
disses suksess foreslår Ryan og Kellner at filmene måtte henvende seg til brede oppfatninger
av populær fantasi og redsel. Dette forklarer trolig delvis opprettholdelsen av familietematikken, så vel som helbredelsen av ”tillitskrisen” overfor forretning og styresmakter.
Forbindelsen mellom industriell strategi og sosial- psykologiske endringer påvirket også
krisefilmens stil. Formen måtte appellere til en stor andel, derfor karakteriseres de av klassisk,
realistisk narrative og representable koder, deriblant romantikk, mannlige heltedåder,
spennende plot, enkle og uproblematiske løsninger, som gjøres attraktive for samtidens
ungdomspublikum på gjennom bruk av psykologiske sjokkeffekter og ekstrem narrativ
spenning. (Ryan/Kellner 1988: s. 51-52)
Katastrofefilmen var en av de aller mest populære genre- trendene fra tidlig til midten av
1970- tallet, noe Ryan og Kellner mener viser en tilbakevending til mer tradisjonelle
genrekonvensjoner. Fremstillingen av et samfunn i krise som forsøker å løse de sosiale og
kulturelle problemene gjennom ritualisert legitimering av sterkt mannlig lederskap,
gjenfødelse av tradisjonelle moralske verdier, og dessuten en regenerering av institusjoner
som den patriarkalske familien. Samtidig kan ikke genren sies utelukkende å være
konservativ, hevder Ryan og Kellner, da de faktisk retter en advarende finger mot ren storkapitalisme og viser hvordan den ureflekterte søken mot profitt leder til katastrofe.
Filmeksempler på dette er The Towering Inferno og den senere The Concorde: Airport ’79.
(Ryan/Kellner 1988: s. 52) I likhet med katastrofefilmen tar også Jaws for seg økonomisk
korrupsjon, svakhetene ved tradisjonelt lederskap og måten integriteten ved et samfunn trues,
men til sist gjenopprettes. Etter at et antall mennesker er drept av haien, drepes denne av
sheriffen, en vitenskapsmann og en jeger. Dette til tross for at filmens skurker i like stor
omfang er samfunnets økonomiske elite som setter profitt fremfor sikkerhet. (Ryan/Kellner
1988: s. 60) Kritikken mot synden ved forretning er imidlertid som oftest av en moralsk art,
og filmene tar i bruk korporative løsninger hvor en elite av ledere, vanligvis profesjonelle
eller teknokrater, hjelper grupper av mennesker til overlevelse gjennom koordinert og lydige
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handlinger. Den egentlige katastrofefilm- trenden startet i 1970, og innen 1974 var fire av de
tjue mest suksessfulle filmer noensinne av denne genren. (Airport, The Poseidon Adventure,
The Towering Inferno og Earthquake.) Filmene har en relativt enkel narrativ struktur som går
fra en tilstand av relativ stabilitet til kaos, videre til en serie hinder som bringer en
leder/redningsmann til å stå frem, og til sist katastrofens opphør. Det bringes sammen en
variert gruppe karakterer hvis personlighetstrekk og tilbøyeligheter fremstilles med rake,
brede penselstrøk, basert på velkjente stereotyper. Ensemblet representerer som oftest et
mikrokosmos av det amerikanske samfunnet og disse befinner seg innesperret i en bygning
eller et transportmiddel som trues av en katastrofe. Omgivelsene preges vanligvis av luksus
og avansert, moderne teknologi og kommunikasjonssystemer. Gjennom dette peker filmene
frem mot katastrofen gjennom patriarkalsk, kapitalistisk og teknologisk orden hvor samtlige
har sin plass og funksjon, og det katastrofale sammenfaller med denne etablerte ordens totale
havari. (Ryan/Kellner 1988: s. 52)
1970- talls trendens første film, Airport, er selve virkeliggjøringen av alle konservatives
verste mareritt; ingenting virker som det skal og demokratiske avbrytelser (demonstrasjoner
mot støy utenfor flyplassen) hindrer de profesjonelles ellers så effektive og veloljede
maskineri. Arbeiderklassen, som Ryan og Kellner vektlegger, i denne filmen representert ved
bombemannen, har seg selv å takke for at han er arbeidsledig og desperat, mens
redningsaksjonen på bakken utføres av en individualistisk problemløsende vedlikeholdsmann,
som benytter sunn fornuft og stå-på-vilje for å få ryddet rullebanen. Ifølge Ryan og Kellner
feirer Airport både tradisjonell individualisme og de nye korporasjoner, og sammensveisingen
av disse to skjer gjennom at en av ryddekarene sier: ” –Remind me to send a thank-you note
to Mr.Boeing.” etter at de har fått løs det avsporede flyet. En retorisk bemerkning som viser
det upersonlige, ved at mannlig individualisme og det korporative system sammen
representerer lufthavnen. Airport slutter med fremstillingen av gjenfødelse. Sola skinner i
Midtvesten og flyene lander trygt. Demonstrantene er borte, det samme er den brysomme
arbeideren. Et gyllent øyeblikk for amerikansk middelklasse ideologi. Tvilen, mangelen på
tillit og skeptisisme som senere vil vise seg å karakterisere syttiårene har ennå ikke gitt seg til
syne. Et fåtall senere katastrofefilmer deler denne filmens arroganse i sin visjon av
amerikansk håp. (Ryan/Kellner 1988: s. 52 - 53) Seatons Airport er en film som sett i forhold
til andre tidstypiske filmer som Easy Rider, Peckinpahs The Wild Bunch (1969) og Altmans
M*A*S*H* (1972) er i en annen moralsk tidsalder. Liknende konservatisme kommer til syne
både i Independence Day og Armageddon.
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Dersom sammenlikningen gjøres mellom Airport og Armageddon er Burt Lancasters karakter
Bakersfield samstemmig med den sympatiske NASA- sjefen Truman, militæret og general
Kimsey representerer byråkratiet som vil stenge flyplassen, mens Stamper og hans menn på
asteroiden på mange måter er Joe Patroni og ryddegutta på rullebanen. Også denne kampen
for å forhindre katastrofe utføres med sunn fornuft, stå-på-vilje og individualisme. Mens
Presidenten har gitt en feilaktig (og potensielt skjebnesvanger) avgjørelse sammen med
Hæren som iverksetter denne, er det opp til det statlige byrået (NASA, representert ved
direktøren Truman) og aller mest den amerikanske stå-på-viljen (gjennom Stamper og hans
menn) å ta saken i egne hender. Sammen reddes menneskeheten. Mens i Independence Day er
President Whitmore selv blant gutta på gulvet, i dette tilfellet gutta i luften, da han har
bakgrunn som pilot i Gulf- krigen. ” –I’m a combat-pilot. I belong in the air!” sier han til sin
øverste general før det endelige og vellykkede toktet. Presidenten er velmenende og meget
patriotisk, og filmens ”skurk” blir den sleipe forsvarsministeren som kjenner til det
hemmelige området ”Area 51”, men lenge holder denne vitale informasjon skjult. Denne
ministeren sparkes i løpet av det narrative, som en naturlig konsekvens av sine handlinger,
men før dette overtaler han President Whitmore til å ta i bruk atomvåpen mot
invasjonsmakten. Konservative krefter, med President i spissen, løser til syvende og sist
krisen. En umåteholden følelse av at hele verden ser mot USA og USA alene som redningen
mot angrepet fra stjernene er mer enn åpenbar i disse filmene. Filmenes mareritt løses
gjennom samarbeid, offer og tro på egne ferdigheter, mens konservative og patriotiske
motiver er solid plantet i sub- tekstene. For øvrig ikke særlig godt skjult, når sant skal sies.
Etter hvert som krisene intensiverte seg utover tiåret behøvdes mer enn en tøff
vedlikeholdsarbeider for å rydde den blokkerte rullebanen. The Poseidon Adventure, en svært
tidlig ”High Concept”- film, viser religiøse løsninger på selskapenes uansvarlighet og
sviktende sekulære lederskap. Det luksuriøse skipet synker på grunn av eiernes ønske om å
spare penger. Den individualistiske presten Scott overbeviser en liten gruppe mennesker om å
følge ham til toppen av skipet og dermed redningen. Det narratives fremdrift mot frelsen
favoriserer deriblant familieverdier, integrasjon, respekt for autoritet, tro, tilbakekomsten for
tradisjonelle verdier, individualisme og oppofrelse. I tillegg ser filmen ut til å gjøre framlegg
om at flodbølgen er metaforen for truslene til disse verdier og institusjoner gjennom
sekularisme, genrasjonskonflikter, uenighet og feminisme. Ingen av disse faktiske problemene
eller truslene presenteres direkte på lerretet, men deres fravær gjøres mer tydelig gjennom
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nærværet av såpass kraftig motgift til de enkelte. De kraftigste mottiltakene er troen på egen
personlig frelse, gjennom individuelle snarere enn kollektive handlinger, i tillegg til lydighet
overfor sterke ledere. Hver av hindrene gruppen støter på vektlegger individuelle handlinger
fremfor en delt oppgaveløsning, og det er den sterke individualistiske lederen som redder
pilegrimene, ikke den passive byråkraten som råder om tålmodighet fremfor å kamp. Filmen
demonstrerer den pussige overensstemmelsen mellom individualisme, den protestantiske
religion og lederskapsprinsipper i den amerikanske kapitalistiske kultur.
Filmen The Poseidon Adventure er et godt eksempel på hvordan individualisme kan ha
