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“Jeg er noget der vågner  
på et bagsæde, drejer sig  
rundt i panik”
– Bevægelsesrum i  
Christian Petzolds !lm"

(2003)Wolfsburg
Christian Petzold. ZDF
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Jeg bliver søvnig under bilturen og kører ind under træerne
i vejsiden. Ruller mig sammen på bagsædet og sover. Hvor
længe? Timer. Mørket nåede at falde på.
!
Pludselig er jeg vågen og ved ikke hvor eller hvem jeg er. [...]
Hvor er jeg? HVEM er jeg?
Jeg er noget der vågner på et bagsæde, drejer sig rundt i panik [...]
Hvem? [...]
!
Endelig kommer mit liv tilbage. Mit navn kommer som
en engel [...] Det er mig! Det er mig!
!
Men umuligt at glemme de femten sekunders kamp i
glemslens helvede, nogle meter fra den store vej hvor tra"kken
glider forbi med tændte lygter

"

Tomas Tranströmers digt Navnet giver en præcis og personlig er-
faring af bilen som et ‘bevægelsesrum’. Dette begreb anvender den 
amerikanske !lmprofessor Jaimey Fisher til at beskrive rum, som er 
blevet genskabt af det moderne samfunds mobilitetssystemer, eller 
sagt på en anden måde: teknologisk frembragte rum i transitrum 
(motorveje, lufthavne, togstationer, supermarkeder og hospitaler). 
Bevægelsesrummet i digtet er yderligere et til#ugtssted, et #ugtrum, 
der kortvarigt har antaget funktion som seng eller hotelværelse. 
Opvågningens erfaring, genvindingen af identitet, navn og liv, 
opnås alt sammen uden, at jeget i digtet faktisk træder ud af bilens 
rum, der be!nder sig i vejsiden. En lignende #ygtig erfaring ved 
opvågning og genopstand !ndes i den tyske instruktør Christian 
Petzolds !lm. I Die Beischlafdiebin (The Sex Thief, 1998), Wolfsburg 
(2003), Yella (2007), Jerichow (2008) og Dreileben: Etwas Besseres als 
den Tod (Dreileben: Beats Being Dead, 2011) vågner protagonister-
ne op til en kortvarig identi!kation med dem selv, men må derefter 
begive sig ud i den verden, der gennem sin modernitet udvisker 
historie"og identitet: Bilen i Petzolds !lm er et bevægelsesrum, som 



11 10 (05)BALTHAZAR

karaktererne erfarer i, men aldrig træder ud af med erfaring. Bilen 
er som bevægelsesrum et rum for en #ygtig erfaring i transit. Hver 
gang en karakter træder ud af en bil, træder de ud i en verden, hvis 
historie er blevet yderligere reduceret, udglattet og identitetsløs. 
Næsten alle Petzolds !lm indledes med et anslag, hvor besvimelse, 
overfald, ulykke, radikal socioøkonomisk eller psykologisk foran-
dring tvinger karaktererne ind i en søvn eller dvale. Opvågningen 
leder i hvert tilfælde til tvivl om, hvorvidt det hele – som der afslut-
ningsvis synges i rulleteksterne til Die innere Sicherheit (The State 
I am In, 2000) – blot er en drøm. Drøm bør her tænkes på i ordets 
dobbelte betydning: Drømmen er både en sværmerisk billed#od og 
uvirkelig gengivelse af en verden, som man kender og har erfaret. 
Men drømmen er også en håbefuld forestilling om fremtiden.

I Petzolds tidlige !lm slås et !lmisk, teoretisk og politisk 
ståsted an, der vil udvikle sig gennem œuvret og for hver !lm både 
blive mere udfyldende, men håndgribeligt. Filmenes fælles gen-
standsfelt er politiske og økonomiske kon#ikter, der i stigende grad 
har accelereret siden (og med) murens fald i form af neoliberalisme. 
Filmene skildrer konsekvenserne af supermoderniteten, og hvordan 
neoliberalismen nedbryder og marginaliserer stedslig og personlig 
identitet. Identitet og sted udviskes til en sådan grad, at historien 
bliver ahistorisk og fremtiden virker nutidig. Forståelsen af for-
tid og nutid er hele tiden noget, der i !lmene er undervejs. Tiden 
manifesterer sig billedligt som sløringer i baggrunden. Mærker fra 
anden verdenskrig eller industrifabrikker anes ofte kun som ud#y-
dende baggrunde, frem for !lmiske orienteringspunkter. Petzold 
foretrækker, at beskueren fornemmer en stedslig aura i hans !lm, 
frem for at få serveret et etableringsbillede."At noget er under-
vejs i !lmene understreges yderligere ved, at de alle sammen, uden 
undtagelse, foregår i transitsteder eller i hjem, hvis hjemlighed er 
blevet så udviskede og transparente, at det til forveksling begynder 
at ligne arbejdsrum. Selvom !lmenes tematikker er historiske og 
politiske, peger de sjældent på én begivenhed eller én historisk !gur 
som forklaringsmodel til det neoliberale samfundssystems tilsy-
nekomst. Lig Andy Warhols tanker om varefetichisme eller Guy 
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Debords tanker om billedpolitik blev neoliberalismens udpegnings-
punkter ifølge Petzold usynlige og allestedsnærværende, før de blev 
lokaliserbare. Frem for en kritik af efterkrigstidens USA kritiseres 
amerikanisering eksempelvis i Jerichow (2008) gennem en !ktiv, 
tidligere østtysk by, placeret i Prignitz. Om dette siger Petzold i et 
interview med Fisher: 

