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SAMMANFATTNING

Jag har valt att göra en undersökning om mans- och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer

från femtiotalet fram till tvåtusentalet. Främst har jag fokuserat mig på kvinnans position i

dessa filmer och gjort en återkommande jämnförelse med den amerikanska hemmafrun som

ett begrepp på femtiotalet. Jag har gjort en innehållsanalys på tretton stycken filmer mellan

perioden 1952-2005. Dessa filmer har jag valt ut då det finns ett tydligt samspel mellan män

och kvinnor i dem och att framför allt att kvinnan har en aktiv del och är betydande för

historien.

Jag har i dessa analyser kommit till slutsatsen att kvinnliga karaktärer i actionfilmer fått större

utrymme att spela på allt eftersom tiden går och att bilden för vad som är manligt och

kvinnligt ändrats genom perioden. Men att den kvinnliga actionhjälten alltid kan spåras

tillbaka till den amerikanska hemmafrun på femtiotalet.
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INLEDNING

It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality.

- Säger The Bride i Quentin Tarantinos våldsamma film Kill Bill1.

”The Bride” kallas den namnlösa kvinnan som valde att sluta som professionell mördare och

starta ett nytt liv. Ett beslut som slutade i en massaker på hennes bröllopsdag och en kula i

hennes huvud. När hon vaknar upp från sin långvariga koma och finner sitt ofödda barn död

ger hon sig ut på en färd för att hämnas på allt och alla. Utan nåd, medlidande eller förmåga

att förlåta.  Alla skall de falla för hennes samurajsvärd.

  Denna film fick mig att fundera vilken väg den ”kvinnliga actionhjälten” på film har vandrat

för att hamna där hon är idag? Till detta kände jag att jag behövde en ”referenspunkt” för att

kunna se och jämföra olika kvinnliga filmkaraktärer mot, och till detta valde jag den

”amerikanska hemmafrun” Den stereotypiska bilden av en glad hemmafru som man ser i

vykort och foton från femtiotalet.  Genom att då och då återkomma och koppla till den

amerikanska hemmafrun, tror jag mig kunna se hur, och om, de kvinnliga filmhjältarna

lyckats bryta sig loss från de forna idealen som fanns i det amerikanska samhället på

femtiotalet och även  kunna få en insikt i karaktären The Bride i filmen Kill Bill.

 SYFTE

Syftet är att analysera actionfilmer ur ett genusperspektiv och främst analysera hur kvinnans

ställning i dessa filmer växt fram och utvecklats från femtiotal till nutid.

Denna uppsats är tänkt som en undersökning av mans- och kvinnorollerna i amerikansk film

från femtiotalet till nutid.  Anledningen till att jag valt att fokusera på just amerikansk film

och inte till exempel svenska actionfilmer är helt enkelt att jag uppfattar de amerikanska

actionfilmernas som överlägsna i popularitet och antal.

Analyserna av filmerna kommer vara min personliga uppfattning och behöver därför inte vara

den korrekta.

                                                
1 Tarantino,Quentin.Kill Bill Volume 1 Miramax 2004.
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FRÅGESTÄLLNINGAR

Denna uppsats vill undersöka hur kvinnliga karaktärer i amerikanska actionfilmer har

utvecklats från femtiotalet till nutid. Min huvudfrågeställning är om man fortfarande kan

spåra dessa kvinnliga karaktärer till den amerikanska hemmafrun som idealbild på femtiotalet.

METOD

Jag har under de olika tidsperioderna försökt att beskriva tillståndet i det amerikanska

samhället i stort och där särskilt inrikta mig på kvinnans position. Jag har kopplat det till

tidstypiska filmer för att se om det finns en återklang av samhällstrenden för just den

perioden. De filmer jag valt ut är filmer som är i genren actionfilmer eller som innehåller

våldssekvenser. Detta för att se hur manliga och kvinnliga karaktärer reagerar i stressfyllda

situationer. Jag har i beskrivningarna och innehållsanalyserna av filmerna valt att endast

plocka ut delar jag finner relevanta för arbetet. Nämligen samspelet mellan män och kvinnor

samt kvinnans koppling till den amerikanska hemmafrun och idealbilden på femtiotalet i

Amerika.

 Jag har även gjort mer ingående analyser av de kvinnliga karaktärerna i filmerna High Noon

(1952) och Die Hard (1989) eftersom jag anser dem som en standardmall för amerikanska

actionfilmer.