ekstremt konservative former, noe som kan synes anti- individualistisk gjennom at gruppelojaliteten ikke tolererer verken opprør eller former for avvik. Den er videre
bemerkelsesverdig for den særegne fortellende retorikken den gjør bruk av, og for den
populistiske kapitalistiske kritikken den fremmer. Den er dessuten den første katastrofefilmen
som sympatisk inkorporerer unge mennesker, og den sikter utvilsomt mot en familie- effekt.
Familiestrukturen og klassebakgrunnen til gruppen antyder at filmen henvender seg til et
tradisjonelt amerikansk middelklasse- publikum, som vil være mistenksom overfor
storkonserner og tilbøyelig til høyreorienterte og religiøst baserte autoritære løsninger. Dette
publikummet er samtidig tilbøyelig til å føle aversjon overfor mer banale handlingsmønstre.
En fortelling med et balansert utgangspunkt, deretter krise og løsning er en prosjektering av
psykologisk frykt, mistillit og rop om hjelp. Det faktum at svaret på denne krisen er en sterk
mannlig leder som inspirerer til håp og selvhjelp er en indikasjon på den fremtidige politiske
virkelighet – konservatismen i det kommende tiåret. Som nevnt var både The Towering
Inferno og The Concorde: Airport ’79 opptatt av korrupsjon i storkonsern- kapitalismen på et
tidspunkt hvor økonomien var problematisk for folk flest og konserner ble avslørt som
utspekulerte og skruppelløse. Når brannen bryter ut i verdens høyeste bygning under
åpningsfesten, er det på det metaforiske nivå tale om elementenes straff mot kapitalistisk
grådighet og overdreven luksus. I det siste foreslår filmen at det verste ved systemet (det
grådige, korrupte kapitalistiske) kan renses gjennom mannlige heroiske autoritetsfigurer
(ærlige brannfolk og en arkitekt med nyfunnet respekt for ”naturlighet”). Dessuten, i likhet
med andre katastrofefilmer, styrker det troen på at profesjonelle utøvere, og ikke den
tradisjonelle økonomiske eliten, er samfunnets rettmessige ledere. (Ryan/Kellner 1988: s. 54 55)
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Visjonen av håp som tilbys i katastrofefilmen er en respons på den problematiske samtiden,
og behovet for konservative løsninger gjøres meget tydelig ved de eskalerende håpløse
fremstillingene ved katastrofe- metaforene. Der hvor den innledende Airport avsluttes med et
intakt fly, ender The Poseidon Adventure med et kantret, sunket luksusskip og en død prest,
mens The Towering Inferno konkluderes med den nedbrente skyskraperen. Tidligere samme
år32 jevnes millionbyen Los Angeles med jorden i Earthquake. Metaforene av en
høyerestående gjenfødelse behøvde en visjon av en skremmende og dødelig materiell
virkelighet. Ryan og Kellner hevder det er en psykologisk betydning ved dette; det er som om
når den økonomiske og politiske krisen ved syttiårene ble dypere, ønsket den økende
frustrerte hvite middelklassen død over stadig flere mennesker, forestillingen om sterkere
midler og helvetesild i kampen mot moralske og klasse- messige fiender. Det var stadig flere
lik på slutten av filmene, muligens bokstavelige tegn på de negative ønskene gjennom
metaforene.
Innen 1975 ga en mangesidig katastrofefilm som The Towering Inferno uttrykk for så vel den
populistiske mistillit mot forretning som var karakteristisk for samtiden, som det konservative
rop om et alternativ til den eksisterende mistenksomheten. Katastrofefilmen tilbyr dermed
terapeutiske fortellinger gjennom å vise krisen/nødstilstanden, for deretter å avverge den. På
samme tid peker de på ønsker om omsorg og samhold som vil, i den amerikanske kulturen, bli
økende vektlagt av konservative og tradisjonelle idealer. Grunnet dette er det sentralt at denne
filmtypens ethos er kjennetegnet som middelaldrende, middelklasse- orientert og typisk
amerikansk. Det virker, ifølge Ryan og Kellner, rettet mot middelklassen, som frykter både
stor- industrien og den liberale urbane modernitet, og som klamrer seg til tradisjonelle verdier
som hjem, egeninnsats og tro. Katastrofefilmen er i enkelte henseende de angstfylte
forestillingene til disse menneskene, den hvite middelklassen som Ronald Reagan henvendte
seg til med visjoner om gjenreising av småbylivet hvor folk kan leve uten å plages av verken
de store myndigheter eller urbane fattige av andre hudfarger. Denne eldre, typisk amerikanske
middelklasse- verden var særlig følsom overfor truslene katastrofefilmen viste gjennom
metaforer. Sosial kritikk, misfornøyde arbeidere, dekadente rikfolk uten den tradisjonelle
moral, korrupte kapitalister, seksuell frigjøring og økonomisk nedgang. Frykten og lengslene
disse filmene artikulerte ble svart på fra omkring 1978 gjennom filmer som Star Wars, Close
Encounters, The Deer Hunter (Cimino, 1978) og Raiders of the Lost Ark. Filmer som alle, på
sin måte, tilbyr en type ”motgift” til katastrofe. En gledelig og typisk oppløftende tone
dominerer de nevnte filmer, og selv en film som The Deer Hunter ender med ”God bless
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America”. Noe som fortellingens grusomheter til tross vitner om en påfallende optimisme.
Det som stilles til skue som angst i den tidlige katastrofefilmen blir positivt fremvist på
slutten av tiåret som en bekreftelse på den tradisjonelle amerikanske væremåten.
(Ryan/Kellner 1988: s. 55-57)
Ryan og Kellners analytiske arbeid kan ikke anses som spekulative teorier, til det er de
underliggende motivene for åpenbare. På samme tid er dualiteten ved filmene, særlig i
forholdet til autoriteter og styre, problematiske. Det samme er saken i 1990- tallets
katastrofefilmtrend; for eksempel i Armageddon, en film som tidligere nevnt er fullspekket
med amerikanske flagg, patriotisme og selvhøytidelighet, er kravene fra oljeborerne for å
delta i det livsfarlige oppdraget blant annet å få slettet parkeringsbøter, en hel sommer i det
Hvite Hus, svar på hvem som myrdet President Kennedy og aldri mer å måtte betale skatt.
Tydelige anti- autoritære betingelser presenteres i skjønn forening med tegn på amerikansk
overlegenhet og styrke. Akkurat det samme som i syttiårenes filmer; konservative løsninger
og gammeldags moral medfører frelse i et skakkjørt system. I tråd med Ryan og Kellner
oppsummerer Peter Lev katastrofetrenden på 1970- tallet med å bemerke at den i det hele tatt
var en måte å omdanne datidens problemer til enkle og fysiske konfrontasjoner, for eksempel
mann mot hai, eller flypersonell i kamp for å redde jumbojet med sprengt haleparti. Disse
konfrontasjonene løses sedvanlig gjennom dyder som hardt arbeid, gruppeinnsatsen og det
individuelle initiativ. Katastrofefilmen ses dermed som et konservativt svar som ”løser” 1970tallets utilfredshet gjennom drastisk forenkling og omstrukturering av problemene. (Lev 2000:
s. 49) Som Keane bemerker er det slik at mye kritisk arbeid omkring katastrofefilmen er
fokusert på at de stereotype karakterene kan leses som representasjoner på det amerikanske
samfunnet i et mikrokosmisk perspektiv. Keane er skeptisk til Kellner og Ryans neglisjering
av at ikke alle som så filmen faktisk stammet fra middelklassen, og han mener videre at en
svært spesifikk definisjon av middelklasse, basert på årlig inntekt, er åpenbar i deres lesning
av filmen Airport. I sin utredning påpeker Keane at Ryan og Kellner gir bombemannen fra
arbeiderklassen stor oppmerksomhet, mens de glemmer at filmen også har en
arbeiderklassehelt gjennom den alltid pålitelige Joe Patroni. (Keane 2000: s. 26-30)
8.2. Mytologisk og ideologisk dimensjon
King skriver om et skille som kan settes mellom Hollywood- fortellingenes mytologiske og
ideologiske dimensjon. Den mytologiske tilbyr glede og beroligelse gjennom åpenbar
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forsoning av motsetninger, mens den ideologiske dimensjonen opphøyer bestemte interesser
som et resultat. Hollywood- industriens motivasjon struktureres omkring dannelsen av
behagelige, og dermed lønnsomme, filmer, heller enn en direkte politisk eller ideologisk
fremstilling, noe som alene til enhver tid bidrar til representasjonen av de dominante myter og
ideologier. (King 2000: s. 10) Bortsett fra de mer åpenbare fysiske likheter er det dessuten tale
om samsvar mellom underliggende narrativ tematikk i filmene fra 1970- og 90- tallet. I begge
er møtet mellom den ”naturlige” elementære kraften som kolliderer med den siviliserte og
kunstige verden skapt av mennesket sentralt. De mest åpenbare mål for katastrofe er symboler
på luksus, dekadens og arroganse. (King 2000: s. 146) Dette kan være isfjellet i Titanic,
jordskjelvet i Earthquake eller brannen i The Towering Inferno. Opposisjonen mellom
naturkrefter og storbyens heslighet struktureres tydelig i åpningen til Volcano, hvor det
kryssklippes frem og tilbake mellom livet over bakken, med virvar av radiostemmer og
amerikansk livsstil, mens det under jorden knurrer av rødglødende lava i ferd med å bryte løs.
