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I løbet af sit mere end fire årtier 
lange arbejde som filmhistoriker 
og -teoretiker formåede tyske 
Thomas Elsaesser som kun få 
andre at udvide filmvidenskabens 
rum og interessefelt. Balthazar 
kaster et todelt blik på Elsaesser, 
som gik bort den 4. december 
2019 i en alder af 76 år. I essayet 
Den tomme midte giver Floris 
Paalman indsigt i Elsaessers 
tænkning og liv. Herefter følger 
Elsaessers egen tekst, “… und 
sonst gar nichts! ”, om Marlene 
Dietrich. Så vidt redaktionen er 
bekendt optræder denne ikke 
blot i sin første danske oversæt-
telse, men er den første danske 
oversættelse fra Elsaessers 
rige bagkatalog overhovedet. 
Slutteligt vil redaktionen gerne 
anbefale følgende tre bøger af 

Elsaesser i håbet om, at hans arv 
vil vokse: 
 
New German Cinema:  
A History (1989) 
 
Film History as Media  
Archaeology: Tracking  
Digital Cinema (2016) 
 
European Cinema and  
Continental Philosophy: Film as 
Thought Experiment (2018)
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Floris Paalman
Den tomme midte
– Thomas Elsaessers 
eftermæle

FLORIS PAALMAN

Filmprofessor Thomas Elsaesser gik bort den 4. december 2019 i  
Beijing. Hans død falder ikke blot sammen med enden på et årti, men 
markerer også enden på en æra. Elsaesser (født i Berlin, 1943) tilhør-
te den generation, der gjorde filmstudier til en akademisk disciplin i 
egen ret, noget han selv bidrog til i form af sit arbejde på University of 
East Anglia og Amsterdams Universitet, foruden gæsteprofessorater 
på blandt andet Columbia University. Efter den banebrydende artikel 
“Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama” 
(1972) fulgte utallige udgivelser, deriblandt studier i tidlig filmhi-
storie, Weimar-film, Neuer Deutscher Film, traumer, Hollywood, 
europæisk film, mediearkæologi, filmfilosofi og “mind-game”-filmen. 
Hans frugtbare arbejde har haft stor indflydelse på den måde, vi taler 
om film på. Derudover var Elsaesser i stand til at skabe forbindel-
ser til andre fagområder. Hans arbejde var både med til at cementere 
filmvidenskabens plads i det akademiske landskab og sætte filmmediet 
i perspektiv. Særligt indsigtsfuldt er Elsaessers arbejde i skærings-
punktet mellem film og de rumlige discipliner – fra narrative troper, 
der strukturerer film, såsom mise-en-abyme-metaforen, til de globale 
byer og netværker, som film eksisterer i. I Elsaessers arbejde udfoldes 
en rumlig ontologi om film, der er kompleks og fraktal-agtig. Mellem 
de diegetiske og ekstradiegetiske rum i film, og mellem de forskelli-
ge niveauer, hvorfra man kan observere film, åbnede Elsaesser for nye 
rum. I kernen af hans tænkning finder man den tomme midte, som 
gør det muligt for metafysiske koncepter at komme til syne.

MODSÆTNINGER:  
MELLEM TID(ER) OG RUM

I 2000 skrev Elsaesser sin bog om Fritz Langs Metropolis (1927), 
hvori han positionerede filmen som følger: “Den engang dystopiske 
Metropolis, der almindeligvis ses som værende fetich-billedet på alle 
by- og cyborg-fremtider, er nu et billede på vitalitet og den elektri-
ske krop, der sammensmelter menneskelig og maskinel energi, dens 
slanke figurer er i højere grad animerede af højspændingslys end 

(2017)Die Sonneninsel
Thomas Elsaesser
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ekspressionismens mørke, dæmoniske skikkelser.” Denne sætning 
viser ikke blot Elsaessers energiske og åndrige skrivestil, men også 
hans varemærke: oxymoronet. I alt fra modsatrettede perspektiver 
til iboende modsigelser blotlagde Elsaesser modstridende aspekter 
og endda umuligheder. På denne måde skabte han et mellemrum, 
der gjorde det muligt at indtage et nyt udsigtspunkt. Dette gælder 
forskellige lag – fra specifikke film til filmverdenen mere generelt, 
og fra bestemte arkitektoniske træk til geopolitik.

