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Et kort stop på en lang rejse
Toget som filmisk rum og metafor

Peter Christian Rude
Balthazar

“Film bevæger sig fremad som tog, forstår du, som tog i
natten.”

Den amerikanske nat, François Truffaut, 1973
50 sekunder varer den. Mere skal der heller ikke til. Lumière-brødrenes
nøgternt observerende og smukt komponerede film om damplokomotivet, der ankommer til en sydfransk banegård, har en begyndelse, en
midte og en slutning. Fra den stille forventning blandt menneskene på
perronen til den lille prik i horisonten, der vokser sig større og større,
indtil den når sit mål, og nogle stiger ud, mens andre stiger på. At dens
første publikum skulle være faret op af stolene, fordi de troede, den
ville fortsætte udover lærredet, er den oprindelsesmyte, hele filmhistorien hviler på.
Et togs ankomst til Ciotat-banegården (L’Arrivée d’un train en
gare de La Ciotat, 1896) er arketype-kendt. Motivet har den til fælles med samtidens impressionistiske malere, der også interesserede sig
for det nye transportmiddel samt de forandringer, det bragte med sig.
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Men hvor de højest kunne give et indtryk af togets overvældende hastighed, var sigtet her at indfange selve togets bevægelse i dens konkrete
rumlige og tidsmæssige udstrækning. En ambition, der understregede
filmmediets videnskabelige muligheder, men som også pegede i retning
mod et stort kunstnerisk potentiale – ikke mindst takket være den
fine sans for iscenesættelse.
Siden da er både tog og film blevet så faste bestanddele i vores
liv og tankeverden, at de har mistet noget af deres grundlæggende fascinationskraft som teknologiske vidundere. Den intime, æstetiske forbindelse imellem dem er dog forblevet intakt, som amerikanske Thom
Andersen også demonstrerede i sin kortfilm A Train Arrives at the Station (2016). Her fremhæves ankomstscenen som en genkommen figur
i filmkunsten med 26 klip fra film, der udkom i perioden 1904-2015,
og som repræsenterer forskellige lande, genrer og kunstneriske tilbøjeligheder. Til sammen er de fortællingen om togets helt afgørende rolle
på den internationale filmscene, fra mediets fødsel og op til i dag.
Men hvis vi træder et skridt tilbage, hvad er det så ved toget, der gør
det så oplagt filmisk?

Handlingens, tidens og stedets enhed
Lad os først kigge på de dramatiske muligheder, som toget tilbyder.
Som filmisk rum er toget – lukket, aflangt og næsten altid i bevægelse – kendetegnet ved at overholde de klassiske regler om handlingens,
tidens og stedets enhed. Det vil sige forestillingen om, at der kun må
være en handling, at denne handling udspiller sig over kort tid og er
begrænset til et bestemt sted. Men toget eksisterer ikke i et vakuum,
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og disse tre enheder udfordres hele tiden af den omkringliggende og
foranderlige verden.
Shanghaiekspressen (Shanghai Express, 1932), et af de mange samarbejder mellem Josef von Sternberg og Marlene Dietrich, er et godt
eksempel. Vi følger et rejseselskab i det borgerkrigshærgede Kina på
eksprestoget fra Peking til Shanghai. De er alt fra kurtisaner og officerer
til missionærer og opiumshandlende. To af dem, den mystisk-erotiHarvey, er tidligere elskende og har ikke set hinanden i fem år. Der
er således en handling (selve togrejsen og det spændingsfyldte forhold mellem Shanghai Lily og Harvey), en tid (rejsens varighed) og
et sted (toget).
Men det personlige drama ombord på toget bliver hele tiden
forstyrret. Toget holder, da regeringstropper finder og anholder en rebel i en af vognene. Senere er det omvendt rebellerne, der standser og
angriber toget, og Shanghai Lily og Harvey falder først atter i hinandens arme, da toget til sidst i filmen når sin destination.
Det er elegant historiefortælling. Toget og plottet spejler sig
i hinanden. De er drevet af samme motor. Hver gang dampen går af
lokomotivet, bliver også den centrale intrige mellem Shanghai Lily og
Harvey skubbet ud på et sidespor. Men Shanghaiekspressen er derudover en eksemplificering af det betingelsesgrundlag, som toget i sig selv
forsyner enhver instruktør og manuskriptforfatter med.
Vi ved, at et tog kører på skinner, at dets rute er fastlagt og
ikke står til at ændre. I Shanghaiekspressen handler det ikke desto mindre om, hvad der sker, når alt ikke går efter planen, om de spændinger,
som forhindringerne afstedkommer, og om at det i sidste ende må
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ske Shanghai Lily og den kølige og beherskede kaptajn Donald “Doc”