”One implication is that the eruption of the magma is some kind of response to the
complacence and decadence of this version of Los Angeles.” (King 2000: s. 147) Det hevdes,
av King, videre at til tross for at Manhattan er et vanligere mål for ødeleggelse, står Los
Angeles som det ultimate tegn på amerikansk urban ”uvirkelighet” og umoral. (King 2000: s.
148)
King foreslår at en måte å måle katastrofefilmens tematiske implikasjoner er å undersøke
målene for ødeleggelsene. Som i Volcano hvor den berserke lavastrømmen midt i Los
Angeles faktisk ødelegger to av de mest nedslitte strøkene av byen. I de øvrige filmene fra
1990- tallet er storbyen og kjente landemerker utsatt for konstant smadring. Som tidligere
belyst er New York særlig utsatt; Chrysler- bygningens karakteristiske topp faller ned i både
Armageddon og Godzilla, Grand Central Station rammes i førstnevnte film, Empire State
Building sprenges i Independence Day, et Broadway- teater i The Siege, samt World Trade
Center i flere av de nevnte filmer. (King 2000: s. 150) I mindre grad tas liknende scener med
ødeleggelser av kjente landemerker i bruk i monster- og invasjonsfilmen på 1950- tallet. I
disse filmene, som i Earth Vs. the Flying Saucers, utsettes hovedstaden Washington
hyppigere som mål. Men en tendens later til at havnebyer (som New York og San Francisco)
også her får unngjelde da monsteret ofte kommer fra sjøveien. Som i både The Beast from
20.000 Fathoms og It Came from Beneath the Sea (Gordon, 1955). I både X- Files Fight the
Future, The Siege og Arlington Road sprenges føderale hovedkvarter, oftest FBIs
hovedkontor, i lufta.
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I artikkelen ”The Imagination of Disaster” betrakter Susan Sontag det estetiske og det
tematiske ved ødeleggelser i filmatisk science fiction som en distinkt filmkategori.
Hva er så funksjonen ved oppvisningen av storslått uro i det amerikanske etos? Det kan
skyldes at en nasjon med en slik dynamisk visjon av dens egen konstruksjon og utvikling med
jevne mellomrom har behov for å visualisere noen alternativer. Og det kan være det at
katastrofe- fortellinger er godt egnet for den fundamentale ideologiske oppgaven for
kommersiell amerikansk film; å gjenoppdage kvalitetene ved vår kultur og verdiene vi
opprettholder. Men når vi blir stadig mindre sikre på vår egen overlevelse blir den nærhysteriske frekvensen og svært overdrevne rekkevidden av nye katastrofefortellingsstrukturer tvunget frem i lyset og til vår oppmerksomhet. Populærfilmen ser ut til
gjentatte ganger å demonstrere en klarhet om det nærstående milleniums- skiftet hvor
overlevelse alltid vil være uviss og ingen antagelser blir gjort om støttende strukturer. Derfor,
ved slutten av filmens første hele århundre, er det nye odds som gjelder og disse må tas
nærmere i øyesyn. Det er vanskelig å identifisere en annen tidsalder hvor dommedagsfantasier synes å være såpass massive som de kan synes for øyeblikket. (Negra 1999: s. 231)
Det er nå blitt dagligdags å observere at dagens amerikanske film etter den kalde krigens slutt
har vært på leting etter noe å fylle tomrommet med etter tiår med direkte og skjult fremstilling
av den kommunistiske trussel. Det finnes selvfølgelig en rekke ulike måter Hollywoods
”blockbustere” har fylt vakuumet med fremstillinger av nasjonale fiender: teknisk utrustede
Gulfkrig- relaterte arabere (True Lies), psykotiske og hevngjerrige hvis ”amerikanske drøm”
har gått i vasken (Speed) eller utenomjordiske (Men in Black). Diane Negra peker på at alle
disse ulike strategiene viser at kommunismens kollaps synes å ha utløst en nasjonal,
amerikansk identitets- krise. Det finnes, for øvrig, en annen velkjent utløser som i økende
grad legger til rette for narrativ energi i action- og eventyrgenren: den naturlige katastrofen.
Gjennom tv- programmer om værfenomener og ulykker er dette nå svært utbredt. I kontrast til
denne utviklingen, hvis konsekvens er for oss å se fremover med omgripende frykt, var
mange filmer opptatt av det sosiale oppbruddet katastrofen medfører som i ytterste grad en
positiv opplevelse. Som tidligere nevnt konkluderer både Independence Day og Deep Impact
gjennom bilder og uttrykk med oppfatningen av et renset USA som har gjennomgått en
drastisk rekonstruksjon. (Negra 1999: s. 231-233)
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8.3. Tilbakekomsten: Hvorfor 1990- tallet?
Et sentralt spørsmål blir; kan det under noen omstendigheter finnes likheter mellom det
amerikanske samfunnet, tings generelle tilstand, på starten av 1970- tallet og midten av 1990tallet? Altså en bakenforliggende årsak til at filmene oppstår med over tyve års mellomrom og
på akkurat disse tidspunktene? Sannsynligvis ikke. Starten av 1970- tallet var en turbulent tid
for Amerika på flere måter - upopulær krigføring, udyktige og uærlige styresmakter, et tiår
med attentater og ufred bak seg, usikker økonomi og usikre borgere. 1990- tallet var en langt
mer stabil epoke, uten liknende støy og oppbrudd. Grunnen ligger mere sannsynlig i at én
enkelt film, Independence Day gjør det ekstremt godt og trekker dermed med seg flere som
sammen skaper en total renessanse for genren. I kapittelet Apocalypse, Maybe: Pre-millennial
Disaster Movies stiller forfatteren Geoff King liknende spørsmål omkring de tilbakevendende
apokalyptiske og katastrofale scenario på 1990- tallet:
”What are we to make of this revival of the disaster genre, thought by some to have
been a product closely tied, as a sustained cycle, to the social context of the 1970s?
Should it be seen as an expression of, or appeal to, pre-millennial anxiety? Or is the
disaster film just another vehicle to show off the latest spectacular special effects, a
quality not restricted to the recent disaster cycle or its immediate forerunner in the
1970s?” (King 2000: s. 144)
Om det kan fastslås at representasjoner av katastrofer på film er i overensstemmelse med
generelle kulturelle redsler, virker 1990- tallet som et mindre aktuellt terreng for slike tanker
enn etterkrigsårene og 1970- tallet. Det sene 1990- tallet og nåtiden33 er tross alt en mer stabil
tidsalder. (King 2000: s. 154) King foreslår at tiden etter den kalde krigens slutt preges av en
ustabilitet og usikkerhet i det at fiendebildet tidligere var klart, mens det nå er blitt
uoversiktlig. Skurker fra republikker som tidligere lå under Sovjetunionen dukker opp i filmer
som Air Force One og The World is not Enough (Apted, 1999). Frykt fortsetter fremdeles å
knyttes til utviklingen innen vitenskap og teknologi, og især genetisk forskning. Noe som
King bemerker, sammen med den globale oppvarmingen er hovedbekymringen spesielt til den
vestlige middelklasse. Det forekommer filmer hvor katastrofen skyldes feil eller arrogant bruk
av vitenskap, som i monsterfilmen Mimic hvor vaksinen (kakerlakker) mot barnesykdommen
skaper intelligente, menneskeliknende insekt- monstre. En velbrukt variasjon av katastrofen
forekommer som en følge av uvettig bruk av teknologi, som når luksusskipene Titanic og S.S.
Poseidon synker eller passasjerfly styrter. Det kan skilles mellom filmer som legger skylden
for ulykken på teknologien, og andre som demonstrerer dens utilstrekkelighet, teknologiens
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svakheter og mangel på tilstrekkelig sikkerhet. På den andre siden av skalaen kan teknikken
stå menneskeheten bi og avverge katastrofer av den aller største sort; romferger og
atombomber er til vår alles i velsignelse når kometer på kollisjonskurs med jorden truer, mens
en bærbar computer indirekte redder vår jord ved å plante virus i de fremmedes dataterminal i
Independence Day.
Et distinkt trekk ved filmene fra 1990- tallet er den lumske og svikefulle staten. Lyssky sider
ved føderale myndigheter og etterretning, og endog i regjeringen. Dette er arven fra 1970tallets desillusjonerte og kyniske politiske thrillere, samt tv- serien X- files med sine ”Trust no
one” og ”The Truth is Out There” slagord. I dette ligger det en særlig skepsis til maktmenn
som kjører mørke biler og røyker sigaretter. Filmatiske skildringer av de skjulte fiender i det
amerikanske samfunnet blir trolig ikke mindre aktuelt etter hendelsene 11. september.
Antagonistene, veltrente og motiverte fundamentalister, infiltrert i det amerikanske
samfunnet, et system de er opplært til å hate. Den skjulte terroristen i nabolaget, sammen med
hatet mot de føderale myndighetene i etterkant av Ruby Ridge- saken og Oklahomabombingen, var problematisert i Arlington Road. Forsvarsministeren i Independence Day
kjenner til utenomjordisk eksistens og det topphemmelige ”Area 51”, men tier om dette.
Presidenten, hans rådgivere og generalen i Armageddon har en backup- plan som vil føre til
jordens undergang. I samme film stilles det spørsmål omkring NASAs troverdighet da man