Hvis USA’s historie kunne udspille sig et sted i Tyskland, 
skulle det være i Prignitz. Her kører folk rundt i vare-
vogne og store !rhjulstrækkere, storcentre skyder op som 
paddehatte, motorvejene og parkeringspladserne er af 
amerikanske dimensioner, mens lokalindustrien synger på 
sidste vers. Alt dette udgør murbrokkerne af den ameri-
kanske drøm.

Den vestlige supermodernisering og det neoliberalistiske systems 
påvirkninger er endnu ikke afsluttet, men alligevel allerede sket. 
Filmene skildrer små tyske eksistensers spøgelseslignende hverdag 
og kamp for at opretholde eller genvinde et (økonomisk) liv, eller 
blot ikke blive udvisket, erstattet og overset yderligere i marginen af 
det samfund, de ikke længere kan, eller har kunnet, udpege: Ruller 
mig sammen på bagsædet og sover.

I Jacques Tatis !lm skildres supermodernitetens arkitek-
toniske og designmæssige indryk i et stadigt historisk samfund, 
hovedsageligt gennem byen og bilen som forandrede rum. Den 
humoristiske, men tilbagetrukne kritik fokuserer først og fremmest 
på måden, teknologien forhindrer stedslig identi!kation og person-
lig kommunikation på: Det, der skulle e$ektivisere, vanskeliggør 
i stedet. I David Cronenbergs to !lm Crash (1996) og Cosmopolis 
(2012) har bilen som bevægelsesrum opnået en så forvænt karak-
ter, at menneskets forhold til den er blevet fetichistisk eller hjemligt 
(men decideret unheimlich). Særligt i Cosmopolis er bilen som bevæ-
gelsesrum både et kontor, hjem, hotel og transportmiddel for !lmens 
hovedkarakter, den kølige og perverst kalkulerende unge business-
man Eric Parker. Petzolds kritik er ikke lige så udtalt som Tatis 
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eller gra!sk eksplicit som Cronenbergs anvendelse af bilens rolle i 
et neoliberalistisk samfund. Petzold nærer en langt større humani-
stisk og socioøkonomisk omsorg for sine !lms karakterer, uanset 
socioøkonomisk klasse. Bilen som bevægelsesrum er for alle en kon-
sekvens af et mere “frit” samfund. Når Petzold yderligere anvender 
bevægelsesrum som et tilbagevendende topos i sine !lm, er der en 
nationalhistorisk, socioøkonomisk og kommunikativ væsentlig 
pointe: Anvendelsen er en kommentar til den tyske bilprodukti-
ons historiske og økonomiske betydning for landets storhed. Det 
er samtidig en kommentar til Hitlers frihedsløfte i 1930’erne om at 
give “alle tyskere” en bil og bremse det amerikanske bilmarkeds 
indtog. Bilen har altså siden folkevognen fungeret som et løfte om 
frihed for en nationalstat, for senere i historien at blive et spørgsmål 
om identitet: Hvilken bil er du? Dernæst bilens indretningsdesign: 
Hvor kollektiv tra!k tilbød folk at sidde overfor hinanden, ansigt 
til ansigt, er kommunikationen i bilens rum envejskommunikativ i 
den forstand, at passager og bilist ser ud på vejen fra samme vinkel, 
mens de transporteres: Øjenkontakt eller mangel på opmærksomhed 
udgør fatale risici for uheld. Petzold beskriver selv, at verden uden 
for bilerne i hans !lm er psykologiske rum, som karaktererne !nder 
vanskelige at træde ud i. I rummet uden for bilen venter en virkelig 
verden, mens mørket falder på.