lykkes at komme frem, koste hvad det vil. Dertil handler det om selve
rejseoplevelsen, om landskabet, der suser forbi, om de langstrakte gange, om de små kupéer og om, at man som togpassager nødvendigvis
må forholde sig til andre passagerer, som man mere eller mindre tilfældigt er blevet placeret sammen med. Hvorfor er netop disse mennesker,
lovlydige og forbrydere, vesterlændinge og kinesere, unge og gamle,
mænd og kvinder, samlet under samme tag? Hvorfor er det, at Harvey
og Shanghai Lily render ind i hinanden efter at have været adskilt i så
lang tid?

Tilfældets spil
Toget er for filmen, hvad landevejen var for den pikareske roman. Det
er her, man som enkeltperson møder hele verden, og hvor forskellige
skæbner vikles ind i hinanden. Det er en krydsning mellem det private
og det offentlige, som aldrig ville kunne finde sted i bilen, der indgår
som en boble i den større trafikstrøm. Det kunne heller ikke ske på
samme måde i bussen, hvor man sidder for sammenklemt, eller i flyvemaskinen, hvor der ikke lægges op til, at man går frem og tilbage, og
hvor stemningen er for nervøs. Måske det kunne lade sig gøre på skibet,
i hvert fald på krydstogtskibet, men det har altid været forbeholdt de
mere privilegerede klasser.
Så til handlingens, tidens og stedets enhed på toget kan vi
tilføje en vigtig komponent, nemlig tilfældet eller de tilfældige møder
mellem mennesker med forskellige baggrunde. Tilfældets spil er det,
der binder det hele sammen og giver det kant og kontur. Særligt Alfred
Hitchcock har beskæftiget sig med dette. Tænk på de to fremmede,
Farley Granger og Robert Walker, der bytter mord ombord på toget i
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Shanghaiekspressen (1932). Foto: Criterion Collection.
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Farligt møde (Strangers on a Train, 1951); Cary Grant, der overrasker
Joan Fontaine i hendes kupé i Mistanken (Suspicion, 1941); og de passagerer, der pludselig bliver involverede i et større mordmysterium i En
kvinde forsvinder (The Lady Vanishes, 1938).
Det afgrænser sig naturligvis ikke til Hitchcock og den klassiske thriller. Jesse og Céline møder tilfældigvis hinanden på toget i
Richard Linklaters interrail-romance Before Sunrise (1995), og i Blind
Chance (Przypadek, 1987) viser Krzysztof Kieślowski, hvordan en ung
mands liv udvikler sig i forskellige retninger alt afhængig, om han ved
et tilfælde når sit tog eller ej.
Men er det tilfældet eller Guds hånd, der sørger for, at tre
unge amerikanske mænd er på det rette sted, på det rette tidspunkt til
at afværge terrorangrebet ombord på toget i Clint Eastwoods 15:17
til Paris (15:17 to Paris, 2018)? I den film, der er baseret på virkelige
hændelser, spiller hovedrolleindehaverne sig selv. Filmen springer i tid
og rum, mellem scenen i toget og de begivenheder, der fulgte op til.
Før togturen taler kammeraterne, som alle er rundede af en konservativ,
kristen opdragelse, hele tiden begejstrede med hinanden om, hvilken
retning forsynet mon har udstukket for dem. Den finder de i toget.

Toget som metafor
Som man kan se, repræsenterer toget bestemte ting for bestemte filmskabere til bestemte tider. Udover at være en kulisse for handlingen, er
det også en metafor, idet dets billedlige betydning ikke er fast, men
hele tiden forskydes. I denne alsidighed ligger også en stor del af attraktionen.