ikke kjenner til den ødeleggende astroiden før deler av den, bokstavelig talt, faller ned i hodet
på dem. Styresmaktene i Daylight tar gale avgjørelser. En samling mektige menn i høye
posisjoner kjenner til en dødelig pest av ikke- jordisk opprinnelse i X- Files – Fight the
Future, og er ansvarlige for sprengningen av kontoret til den føderale katastrofetjenesten i
Dallas, Texas. Dette for å skjule sannheten for offentligheten. Terrorhandlingene mot New
York i The Siege leder til at Hæren blir gitt frie tøyler, noe som medfører unntakstilstand og
fasciststyre. Det er i mange eksempler på dette i nittiårenes katastrofefilmer. Det er opp til
individet, den sterke, sannhetssøkende og handlingsrettede (Agent Mulder, Agent Hubbard,
Latura, Stamper, Tanner) å ordne opp i kaoset, som ikke alltid forårsakes av myndighetenes
beslutninger, men hvis innblanding sjelden gjør forholdene bedre.
9. Filmen etter 11. september 2001
” –Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward /…/”, sa President George
Bush få minutter etter angrepene 11. september. Hollywood svarte med å stanse all
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filmproduksjon over hele USA. På mange måter virker det lite trolig at vi i tiden fremover vil
se tilintetgjøring av verdensmetropolen New York på kinolerettene. Terrorangrepet kan,
makabert sett, i filmatiske termer sies å likne både Airport- serien (ekstreme flykatastrofer),
The Towering Inferno (sivile og brannmenn hjelpeløse i brennende høyhus) og Executive
Decition (terrorister vil utslette den amerikanske Østkysten ved hjelp av nervegass- bombe i
kapret passasjerfly). I fjernsynsoverføringer samme dag og i avisene 12. september ble det
ofte henvist til at dette (dessverre) slett ikke er noen Hollywood- film. Dette er nokså
interessant – midt i en enorm og i høyeste grad virkelig katastrofe blir det sagt gang på gang
fra kommentatorene og journalistene at bildene slett ikke er et produkt av Hollywoods
effektmaskineri. Selv om vi kanskje skulle ønske det. Manhattan utsettes på film ofte for
katastrofer, bare tre år tidligere ble bykjernen smadret i sommerens tre største filmer. Hva
skjer nå etter tilintetgjøringen av World Trade Center? Det at byen benyttes i en rekke like og
ulike filmer er selvfølgelig ikke tilfeldig, New York er i seg selv en bærer av en form for
symbolsk betydning. ”The Big Apple”, selve smeltedigelen. “Byen som aldri sover.” - som
den blir introdusert som i Godzilla. Sannsynligvis er New York den mest internasjonale,
velkjente og lett gjenkjennelige byen i hele verden.
12. september ble det kjent at hele Hollywood stanset opp grunnet terroren, og filmer som
inneholdt katastrofer og terrorisme ble diskutert på ekstraordinære møter. Traileren til filmen
Spider Man (Raimi, 2002) ble øyeblikkelig fjernet fra nettsidene, da den viser et helikopter
som blir fanget i et spindelvev mellom tvillingtårnene. Scenene, som faktisk skulle være med
i den ferdige filmen viser bankranere som fanges av filmens superhelt ved hjelp et digert
spindelvev mellom bygningene, ble bestemt klippet bort grunnet terroren34. I kjølvannet av
World Trade Center- og Pentagon- angrepet, samt krigen mot terror i Afghanistan, fulgte en
bølge patriotiske filmer som viser amerikanske soldater i diverse kamphandlinger, selv om det
må sies at flere av disse var laget før 11. september. Deriblant krigsfilmene Behind Enemy
Lines (Moore, 2001) og Black Hawk Down (Scott, 2001). Filmen Collateral Damage (Davis,
2001) var planlagt å ha amerikansk premiere 5. oktober, omlag tre uker etter terrorangrepet,
men denne ble utsatt til februar 2002 på grunn av dens innhold; brannmannen Arnold
Schwarzenegger mister kone og barn som følge av terror, og tar hevn over de colombianske
terroristene. Et sårbart tema som Hollywood valgte å ta konsekvensene av, noe som medførte
at all annonsering for filmen ble fjernet. Schwarzenegger har også tidligere bekjempet
terrorister på film i Camerons spøkefulle True Lies (1993).
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Filmer som var under produksjon da terrorismen fant sted har tatt konsekvensene av dette på
flere måter. Relanseringen av Spielbergs E.T. (The Twentieth Anniversary Edition) ble
tekstlinjen “You look like a terrorist” forandret til den mer korrekte “You look like a hippie”.
Filmen The Time Machine (Wells, 2001) med planlagt premiere i USA desember 2001 ble
utsatt til mars 2002. Beslutningen ble tatt av filmskaperne fordi filmen inneholder en scene
hvor New York utsettes for et ødeleggende komet- regn. Til syvende og sist hadde filmen
utsatt premieren med tre måneder, samt klippet ned scenene med ødeleggelsene av byen. Man
blir fristet til å stille spørsmål om slike prioriteringer virkelig er nødvendige? Det er her snakk
om en nokså uskyldig science fiction- film hvor en sprenging for å lage feriehus på månen
medfører dennes kollaps og dermed det katastrofale nedfallet over blant annet New York.
Filmanmelder Espen Svenningsen Rambøl i Dagsavisen sier følgende i sin anmeldelse av
filmen den 5. april 2002:
”I likhet med en rekke Hollywood-filmer har The Time Machine blitt klippet om etter
11. september. Denne gangen ble en meteorstorm over New York fjernet fra historien.
Det er mulig jeg er ufølsom nå, men jeg klarer ikke helt å forstå at synet av to
skyskrapere i horisonten kan være så traumatisk at de må sensureres vekk i hver bidige
film.”
Filmen Swordfish (Sena, 2001) med John Travolta som terrorist ble også tatt av kinoene i
USA, på grunn av sterke scener med eksplosjoner og terrorisme. Filmens slutt hinter faktisk
om likvidering av en mann som etter ryktet kan minne mistenkelig om Osama bin Laden, som
allerede da denne filmen ble laget35 var ettersøkt for bombingen av amerikanske ambassader i
Afrika og Midt- Østen. Osama bin Laden kan også sees sammen med kannibalmorderen
Hannibal Lecter i Ridley Scotts Hannibal (2000), på FBIs hjemmeside over de ti mest
ettersøkte. Swordfish hadde premiere i mange europeiske land påfølgende fredag etter
katastrofene tirsdag 11. september, deriblant i Sverige, og vi kan bare gjette om debattene36 og
ikke minst publikums mottakelse av en film hvor en enorm eksplosjon som dreper politimenn,
uskyldige bank- ansatte og utsletter et helt bykvartal faktisk er filmens anslag. Filmen ble tatt
av plakaten i Storbritannia onsdag 12. september.
Alt dette til tross for at det meldtes om i mediene at newyorkerne faktisk svarte på terroren
ved å leie filmer om terror og hvor utøverne av denne knuses av amerikanere. Filmen Die
Hard: With a Vengeance ble blant annet rapportert som populær. Independence Day var
planlagt vist på amerikansk fjernsyn søndag etter World Trade Center angrepet, men ble i
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stedet byttet ut med en romantisk komedie. Det samme var tilfellet for den terror- relaterte
The Peacemaker (Leder, 1997) og X-Files- filmen som begge var oppsatt på de opprinnelige
sendeskjema.
9.2. Hva fryktes?
Onsdag 12. september 2001 skriver John Arne Markussen i VG at:
”Amerikanerne er i krig. Terroranslagene mot New York og Washington, mot verdens
eneste gjenværende supermakt er Armageddon, Independence Day, Bruce Willis og
Tom Clancy på en gang.”
Frykten i nittiårene kan sies å ha vært mangesidig og kompleks. Situasjonen var en ganske
annen enn på 1970- tallet. I kjølvannet av inngangen til det nye tiåret, med Berlin- murens fall
og Gulfkrigen, lå en generell bekymring blant annet i at masseødeleggelsesvåpen faller i feil
hender, usikkerhet omkring genetisk forskning, aids- og virusspredning, den økende globale
oppvarming, og ikke minst terroren etter hendelser som gassingen av undergrunnsbanen i
Tokyo, forsøkene på å sprenge World Trade Center i 1993 og ikke minst ødeleggelsen av den
føderale bygningen i Oklahoma i april 1995. Allerede i 1995 kunne fjernsynsstasjonen CNN37
rapportere at “The last casualty of the Oklahoma City bombing may be the loss of our sense
of security, now scarred forever”. Terroranslag av denne størrelsesorden skapte naturlig nok
frykt i befolkningen, noe som også vises i Hollywood- filmer i perioden som fulgte. Filmer
med denne type tematikk (Arlington Road og Path to Paradise: The Untold Story of the
World Trade Center Bombing. X- Files Fight the Future, viser en klar referanse til Oklahomabombingen og er generelt skeptisk til statlige byråer) tyder på skepsis til FBI, de føderale
etterforskerne.
Sterke krefter i amerikansk næringsliv var kanskje først og fremst kritisk til den ikkekonservative politikken ført under Bill Clintons tid i det Hvite Hus. Var USA en nasjon i ferd
med å miste sin posisjon som den allmektige supermakt under hans tid ved roret? Kan man
allerede i filmen Independence Day se denne type kritikk antydet gjennom den unge (tidligere
jagerpiloten) president Whitmores fokus på nasjonalisme og konservatisme gjennom sin