Elsaesser bevægede sig let mellem sådanne lag, hvilket 
tydeligt viser sig i hans bog European Cinema: Face to Face with 
Hollywood (2005). For at afholde sig fra essentialisme, der beror på 
entydige konklusioner, gik Elsaesser efter det modsatte, nemlig at 
gentænke etablerede idéer, såsom den binære modsætning mellem 
europæisk kunstfilm og Hollywoods kommercielle underholdning. 
Der findes i stedet alle mulige forbindelser på tværs som følge af 
internationale koproduktioner og global distribution. Mens idéen 
om national film har domineret måden, hvorpå man tænker om film 
i Europa, nuancerede Elsaesser idéen om nationalstaten. Elsaesser 
fokuserede på byernes rolle som centrummer i filmproduktion og 
-konsumption og som steder, hvor mennesker med forskellige na-
tionaliteter bor sammen og skaber netværker på tværs af nationale 
grænser. Derudover pegede Elsaesser på de komplekse produktions-
dynamikker i forbindelse med stilistiske såvel som ideologiske valg 
som resultatet af specifikke former for praksis, hvilket forudsatte 
andre forklaringer end modeller, der er baseret på national filmkunst 
og konkurrerende økonomiske stormagter. Han lagde i stedet vægt 
på sameksistens, udveksling og ‘gensidig indgriben’, hvoraf sidst-
nævnte udgør en vigtig del af hans begrebsapparat.

OMGIVELSERNES 
DIALEKTIKKER

I alt fra en enkelt film, der viser en imaginær by, til hele filmverde-
nen med dens virkelige industrier, der sammenbinder kontinenter, 

FLORIS PAALMAN

overvejede Elsaesser socialpolitiske faktorer, og hvordan disse er 
indlejret i faktiske miljøer og understøttet af fysiske strukturer. 
For at kunne markere den rumlige dimension skelnede Elsaesser 
mellem, hvad han kaldte Tatort (hvor handlingen finder sted) og 
Standort (hvor handlingen organiseres) efter den kendte tyske 
politiserie Tatort. Dette muliggør en analyse af både tekstuelle og 
kontekstuelle elementer. Elsaesser bevægede sig ud over, hvad 
en film viser, og konceptualiserede i stedet, hvad en film gør, i et 
forsøg på at forstå dens position i verden. I bogen Film Theory: An 
Introduction Through the Senses (2009), som Elsaesser skrev sammen 
med Malte Hagener, byttede han den almindelige metafor om filmen 
som et ‘vindue til verden’ ud med en idé om filmen som en dør, hvor 
man træder ind i verden – hvor man tager del i verden. Denne me-
tafor, der i sig selv er arkitektonisk, lægger op til en undersøgelse af 
filmens rumlige dimension og koordinater. Med reference til André 
Bazins nøglespørgsmål: “Hvad er film?” stillede Elsaesser et andet 
spørgsmål: “Hvor er film?” som et led på vejen mod at kunne svare 
på spørgsmålet: “Hvorfor film?” (inspireret af Walter Benjamin 
i måden, han forestillede sig filmen som midlet til at overkomme 
moderniteten på). Spørgsmålene om ‘hvor’ og ‘hvorfor’ er især 
præsente i Elsaessers bog Film History as Media Archeology (2016). 
Hans forsøg på at lokalisere filmen ledte ham til forskellige filmge-
nealogier, heriblandt ikke-biograforienterede praksisser, og ved at 
undersøge formålet med filmen (som en foucaultiansk bestræbelse) 
fandt han tværforbindelser mellem film og andre praksisser.

I sit studie om Das Neue Frankfurt, hvor Frankfurt ses som 
en modelby for Tyskland i Weimar-tiden, fokuserede Elsaesser 
på filmmediet som en del af den kampagne, der havde til formål 
at promovere idéerne om moderne arkitektur og byplanlægning, 
side om side med andre medier. For at kunne forstå den strategi-
ske anvendelse af disse medier og deres indbyrdes forhold, gennem 
mediespecifikke forskelligheder, fandt Elsaesser på begrebet 
Medienverbund. Det er et begreb, der kan bruges til at undersøge for-
skellige forbindelser mellem kunst, industri og politik i et forsøg på 
at forstå, hvordan forskellige ‘aktører’ styrkes, og hvordan alliancer 
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(1) Thomas Elsaesser og Martin Elsaesser. 2010 Floris Paalman
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bliver skabt i forskellige situationer – sommetider er begrebet i stand 
til at forene tilsyneladende modsatrettede kræfter. For at kunne ud-
dybe denne metode fandt Elsaesser på sin tre gange A-model: Anlass, 
Auftraggeber, Anwendung: som henholdsvis henfører til grunden til, 
at en film bliver lavet, dens bagmand og dens anvendelse. Når man 
undersøger disse tre ting, kan man kortlægge netværker, der mulig-
gør, at man kan lokalisere film, og se, hvordan de er en del af deres 
omgivelser, samt hvad de gør.