*
Wolfsburg indledes melodramatisk. Fra en afstand ser vi en rød bil 
krydse gennem et tysk, anonymt motorvejslandskab lidt uden for 
byen, som !lmen låner sin titel fra. Nogle VW-fabriksskorstene 
rager op i baggrunden af billedet. På førersædet sidder den unge 
bilsælger Phillip Gerber (Benno Fürman). Kameraet er placeret 
på bagsædet. Han er oppe at skændes med sin kæreste over telefo-
nen. Scenen virker udramatisk, næsten hverdagslig. Der ringes op 
igen og igen. Kæresten Katja, der er søster til Phillips chef, an-
klager Phillip for et par aftener forinden at have bællet et helt glas 
brandy, smækket barskabet i, slukket lyset inde i stuen, gået ud 
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på badeværelset og børstet tænder, for derefter at gå ind i sovevæ-
relset, skimme avisen og være faldet i søvn. “Ja ... og?” snerrer 
Phillip. “Ikke noget. Udover at jeg stadig sad inde i stuen,” sva-
rer Katja og lægger på. Phillip holder ind til siden og ringer hende 
op igen. “Man glemmer ikke, at der sidder et andet menneske i et 
rum!” siger Katja og lægger på igen. Phillip vender om og kører 
den anden vej tilbage. Han forsøger igen at ringe hende op, men 
kommer til at skubbe sin mobiltelefon ned under handskerum-
met. Han læner sig frem og samler den op, men lyden af et bump 
indikerer, at han har kørt nogen eller noget over. Phillip ser op 
i bakspejlet. En dreng ligger ved siden af sin cykel i vejkanten. 
Phillip gasser op, forlader gerningsstedet.

Uanset hvordan scenen indledes, forhindres eller begræn-
ses en sædvanlig, empatisk identi!kation med føreren af bilen. 
Wolfsburgs anslag giver en vigtig forståelse for, hvad den private 
frie mobilitets transport versus den o$entlige har gjort for kom-
munikation og empati. Dette ekspliciteres delvist af kameraets 
placering på bagsædet eller førersædet, men også bilens indretning, 
der kun tillader et udsnit af deres ansigter og vanskeliggør iden-
ti!kation med deres indre erfaring. Førerne i Petzolds !lm virker 
døsige og fjerne. Deres blik på vejen er fraværende, som en fjern-
synseers blik, hvis hjerneaktivitet efter sigende er lavere end et 
sovende menneskes. Karaktererne virker følelsesmæssigt afstum-
pede og fremmede over for følelser som sorg, empati, endda chok, 
mens de be!nder sig i bilerne og transitstederne.

Wolfsburg har en af de største fabrikker af Volkswagen-
biler i Tyskland og resten af verden. Det er derfor besynderligt, 
når drengen, som Phillip har påkørt, vågner fra koma på ho-
spitalet og hvisker “... rød bil ... ford”, hvilket igangsætter en 
eftersøgningen af en #ugtbilist i en rød Ford. Petzolds kritik af 
amerikaniseringen bliver igen præcis, men deterritorialiseret. 
Eftersøgningen indledes først af politiet, men fortsættes dernæst 
af moderen Laura (Nina Hoss – Hoss er en gennemgående skue-
spiller i Petzolds !lm) og hendes veninde Vera, der begge arbejder 
i et lokalt supermarked. Her er Laura nødt til at stjæle madvarer 
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uden at overvågningskameraerne fanger hende i det, og behage sin 
chef ved at lade ham begære hende. Phillip møder op på hospita-
let for at gå til bekendelse om sin forbrydelse. Vi har forinden set 
ham indøve sin bekendelse i bilen om og om igen: “Goddag. Mit 
navn er Phillip Gerber. I går kørte jeg et barn ned på L322 mel-
lem Wolfsburg og Norsteimke. Jeg kørte væk fra gerningsstedet. 
Jeg burde have standset op for at se til drengen, jeg burde have 
ringet til en ambulance eller have kørt drengen på hospitalet, men 
det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor ... Jeg ved ikke hvorfor. 
Måske tænkte jeg på min kæreste, der var i færd med at pakke sine 
ting sammen og forlade mig. Men jeg er ikke helt sikker ... Jeg hå-
ber ... Jeg håber, at drengen er okay. Jeg håber, at drengen er okay. 
Jeg håber virkelig, at drengen er i bedring ... Goddag. Mit navn er 
Phillip Gerber...” Men da han ankommer til hospitalet og møder 
Laura overhører han også, at politiet eftersøger en rød Ford, hvil-
ket gør, at han ikke kan tage sin indøvede bekendelse med sig ud 
af bilen, ud af bevægelsesrummet. I stedet tager han på en ferie til 
Cuba med sin kæreste og svigerfamilie.

Efter kortvarigt at have været hjemme og hente noget 
legetøj til sin søn vender Laura tilbage til en tom hospitalsstue. 
Hendes søn er død, mens hun har været borte. I en åben sports-
vogn på vej hjem fra lufthavnen med svigerfamilien og sin kæreste 
ser Phillip et trækors med billeder, som er blevet sat op i vejsiden 
til minde om Lauras søn. Biltaget er slået ned og lader den virkeli-
ge verdens blæst glide ind i bilen og gennem hovedbunden, så det 
skælver ned langs rygsøjlen."