meget følelsesladde improviserte tale kvelden før det avgjørende slaget mot invasjonsmakten.
” –Mankind. That word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed
by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it is fate
that today is the fourth of July and you will once again be fighting for our freedom. Not from
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tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live,
to exist! And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American
holiday/…/” Talen møtes med gråtkvalte honører og høylydt ekstatisk jubel fra gruppen av
tilskuere, som består av den jevne amerikaner. Et brokete utvalg av raser, aldersgrupper,
kjønn, samt sosial og militær rang. Men felles for dem alle er at de ønsker å følge nasjonens
leder i den endelige kampen mot de fremmede. De er rede til å dø for Amerika og den
amerikanske livsstilen. Proppet med håp, oppildnet av presidentens ord tar de deretter av i
soloppgangen, og lykkes i slaget for jorden. Når dette er fullført vises bilder rundt om fra hele
kloden hvor folk jubler over de fremmedes nederlag, likt gledesscenene i den meget
patriotiske (og patriarkiske) Armageddon. Også i Independence Day er disse scenene
struttende av stereotypier; stammefolk jubler i Afrika, folk med kjortel i Midt- Østen. (Obs
Obs Bilder av disse scenene her!) Hadde en tilsvarende scene blitt vist fra Norge hadde den
trolig bestått av lyshårede mennesker i bunad ved stakittgjerde, med frodig elgokse i
bakgrunnen. Emmerich er en filmskaper som ikke skyr bruken av klisjeer, la dette være sagt.
Når det gjelder Independence Day er det snakk om en total omfavnelse av alt av klisjeer fra
genre som monsterfilm, invasjonsfilm, katastrofefilm og såpeoperaens melodramatiske
struktur. Og sammen med dette, betydelige elementer av tidligere tiders inspirerende krigs- og
propagandafilm. I likhet med katastrofefilmens karakteristiske helter som kriselederen Rourke
i Volcano, borreren Stamper i Armageddon og agent Hubbard i The Siege er også president
Whitmore i Independence Day en typisk mannlig Hollywood- protagonist. Ikke bare er disse
karakterene ved roret og drivkrefter bak redningsplanene, de er i tillegg i stand til fysisk å
bidra til at alt ender godt. King skriver om dette:
”This is pretty much a basic narrative rule in contemporary Hollywood: the major
male hero can be permitted other roles, such as leadership and authority, but he must
also display a strong degree of hands-on activity.” (King 2000: s. 149)
10. Konklusjon
Personlig anser jeg grunnene til genrens nye oppblomstring på 1990- tallet som naturlige, sett
i forhold til de stadig større actionfilmer i perioden fra begynnelsen av åttitallet til midten av
nittitallet. Naturlige sett i forhold til filmindustriens (slutten av 1980- tallet/tidlig 90- tall)
stadig økte effekt- budsjetter og tilsynelatende ønske om narrative basert på spenning, action,
dramatikk og romantikk sammen med iscenesettelsen av stadig mer realistisk (og støyende)
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effektbruk. Dette korresponderer med David Cooks konklusjon i hans redegjørelse for
katastrofefilmen. (Cook 2000: s. 251 – 257) Han skriver:
”The ten years it took Airport to travel from paradigm to parody were those in which
the mainstream American film industry embraced exploitation. In marketing and
distribution, as well as in production content, the majors adopted practices from the
industry’s margins that were designed to maximize profit quickly, regardless of a
film’s quality or merit.” (Cook 2000: s. 257)
Dette viser med all tydelighet katastrofefilmens tilknytning til industriens dreining mot ”High
Concept”, det salgbare og det sensasjonelle. Katastrofe- genren med sine åpenbare
publikumsvennlige kvaliteter lå i dvale, og ventet på den rette anledningen for igjen å spre
spektakulære ødeleggelser over kinoleretter verden over. Tv- serien X- Files’ (på amerikanske
skjermer fra 1993 til finale vår 2002) popularitet fungerte som en forløper til den usedvanlig
innbringende, oppblåste filmen Independence Day, hvilket gav budskap til industrien om at
den sovende kjempen kunne tas frem igjen. I forhold til 1970- tallet hvor trenden startet med
den relativt sobre Airport, settes det denne runde i gang av en film som på de fleste områder
er vanskelig å toppe. Independence Day inneholder tilintetgjøring av Amerikas største byer
nesten før en time er gått, og fortsetter i det narrative forsøket på å redde verden; med massive
luftkamper, et stort persongalleri og eventyrlige effekter i oppjaget tempo i to og en halv time.
Katastrofefilmene som fulgte hadde vanskeligheter med å overgå Independence Day. Det ble
svart med mindre katastrofer (Daylight – kun en kollapset tunnel, Dante’s Peak – en småby i
vulkanens makt, Volcano – storbyen Los Angeles i vulkanens makt, Twister – tornadoer
terroriserer den rurale amerikanske midtvesten), nær unngåtte bibelske dommedagskatastrofer (Armageddon og Deep Impact – jordens undergang), parodier (Mars Attacks! – de
frekke marsboerne tar rotta på alt fra den amerikanske kongressen til slu mediefolk),
historiske katastrofer (Titanic), flykatastrofer (Turbulence – massemorder tar over fly, Con
Air – massemordere og kriminelle tar over fly, Executive Decition – islamske terrorister
kaprer fly), monsterfilmer (Godzilla – det muterte monsteret på Manhattan) eller katastrofer
som problematiserer den økte terrortrusselen (Executive Dection, The Siege, Air Force One,
Path to Paradise, Arlington Road). Alt dette før syklusen ser ut til å være fullendt for denne
gang sommeren 1998 med det overbudsjetterte trekløveret Godzilla, Armageddon og Deep
Impact. Etter dette var nok en gang formelens tidsriktige potensiale brukt for alt den var verd.
Og vel så det. På dette tidspunktet ville det være vanskelig å skape katastrofefilm som ville
overgå de foregående. For øvrig er det verd å merke seg at foruten Titanic var det den første
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filmen i denne syklusen, Independence Day, som var den mest suksessfulle. Denne gang var
dessuten syklusen av katastrofefilm kortere enn den liknende to tiår tidligere, med kun to
agressivt produktive år fra Roland Emmerich sin Independence Day sommeren 1996, til
samme manns Godzilla sommeren 1998. Da var sirkelen sluttet, og dekadense, det vil si
nærværet av kalkun- elementer var (også denne gang) nært forestående.
Det er på ingen måte noe nytt i 1990- tallets katastrofesyklus. Alt har vært produsert tidligere.
Titanic har sunket flerfoldige ganger, invasjoner fra onde romvesen er bekjempet av modige
menn tidligere, atombomben har vært benyttet for å sprenge asterodier og flyreisende har
dusinvis av ganger ikke hatt en hyggelig reise. Filmene er basert på tidligere filmer, som vist i
denne oppgaven, og den underliggende konservative ideologien er også i denne runde
dominerende. De langt mer tidstypiske, tidsriktige filmene er kategorien med omfattende
terrorangrep på amerikansk jord. Som vist knyttet til både katastrofegenren (i de mer useriøse
filmene), samt sub- genren av thriller, den paranoide spenningsfilmen fra 1970- tallet i de
alvorlige og realistiske produksjonene. (The Siege, Arlington Road, Path to Paradise, Enemy
of the State.) 1990- tallets filmer er rustet opp på effektsiden, men ikke i de øvrige
henseender. Karakterene er blitt yngre og mer attraktive, men har mistet mye av sjarmen.
Historiene denne gang går mer rett på sak, hvor den melodramatiske eksposisjonen 1970tallets filmer kjennetegnes av, byttes ut med actionsekvenser.
Hva det milleniumsskiftet betød for filmproduksjonen og tidspunktet for katastrofefilmens
tilbakekomst i denne sammenheng er naturlig nok usikkert å anslå. Det spekuleres over dette i
Keanes Disaster Movies; om hvorvidt årtusenskiftet, tidsånden, forretning, oppgraderingene
på effektsiden, filmenes tidløse underholdningsverdi eller mangel på fiendebilde etter
Sovjetunionens fall er grunnen til genrens tilbakekomst. Tommy Lee Jones,
hovedrolleinnehaver i Volcano, kommer trolig med det minst gjennomtenkte svaret på hvorfor
katastrofefilmen er i skuddet: ”It has nothing to do with the zeitgeist. It has to do with
business.” (Keane 2001: s. 79) Det er et uunngåelig faktum i lys av industriens dagsorden
(som en ærlig Don Simpson forkynte) at katastrofefilmene fra perioden 1996 – 1998 uansett
hvordan man vrir på det, handler om gigantisk, salgbart høykonsept effektmakeri fremfor
engasjerte budskap om menneskehetens tilintetgjørelse. Men det er dessuten slik at
kommersiell business alltid vil knyttes til selve tidsånden. Det er med andre ord snakk om, i
nittiårenes katastrofefilm, en klart bevisst kobling til det forestående tusenårsskiftet. Å påstå
noe annet er naivt. Et grunntrekk ved ”High Concept” er som tidligere hevdet nettopp ønsket
99