Gennem hele Elsaessers karriere, men i særdeleshed i 
hans senere tekster, finder man et tekst-kontekst-kontinuum, hvor 
mediets fysikalitet udgør forbindelsesleddet. Dette indbefatter, at 
diegetiske steder svarer til og påvirker virkelige steder, dog ikke 
altid på direkte vis. Elsaesser uddybede dette gennem netværk- og 
systemteori, hvor omgivelserne spiller en afgørende rolle. Ved 
delvist at bygge videre på Niklas Luhmann og Bruno Latours arbej-
de, og samtidig være inspireret af Michel Foucault, approprierede 
Elsaesser forskellige paradigmer for at skabe sin egen tænkning. For 
Elsaesser er systemer epistemiske strukturer, hvori modsatrettede 
interesser og bevægelser sameksisterer – hvilket resulterer i, hvad 
Elsaesser kaldte ‘antagonistisk gensidighed’. Efter grundprincip-
pet i dialektisk tænkning udvikler systemet – der både kan være en 
enkelt by såvel som den globale filmindustri – sig ved hjælp af grad-
vist fremspirende attraktorer, selvom de måske ikke er synlige eller 
kendte af dets bestanddele.

FRAVÆRENDE FILM 
OG TOMRUMMET

Spørgsmålet om ‘hvorfor film?’ – der både omhandler mediespe-
cifikke kvaliteter og sociale funktioner – kan kun besvares, når 
filmmediet positioneres inden for både kulturen og samfundet som 
helhed. For at være i stand til dette bevægede Elsaesser sig væk 
fra filmkanonen og ledte efter ‘tabere’, der kunne afsløre domi-
nerende principper og interesser. Elsaesser advokerede også for 



71 70 (05)BALTHAZAR

at undersøge de steder, hvor film er fraværende: hvor film mod al 
forventning ikke eksisterer. Hvor det for mange forskere nok ville 
virke umuligt at foretage en undersøgelse, hvis ens forskningsemne 
er fraværende, så greb Elsaesser sådanne lejligheder an som mu-
ligheder for bedre at kunne forstå forholdene for og grundene til, 
at film eksisterer. Ved at adressere fraværet optegnede Elsaesser en 
antipode til det, vi tager for givet, og skabte herigennem et koncep-
tuelt rum mellem polerne. Dette eksemplificeres af hans studie af 
arkitekturpostkortet, som agerede stedfortræder for de ofte fravæ-
rende arkitekturfilm omkring 1930. Eftersom mange af de moderne 
arkitekter var cinefile, kunne man have forventet, at adskillige af 
deres bygninger ville optræde i forskellige slags film, men i ste-
det, som Elsaesser tydeliggjorde, var det fotografiske postkort 
det foretrukne medium. Dette gjorde arkitekterne, heriblandt de 
såkaldte funktionalister, i stand til at præsentere en særlig vinkel og 
komposition af deres bygninger. Frem for blot at fremvise byg-
ningernes funktioner og anvendelsesmuligheder, skulle de fremstå 
som skulpturer set fra bestemte vinkler. Til sammenligning bliver 
filmen ofte et uregerligt medium, som viser mange perspektiver og 
måder, hvorpå mennesker bebor rum. Selvom filmmediet givetvis 
er i stand til at samle forskellige synsvinkler i et helhedsbillede, kan 
fotografering og montage ligeledes skabe det modsatte, nemlig en 
slags desintegration.

At undersøge fravær er en måde at forstå nærvær på og en 
måde at sætte det tilstedeværende i perspektiv. Nutiden er aldrig et 
selvindlysende resultat af fortiden, og en fortid kan manifestere sig 
selv igen i fremtiden, eftersom gårsdagens tabere måske er morgen-
dagens vindere. Dette skaber en logisk begrundelse for at give sig 
i kast med kontrafaktisk historie. Men Elsaesser var varsom med at 
se sådan på det. Han var i stedet interesseret i “hvad nu hvis?” som 
et tankeeksperiment for at kunne forstå historisk kontingens og 
fortidens ustabile omstændigheder. Selvom vi har en tendens til ef-
terfølgende at skabe et fikseret billede af fortiden – ved at se tilbage 
fra udfaldets perspektiv – er det historiske øjeblik altid karakterise-
ret ved usikkerhed. Krise er vel historiens permanente vilkår.