Laura og Vera gennemsøger derefter samtlige skrotplad-
ser for at !nde en bulet, rød Ford-kofanger, men leder forgæves. 
Da de endelig !nder kofangeren, bliver de fortalt af indehaveren 
af bilskrotpladsen, at det er en vesttysk NSU Ro 80-kofanger, de 
har fundet og ikke en amerikansk Ford-kofanger. Derefter cykler 
Laura og Vera hvileløst rundt fra automekanikere til skrotpladser på 
grænsen mellem Wolfsburg og Nordsteimke. Til sidst i !lmen, efter 
at Laura og Phillip på petzoldsk manér er endt i en sammenblandet 
kærlighedsa$ære, og Phillip har forsøgt at rekonstruere Lauras liv 
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gennem økonomisk og arbejdsmæssig forfremmelse, indser Laura 
sandheden om sin søns morder. Hun vågner i armene på Phillip 
(meget lig slutscenen i Jerichow (2008), der kan ses som en fortsæt-
telse af Wolfsburg) på en strand og går op til bilen for at hente dem 
noget at drikke. Og det er da hun åbner bilens bagagerum, at sam-
mentræ$et mellem den røde bil og morderens bil bliver åbenbar. Vi 
ser et nærbillede af sølvbogstaverne og tallene “Ro 80” limet på den 
røde lak og nedenunder, nummerpladen: “FO-RD 813”. I næste klip 
ser vi Laura og Phillip køre i bilen. Laura trækker en kniv og stik-
ker den i maven på Phillip. Han kører galt, omtrent samme sted som 
!lmen indledtes. Laura og Phillip ligger begge kvæstede i græsset, 
bilen ligger på taget, totalsmadret. Laura rejser sig, ringer til skade-
stuen og anmelder ulykken. Phillip kender koordinaterne og hvisker 
dem svagt ud i luften, næsten som en GPS. Filmen slutter med en 
totalindstilling (der bliver til det afsluttende freeze-frame) af Laura, 
der går over marken væk fra den søndersmadrede bil. Som den kid-
nappede datter i Gespenster (Ghosts, 2005), eller den forhenværende 
identitet og kærlighedsrelationen til manden, som vil rekonstrue-
re identiteten i Phoenix (2014), nægtes de sørgende en forløsende 
genforening med det tabte, omend de rent faktisk !nder frem til det 
ellers umulige (den bulede kofanger, en kidnappet datter, en for-
svunden identitet). Men samfundet i Petzolds !lm kan ikke rumme 
hverken historisk eller personlig sorg.

Katjas kommentar om, at Phillip havde glemt, at der sad en 
anden i rummet (deres stue), understreger, at neoliberalismen ikke 
kun udvisker det hjemlige og private, men også det personlige: I 
Wolfsburg er Phillip en kropsliggørelse af neoliberalismen. Logikken 
om at nå frem mod velstand og frihed har erstattet medmenneskelig 
empati. Men Phillips empatiske sans er ikke fuldkommen fraværen-
de, den virker snarere som noget, der er ved at forsvinde. Empatien 
og medfølelsen er på vej til at forsvinde, Phillip forsøger at agere ud 
fra resterne. Dette ses eksempelvis i nattescenerne, hvor han kører 
ud til Lauras søns mindesmærke på motorvejen for at gøre det i 
stand, rette på korset, nette blomsterne. Men i sidste ende er det også 
et rum, som Phillip selv kan de!nere, og fra sin bil vælge at træde 
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ud i, når det passer ham. Rummet uden for bilens ‘bevægelsesrum’ 
er et mareridt, han selv vælger at glide ind i. Phillip undslipper 
skylden i bilen og uden for bilen. På den måde forbliver han, trods 
slutscenen, historisk umærket og fuldkommen glat på et erfarings-
mæssigt niveau. Den økonomiske hjælp, han desuden kan tilbyde 
Laura virker umiddelbart over#adisk. Men det er samtidig pengene, 
der hjælper Laura ud af den tilværelse, som Fisher (i forlængelse af 
Petzold selv) har betegnet som “det socioøkonomiske spøgelses”. 
Friheden ved at kunne undslippe virkeligheden i et bevægelsesrum 
minder os hele tiden i Petzolds univers om, at slutpunktet også er 
startpunktet, en cirkulær økonomi. Som Petzold ynder at sige: “Jeg 
kan godt lide, når karakterer i !lm indser ting for sent, og biogra-
fens publikum forlader biografsalen og går ud i verden med denne 
sene opdagelse.” Det er denne opdagelse, som Phillip gør sig, da 
Laura trækker kniven. 

Frederik Tøt Godsk, redaktør på Balthazar.