om å treffe det tidsriktige. I Hollywood (og øvrig forretningsvirksomhet) er bruken av
tidsånden et krav for å henge med. For spor etter mer religiøs oppfatning av årtusenskiftet er
filmer nærmere horrorgenren som Stigmata (Wainright, 1999) og End of Days (Hyams, 1999)
mer relevante. Det skal sies at heller ikke disse på noen måte befinner seg utenfor ”High
Concept”. Det er åpenbart at flere av ”blockbusterne” sommeren 1998, filmer i kjølvannet av
suksessen til Titanic, både gjenskapte og utvidet Titanics interesse for selve overlevelsen. En
tematikk som allerede hadde gjort seg gjeldende i stor skala i Independence Day sommeren
1996. Andre store sommerfilmer som peker på allstedsnærverende opptatthet av en truende og
overhengende fare eller katastrofe, i form av nye versjoner av gamle og klassiske
monsterfilmer som Mighty Joe Young (Underwood, 1998) og Godzilla. (Negra 1999: s.231 –
233)
Den politiske betydningen av katastrofefilmen på 1990- tallet kan være mektige konservative
krefter og borgerskapet, som under Bill Clintons tid i Presidentembedet (1993 – 2001) frykter
en liberalisering. Borgerskapets frykt; en dimensjon som også gjelder for de paranoide
monster- og invasjonsfilmene omkring ”den røde fare” på 1950- tallet. En tilstand av frykt og
mistenksomhet som blant annet resulterte i skamløs heksejakt med HUAC- høringer og
tilkyttet McCarthyisme. Denne type film er på mange områder forløperen for katastrofefilmen
slik vi så den de to senere aktuelle tiårene. Gjenreisingen av den hvite mannlige lederen.
Mannen med svarene, den modige, kunnskapsrike og uredde. Det kan hevdes at konservative
krefter allerede var i sving med Independence Day, utløseren av den aller seneste syklusen.
En film spekket med patriarkalsk tankegang, nasjonalisme, militarisme og patriotisme.
Riktignok en film hvor mennesket på tross av rase og sosial rang samarbeider med suksess,
men dette under ledelse av en sterk hvit president og hans høyre hånd, den lojale gamle, erkekonservative generalen. Den høyre- orienterte politikken som ligger til grunn for en film som
denne øker både i USA og andre steder i verden mot slutten av 1990- tallet. Det kommer
dessuten liknende budskaper med filmer som Air Force One, hvor det populære,
katastrofepregede Die Hard- scenariet løses av cowboy- president med krigsbakgrunn. I 2001,
fem år etter Independence Day tar George Bush makten i USA på bakgrunn av en politikk
gjennomsyret av høyrevridd nasjonalisme. Liknende krefter var i sving gjennom Reaganadministrasjonen (1981 – 1989) på 1980- tallet, noe som gjenspeiles gjennom listen over de
mest sette filmene dette tiåret. Det er lite samfunnskritikk å spore i dem38.
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”High Concept” er industrielt sett et særdeles viktig filmatisk virkemiddel som vokste frem
mellom 1950- tallets og 1990- tallets filmer, og bidrar på mange måter, i kraft av sin
henfallenhet til salgbarhet, til ønsket om å nå alle og behage alle (etnisitet, kjønn, alder, sosial
rang). I dette ligger det at filmer som er ”High Concept” sjelden vil være kontroversielle. Det
vil alltid underbygge den rådende ideologi. En slags stueren form for ”exploitation”. En type
fremheving av det sensasjonelle, men ikke nødvendigvis av høy kvalitet. Den kommersielle
filmbransjens produkter kan sies å være forringet; det er lavere kvalitet i skuespillet,
historiene forenkles og krav stilles til høyere tempo, budsjettene nærmer seg latterlige høyder,
oppfølgere og ”remakes” dominerer; ting er blitt generelt glattere på 1990- tallet. Det økte
fokus på den ukritiske fremvisningen av spesialeffekter har mindre å si i denne sammenheng,
da dette på ingen måte er nytt i Hollywood- sammenheng. Sentrering omkring oppvisning av
det nye, storartede har pågått helt fra mediets begynnelse med D.W. Griffith, The Wizard of
Oz (Fleming, 1939) og Gone with the Wind til Citizen Kane (Welles, 1941), Lawrence of
Arabia (Lean, 1962), Jaws og Batman (Burton, 1989). Det storslåtte og spektakulære er ikke
nytt. Propaganda- aktig tematikk i film er heller ikke nytt. Pene mennesker, vakre omgivelser
og enkle historier er ikke nytt.
Det nye er dreiningen mot det overfladiske, den lekre estetiske stilen, med karakterer som
leverer one- liners over en lav sko. En type vertikal markedsføring som ”High Concept”
kjennetegnes av, med fokuset på stjerner, musikk, det lett reduserbare bildet, den lett
sammenfattede fortellingen og intertekstualitet. Mens den paradigmatiske syttitallskatastrofen
The Poseidon Adventure er et tidlig eksempel på ”High Concept”, med følgende hitlåt, den
enkle, særs dramatiske historien, det visuelt lett reduserbare og stjernebesetningen er dette lite
i forhold til dagens sprekkferdige ”blockbustere”. Spielberg og Lucas, i spissen med filmer
som Jaws og Star Wars, baner veien for rendyrkede underholdningsfilmen i Hollywood;
genreorientert (Close Encounters møter Psycho…), billedmessig prangende og aggressivt
promotert, noe som gjør disse produkter nær umulig å ikke legge merke til. En teksturstrategi videreført med hell av produsenter som Jerry Bruckheimer og Don Simpson.
Produsentene har stadig uavkortet makt39, og Hollywoods verdensdominans ser ikke ut til å
bli mindre, snarere tvert om.
Både Independence Day, Armageddon og Deep Impact er filmer typiske for Hollywood på
1990- tallet. Blant de tre er Deep Impact mest tilknyttet 1970- tallets katastrofefilmtrend; den
viser (uten de overdrevne stereotypene i Independence Day) ulike grupper av mennesker;
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familier og individer, og disses respons overfor det ominøse. Alt fra president, til
nyhetsreporter via astronaut- veteran og ungdommer, alle vies dype skildringer og gis sympati
i det narrative. Når dette formidles gjennom såpe- operaens følelsesladede røst skapes nærhet
og identifikasjon. Dette i motsetning til Armageddon som ikke har noen personer på sitt
repertoar utenom gjengen i verdensrommet, Stampers datter, NASA- sjefen og perifere
militære karakterer. Alle tre filmer fremviser ytterligere blanding av genre; samtlige benytter
viktige særtrekk fra action- genren, katastrofefilmen og science fiction. Deep Impact og
Independence Day benytter særlige melodramatiske virkemidler, mens sistnevnte tar i bruk
scener (særlig de enorme luftkampene) fra krigsfilmen. Samtidig blomstrer romantikken i alle
tre fortellingene noe som er typisk for så vel katastrofefilm som alminnelig Hollywoodfilm. I
sin struktur er de alle klassiske fortellende Hollywood- filmer med bred appell; dette ikke
minst gjenom stjernene, fortellingenes sensasjonelle og dramtiske kraft, samt benyttelsen av
de avanserte spesialeffektene i den betydningsfulle markedsføringen. Fremfor alt gjør de nytte
av tidstypiske elementer i samtiden. Blant de tre er Independence Day den klart mest politisk
reaksjonære i sine grunntanker; en fortelling hvor militærmakt, patriotisme, heltemot,
kvinnefiendlighet og tradisjonelle familieverdier står i sentrum.
Cook skriver: ”Jaws and the 1970s blockbuster generally represented a return to a kind of
performative spectacle that had characterized the cinema’s primitive period…” (Cook 2000: s.
43) For å trekke noen linjer er det slik at jeg i denne oppgaven har sett på bakgrunnen og
utviklingen for noe som etter hvert kjennetegnes som en egen filmgenre. Forløpet har siden
invasjons- og monsterfilmen på 1950- tallet, og den kommersielle katastrofetrenden på 1970tallet gått i en ensidig og definitiv retning av ”High Concept” og det dette innebærer. En type
”blockbuster” med egne kjennetegn som setter sine spor i publikums forventninger og
opplevelse av denne sorten rene underholdningsfilmer. Spesialeffekter har siden 70- tallet blitt
en viktig virkemiddel i kalkuleringen av om en film vil bli en suksess eller ei, noe som ble
klart gjennom både katastrofefilm, horror og science fiction dette tiåret. (Cook 2000: s. 257)
Et aspekt ved ”High Concept” jeg kom til å tenke på i arbeidet med denne oppgaven var dets
forhold, det vil si motsetningsforhold, til Lars von Triers Dogmefilmerklæring fra 199540. Her
er det tale om fundamental ulik benyttelse av filmmediet og dets muligheter. von Tiers
kyskhetsløfte innebærer en lang rekke punkter som står direkte i kontrast til Hollywoods
markedsmessige maksimering. Mange av punktene, deriblant punkt 6 som forteller at ”filmen
ikke må inneholde overfladisk action, og at mord, våpen og liknende ikke må forekomme” er
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graverende i forhold til Hollywoodfilmens produksjoner siden filmfortellingens spede
begynnelse. Dessuten kommer paragrafene om null aksept for genrefilm og ingen tilføring av
lyd eller scenografi, hvilke står som regelrette antiteser til ”High Concepts” uskrevne, men
godt innarbeidede regler. Det er her tale om film med mål for øye å skape følelsesmessig
engasjement gjennom minimalt (von Trier) og maksimalt (Bruckheimer) av filmatiske
virkemidler. Hva som er best valuta for det betalende kinopublikum er en helt annen sak.
Personlig undres jeg på hva Jerry Bruckheimer tenker om von Triers innfallsvinkel til
filmarbeid. Hvor ville ”High Concept” ideologien og Hollywoodfilmene vært uten overfladisk
action, mord, tidsmessig og geografisk fremmedgjøring, og ikke minst genrefilmen?
Katastrofegenren har utviklet seg fra massive bibelske stumfilmer til billige og populære bfilmer på 1950- tallet, og videre til effektfulle, gedigne Hollywood- produkter i ultra- budsjettklassen både på 1970- og 90- tallet. 1998 markerer det hittil siste året for katastrofefilm på
kino, men trenden kan vende tilbake før vi aner det. Etter hendelsene i New York og
Washington D.C. 11. september ble det fra industrien (og Bruce Willis) sagt et farvel til
filmer med eksplosjoner og krasj som underholdning, noe som ikke overraskende allerede ser
ut til for lengst å være glemt.
Sluttnoter
1