FLORIS PAALMAN

Fravær er blevet en trope i Elsaessers arbejde, fra det speci-
fikke tilfælde med arkitekturfilmenes fravær til filmens fravær – som 
vi kender den – i perioden før 1895. Også politisk var Elsaesser 
opmærksom på fravær, i særdeleshed fraværet af en central europæ-
isk magt, samt fraværet af en sammenhængende europæisk identitet, 
som eksemplificeret ved europæisk film. Elsaesser så dog ikke dette 
som et problem, men som en fordel. I en videreudvikling af Alain 
Badious tænkning tillader den “tomme midte”, at adskillige perspek-
tiver, stemmer, idéer og modsigelser kan eksistere, og som sådan, 
dialektisk udvikling og vækst. Som geopolitisk og rumligt koncept er 
den “tomme midte”, når alt kommer til alt, det, der kan tilvejebringe 
en fremtid for europæisk film. Det giver mulighed for, at alternativer 
kan opstå og således tankeeksperimenter, som gør, at film kan visu-
alisere “hvad nu hvis”-scenarier uden et forudbestemt udfald (og her 
ser vi Elsaesser trække tråde tilbage til Walter Benjamin).

Frem for fortællermæssig afrunding gik Elsaesser efter so-
fistikeret provokation. Modstridende positioner kunne afsløre mere 
end et enkelt perspektiv. Protagonister kunne blive antagonister og 
omvendt, og Historien kunne på samme vis vende ryggen til det, 
der tidligere blev anset som værende sandt. I geopolitiske termer 
er idéen om ‘dobbelt besiddelse’ det, som kendetegner Elsaessers 
teoretiske kompleksitet. Han opfandt termen med tanke på Alsace/
Elsass-regionen, som Frankrig og Tyskland kæmpede om, hvilket 
gjorde den til centrum og periferi på én og samme tid.

Det er muligvis spekulativt at sige, at tomrummet, som 
det kendes inden for arkitektur, var det ur-koncept, der gjorde det 
muligt for Elsaesser at udvikle sin (politiske) filmfilosofi. Det er 
dog et faktum, at Elsaesser i de sidste ti år af sin karriere var opta-
get af arven fra sin bedstefar, Martin Elsaesser, der var Frankfurts 
stadsarkitekt fra 1925-1932, og det var inden for denne periode, at 
denne byggede sit mesterværk Großmarkthalle. Dengang blev byg-
ningen hyldet som en modernistisk bedrift på grund af dens særlige 
konstruktion, der skabte et aflangt tomrum, hvori markedet var pla-
ceret. Det var den planlagte ødelæggelse af denne bedrift, i form af 
konstruktionen af Den Europæiske Centralbank inde i bygningen, 
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der fik Elsaesser og øvrige familiemedlemmer til at påbegynde en 
juridisk kamp mod denne institution – i et forsvar for tomrummet. 
For Elsaesser var den europæiske finansielle autoritets anvendelse af 
tomrummet et stærkt billede på det, Europa ikke skulle være. Det 
skulle i stedet respektere sin historie, sin modern(istisk)e historie, 
ikke mindst den moderne histories idealer og muligheder, samt 
måden, hvorpå den tomme midte muliggør human(istisk) interakti-
on og diskussion. Selvom det var dette, der oprindeligt motiverede 
Elsaesser til at skabe sin film Die Sonneninsel (The Sun Island, 2017), 
som handler om hans bedstefars arbejde og liv, ønskede han at fort-
sætte ad denne sti og skabe flere film. Skønt det ikke lykkedes ham 
at gøre dette, viser denne forbindelse, hvordan Elsaesser udviklede 
sine egne rumlige og tidslige dialektikker. Han modsatte sig arki-
tektoniske digressioner ved hjælp af filmen, mens rumlige strukturer 
tilvejebragte en ontologi for hans tænkning om film°.

° Oversætterens anmærkning: Udtrykket “arkitektoniske digressioner” 
henviser i dette tilfælde til den konkrete overskridelse af Großmarkthalles 
centrale kvalitet, nemlig bygningens tomrum. “Ved hjælp af filmen” 
skal her forstås som værende både det konkrete arbejde med filmen 
Die Sonneninsel og Elsaessers filmteoretiske arbejde generelt. 
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