150

Hitchcock, for nu at nævne ham igen, gør toget til et fallossymbol i
Menneskejagt (North by Northwest, 1959), hvor sexscenen mellem Cary
Grant og Eva Marie Saint i sovekupéen ikke kan vises i sin helhed på
lærredet, men må fuldbyrdes i vores fantasi gennem stærke visuelle
allusioner. David Lean bruger, mere følsomt og nedtonet, toget til at
illustrere det flygtige i kærlighedsaffæren mellem to gifte mennesker i
Det korte møde (Brief Encounter, 1945). I Harry Potter-filmene er toget
dermed også sindbilledet på filmmediets iboende eskapistiske kvaliteter. I Lars von Triers Europa (1991) bliver toget et billede på en mere
ubehagelig rejse, ned gennem efterkrigstidens Tyskland, der hjemsøges
af fortidens spøgelser.
Skellet mellem metafor og realplan opløses helt og aldeles hos
Alain Resnais og Claude Lanzmann, i henholdsvis Nat og tåge (Nuit et
brouillard, 1956) og Shoah (1985). Her er toget det tog, der fører til
udryddelseslejrene – et foretagende, der kunne lykkes som følge af
den infrastruktur, der forbandt hele kontinentet. I disse film foregiver
toget ikke at være andet, end det er – det vil sige, at det ikke har nogen
anden betydning end den, som det har i kraft af sin historie. Filmene
opholder sig ved, hvordan holocaust skete, i et forsøg på ikke at glemme det og ikke lade det ske igen, og toget er her et vigtigt vidnesbyrd.
Et af de mest ikoniske billeder i Shoah er det, hvor den gamle togfører,
der årtier tilbage blev sat til at køre hundredetusinder i døden, stiger
ombord på toget en sidste gang. Fra førervognen stikker han hovedet
ud og kigger sørgmodigt tilbage. I baggrunden aner man et skilt, hvorpå der står “Treblinka”.
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et billede på overgangen mellem en prosaisk og en magisk verden og

Sin mest slidstærke metafor har toget fundet i western-filmen. Her er
det bundet op på et konkret historisk fænomen, nemlig “civiliseringen” af Det Vilde Vesten, der gennem omfattende jernbanenet knyttes til det øvrige USA. I westernfilmen fremstår toget som billedet på
tærsklen mellem lov og orden og den mest hensynsløse selvtægt, og i
den forbindelse indtager perronen, forstået som en slags “grænseland”,
en særlig privilegeret position. Titler som Fred Zinnemanns Sheriffen
(High Noon, 1952) og Delmer Daves’ 3:10 til Yuma (3:10 to Yuma,
1957), der aktivt bruger perronen som afsæt for handlingen og som
en tematisering af den uafbrudte duellering mellem lovens to sider,
ligger lige for.
Endnu mere prægnant er dog Sergio Leones operaagtige Vestens hårde halse (Once Upon a Time in the West, 1968), der på den
ene side er fortællingen om, hvordan Vesten blev mindre vild, da man
lagde skinner fra østkysten til Californien, mens den på den anden side
fremstiller jernbaneselskabet, der tog alle mulige midler i brug for at nå
det mål, som den største skurk af dem alle. Filmen begynder netop på
en perron, og en usædvanlig søvnig en af slagsen, som vi opholder os
på i mange minutter sammen med tre støvede og mutte revolvermænd.
De forbereder sig på et voldsomt opgør. Enspænderen Harmonica stiger af toget, sender et køligt blik og en velafmålt replik i deres retning
og gør kort proces.
Toget ankom til La Ciotat. Men det stoppede ikke dér. Det fortsatte
ufortrødent ad andre og nye skinner, fra lærred til lærred, fra billedplan
til billedplan, fra de største forhåbninger til de sorteste mareridt. Det
blev ensbetydende med det velafrundede narrativ, der bevæger sig i en
lige linje fra A til B, men også på det, der hele tiden går i stå, og som
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må skubbes i gang igen. Det blev markøren mellem forskellige virkeligheder og punktet, hvor man skilles og mødes.
Her er blot forsøgt at indfange nogle af dets facetter. Skriver man om
tog på film, skriver man snart en hel filmhistorie.
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