Motivet om at separerte ofte finner tilbake sammen når katastrofen truer skjer i en lang rekke filmer – deriblant
Independence Day, Twister, Deep Impact, A Fire in the Sky.

2

Nervegassangrepet på Tokyos T-bane i 1995 der 11 mennesker mistet livet og over 5000 ble skadd har også
gjort sitt for å problematisere byens svakhet. I dette tilfellet var gjerningsmennene fra den beryktede Aum Shinri
Kyo-sekten og gassen som ble benyttet var sarin. Fra Verdens Gang 26.05.98
3

Flere av disse er åpenbare hybrider av tidligere filmer; The Faculty baserer seg på den ”stille invasjon” (av
lærerværelset), i Lake Placid er kjempehai byttet ut med kjempekrokodille og hav med sjø, Godzilla spinner på
den velkjente King Kong- varianten, mens Deep Rising og Deep Blue Sea baserer seg på framstillingen fra filmer
som The Poseidon Adventure og Jaws. Dette vil si en variert og bevæpnet gruppe mennesker med lommelykt
som i halvmørket vasser rundt i vann opp til hoftene, innesperret på et skip og/eller under vann og trues av et
grufullt amfibisk monster.
4

Mens Armageddon er koblingen Earthquake, Independence Day og Meteor, er filmen Deep Impact
sammenstillingen av Airport, Independence Day og When Worlds Collide.

5

Dette er typisk for de senere års melodramatiske doku- såper fra allverdens arbeidsplasser, hvor livet på
innsiden av en arbeidsplass (hotell, flyplass, badestrand, kongelig slott, dyreklinikk) presenteres som relevant,
eksotisk og lærerikt.
6

VGs filmanmelder Ellen Margrethe Sand i sin vurdering av dette epos gav den overskriften ”Dummedag”?
Fra Verdens Gang, 17.07.98

7

På dvd- kommentaren blir det sagt av produksjonsdesigneren Michael White at filmen er lagt til fremtiden.
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8

Hoberman skriver i sin artikkel om diskusjoner omkring filmens tittel i 1956. Den opprinnelige tittelen The
Body Snatchers likner for mye The Body Snatcher (Wise, 1945). Mens distributøren, Allied Artists, lanserte den
fengende genre- tittelen They Came from Another World, var regissør Siegel imot denne og forelso velkjente
kald krig- relaterte titler som Sleep no More eller Better of Dead. Metaforer av søvn fremfor svakhet, samt
slagordet ”`Better Dead than Red” ligger i bakgrunnen for disse utkastene. Til slutt ble forslag om ”invasjon”
knyttet til fenomenet med ”frø- trusselen” fra en annen verden. (Hoberman 1994: s. 30)
9

I særlig grad i Under Siege- filmene fra 1992 og 1995, hvor Seagal i rollen som militærkokken Ryback tar
knekken på dusinvis kyniske terrorister på egen hånd.

10

Disse kom for alvor med Lewinsky- affæren høsten 1998, men Paula Jones- saken var tidligere omdiskutert i
mediene.

11

Den religiøse sekten Branch Davidian ledet av David Koresh i Waco, Texas skjøt tilbake da agenter fra det
statlige Tobakk-, Alkohol- og Våpenbyrået stormet deres tilholdssted den 27. februar 1993. Om lag to måneder
senere, den 19. april, etter en mediefokusert beleiring, stormes bygningene på ny etter ordre fra FBI, Presidenten
og Statsadvokaten. Denne gang med tanks, pansrede kjøretøyer og kjemiske våpen. Nærmere 100 menn, kvinner
og barn omkommer i denne aksjonen. En svært kontroversiell sak.

12

I 1992 utførte de føderale myndigheter en militær beleiring av familien Weaver i det landlige Idaho. Randy
Weaver var mistenkt for å medvirke i en voldelig rasistisk organisasjon. Situasjonen endte med at Weavers kone,
sønn og hund ble skutt og drept av de mer enn 400 agentene som var på stedet. Familien Weaver ble tilkjent over
3 millioner i erstatning av Forsvarsdepartementet i 1995.

13

Det er interessant å merke seg at Sylvester Stallone de seneste år spiller liknende skikkelser i actionfilmene
Cliffhanger (Harlin, 1993) og Driven (Harlin, 2000). Den hederlige og enkle mannen som har vært involvert i
uhell (og dødsfall) som har gjort ham til å trekke seg tilbake fra samfunnet, og hvor han grunnet en presset
situasjon tvinges til et comeback, og løser dette med glans.

14

En annen forklaring på betegnelsens opprinnelse kommer fra Disney- sjef Jeffrey Katzenberg, som tillegger
Michael Eisner æren for å ha startet det hele. Eisner benyttet uttrykket ”High Concept” da han jobbet som kreativ
produsent hos Paramount for å beskrive en unik ide hvis originalitet lett kunne uttrykkes. (Wyatt 1994: s. 8)

15

Cook (2000) refererer til denne s. 43.

16

Sentrale punkter ved ”High Concept” Erik Hedling belyser i artikkelen Jägarna: svenskt ”High Concept”.
(Hedling 1998: s. 248-269)

17

Keane beretter om en alternativ poster hvor klassepolitikk er vektlagt gjennom oljearbeiderne i fokus med
teksten: ”For 18 Days The Planet Holds Its Breath. While A Group Of Ordinary People Set Out To Save It.”
(Keane 2001: s. 93)

18

”Blockbusteren” skal skilles ut gjennom å inneholde flere stjerner, et høyere budsjett og en mer spennende
historie. I tilfelle med 1976- utgaven av King Kong fulgte promoteringsbildet av kjempeapen i kamp med
jagerfly og helikoptre på toppen av World Trade Center en tekst som underbygger dette poeng: ”The most
exciting original motion picture event of all time”. (Wyatt 1994: s. 94) I dette tilfelle er det snakk om rendyrket
”exploitation” da filmen lever opp til verken slagord eller posterbildets visuelle dramatikk.

19

Nicholas Cage som FBI- kontoragenten i The Rock, Will Smith som advokaten som mister alt i Enemy of the
State, den uskyldig dømte Nicholas Cage i Con Air og borrerne som ufullstendige astronauter i Armageddon.
20

Independence Day hadde amerikansk premiere 3. juli 1996, dagen før uavhengighetsdagen som filmen
refererer sterkt til, mens Armageddon hadde bred åpning på over 3000 kinoer den 1. juli 1998.

21

Dette er utrolig nok en sannhet med visse modifikasjoner. Independence Day mangler for eksempel i likhet
med Deep Impact de virkelig store stjernene; Will Smith ble megastjerne i Hollywood først med denne filmen,
mens de øvrige medvirkende, Goldblum, Pullman, Quaid, er som litt halv- store stjerner å regne. Dessuten var
det ingen hit tittel- låt fra hitlistene involvert i produksjonen, som i Men in Black, Titanic, Armageddon, m.fl.
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Budsjettet på filmen som var på 75 millioner dollar, som i denne sammenheng regnes som beskjedent, ikke minst
med tanke på inntjeningen.
22

”Ledd ut etter filmvisning” Fra Verdens Gang 19.05.98.

23

På toppen av dette kommer en ”høna eller egget”- debatt da den japanske filmen Godzilla faktisk var sterkt
påvirket av både King Kong og The Beast from 20.000 Fathoms.

24

Filmen Deep Impact hadde amerikansk premiere 8. mai, mens Godzilla og Armageddon åpnet på henholdsvis
18. mai og 1. juli 1998.
25

Siden den ble slått av Rocky (Avildsen, 1976) og A Star is Born (Pierson, 1976) anses den som en relativ flopp
sett i forhold til de skyhøye forventningene. (Cook 2000: s. 44)
26

Her er det selvfølgelig tale om Dino De Laurentiis’ nyversjon fra 1976, ikke originalen fra 1933.

27

Dette gjennom selve fortellingen: ”The basic elements of both films are virtually identical, from the idea of a
crew of humans being trapped on board their own ship with a monstrous, unstoppable creature to the final scene
in which an air lock is popped open to destroy the thing.” (Everman 1995: s.123)
28

Wyatt skriver at dette var noe av grunnen til at katastrofefilmene ble populære og masseprodusert. Det faktum
at de også gjorde det meget godt i internasjonalt. Etter nedgangen i det amerikanske markedet ble det øvrige
verdensmarkedet mer attraktivt, og mens de personlige ”kunstfilmene” fra starten av syttiårene ikke slo an, ble
det satset på eventyr og ”blockbustere”. Wyatt siterer industrianalytikeren Joseph Phillips: ”One formula that
seems to possess a high probability of market success is the adventure story, often involving a disaster of
enormous proportions. This formula appears to have great international audience potential.” (Wyatt 1994: s. 80)

29

Forkvaklede borrere blir for eksempel astronauter på tolv dager, mens moderskipet til skapningene fra
verdensrommet er kompatibelt med Microsoft Windows 96.

30

Dette med henblikk på det Tom Gunning har døpt ”cinema of attractions” – den tidligste filmen; med minimal
historie og maksimalt med fjas. Filmer med en selvbevisst oppmerksomhet omkring filmen som en vekker av
tilskuerens nysgjerrighet. (King 2000: s. 29 )

31

Blant disse antar jeg Ronald Reagan, George Bush og Margaret Thatcher står høyt oppe på lista.

32

Earthquake hadde amerikansk premiere 15. november 1974, mens The Towering Inferno åpnet nøyaktig èn
måned senere.

33

Det vil si før 11. september, krigen i Afghanistan og tilspissing av situasjonen i Midtøsten.

34

Filmen Spider Man hadde premiere i USA 3. mai 2002 og knuste alle rekorder for inntjening i åpningshelgen
med 114 millioner dollar. Det ser altså ikke ut til at den opprinnelige traileren gav noen form for dårlig publisitet.
35

Swordfish ble laget høst 2000/vår 2001, og hadde premiere 8. juni i Statene.

36

Avisen Expressens anmelder Mats Bråstedt skriver den 14. september at ”Travoltas karakter Gabriels plan om
terrorisme i eget land som beskyttelse for USA mot terrorister, i disse dager kjennes upassende og bisarrt.” Fra
Expressen 14.09.01.

37

Fra cnn.com – “Terror in the Heartland”, mai 1995.

38

Listen over de meste sette filmene gjennom tiåret er alle deler av serier eller triologier, i fantasi- genren med
Lucas og Spielberg som bakmenn eller ”High Concept” Bruckheimer/Simpson- produksjoner. 1980: The Empire
Strikes Back (Kershner, 1980). 1981: Raiders of the Lost Ark (Spielberg, 1981). 1982: E.T.: The Extra
Terrestrial (Spielberg, 1982). 1983: Return of the Jedi (Marquand, 1983). 1984: Ghostbusters (Reitman, 1984).
1985: Back to the Future (Zemeckis, 1985). 1986: Top Gun (Scott, 1986). 1987: Beverly Hills Cop II (Scott,
1987). 1988: Who Framed Roger Rabitt? (Zemeckis, 1988). 1989: Batman (Burton, 1989). (Prince 2000: s. 447
– 448.)
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39

”/…/ The action- adventure genre should be considered a producer’s medium, if one considers the blockbuster
hits of that genre.” (Dixon 2000: s. 165)

40

Dogmeerklæringen er hentet fra Schepelern 2000: s. 223.
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