 Till sist har jag gjort mer djupgående analyser av filmerna Kill Bill  1&2 Jag har dock börjat

på femtiotalet och beskrivit den ”Amerikanska Drömmen” där idealbilden är en piprökande

inkomstbringande man och en vacker och glad hemmafru. Varför blev denna bild bestående

så länge och hur har den yttrat sig i actionfilmer?

För att kunna ge en nyanserad bild av det amerikanska femtiotalet så har jag således börjat på

fyrtiotalet.

 Citat från filmer har jag valt att skriva som kursiva, medan citat från litteratur kommer vara

inom ”citationstecken”
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1940-Talet

ROSIE THE RIVETER

Vi börjar, tycker jag, med att presentera Rosie the Riveter, eftersom hon kommer att spela en

återkommande  roll i detta arbete.  Vi kanske också börjar med att förklara vad ”Riveter”

betyder. Rivet betyder på engelska ”nit”2 Riveter är alltså någon som arbetar med att hamra in

nitar. Man kan alltså översätta det lite löst till Nitaren Rosie.

 Då de amerikanska männen skickades över till kriget i Europa uppstod en brist på

fabriksarbetare. Problemet blev snart akut och industrin var i desperat behov av arbetskraft.

Lösningen blev att föra in kvinnor i industriarbetet. Idén möttes av skepsis, främst av kvinnor

själva som ansåg sig inte höra hemma i det tunga arbetet. Men regeringen tyckte annorlunda

och i en lyckad propagandakampanj presenterades Rosie the Riveter för det amerikanska

folket. Rosie var baserad på en verklig kvinnlig industriarbetare och målad av konstnären J.

Howard Miller.  ”Vi klarar av det!” Säger Rosie och visar musklerna, och snart tyckte de

amerikanska kvinnorna likadant. Närmare sex miljoner kvinnor, fyllda av patriotiskt

ansvar, stegade till fabrikerna.  Även om de i många fall fick sämre betalt än sina manliga

kollegor, och de flesta förlorade sina jobb till de återkommande soldaterna. Men trots det så

har Rosie blivit en ikon för feminin kraft, och ges även mycket av förtjänsten att det blev

socialt acceptabelt för kvinnor att bära långbyxor3.

 Bild 1.

J. Howard Miller 1943

                                                
2 Norstedts engelska ordbok. Tredje upplagan. Norstedts1997.
3 Sheridan Harvey. Journeys&Crossings- Library of Congress http://www.loc.gov/rr/program/journey/rosie-
transcript.html (2006-05-02)
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HOWARD HAWKS FILMER

Regissören Howard Hawks kom att betyda en hel del för den amerikanska filmen under 30

och 40-talet. Hans filmer har beskrivits som ”maskulina” och det ter sig tydligt att de kvinnor

som  männen dras till i dessa filmer är kvinnor som lever efter samma kod som männen.4

Kvinnorna i Hawks filmer är giftiga och kvicktänkta. Ger de en komplimang är den ofta följd

av en sarkasm. Som karaktären Gildy säger; Walter, you're wonderful, in a loathsome sort of

way.5

   Kvinnorna skildrades i hans filmer som både en grabbig kompis och en femme fatale. Något

som kan påminna om Rosies framträdande.

Filmkritikern George Maitlin skriver; ”En av anledningarna till att Hawks filmer kändes som

en frisk bris, var att kvinnorna var precis så smarta, tuffa och snabba i käften som männen,

ibland mer”6

   De var karriärkvinnor såsom Katherine Hepburn, Joan Crawford och Rosalind Russell. De

spelade kvicktänkta kontorsarbetare7. Värt att notera är Rosalind Russels roll i Howard Hawks

film His Girl Friday 8 där Rosalind spelar en snabbkäftade reportern Gildy. Filmen var en

nyinspelning av en populär pjäs (the Front Page) och där Rosalinds roll då var spelad av en

man.

                                                
4 Cook, David. A.. A History of Narrative Film. W. W Norton & Company Inc. 1990. Sid 323
5 Hawks, Howard His Girl Friday. Universal Pictures.1940
6 Maltin, Leonard. IMDB. http://www.imdb.com/name/nm0001328/bio (2006-05-02)
7 Altbach,Edith Hoskins. Women in America. Lexington, Massachusetts:  D.C. Heath & Company.1974.

sid 58
8Hawks, Howard. His Girl Friday. Universal Pictures. 1940.
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1950-TALET.

DEN AMERIKANSKA HEMMAFRUN

 Kriget var över, soldaterna kom hem och Amerikas vapenindustrier gick på högvarv.

Besparade strider på egen mark (om man räknar bort attacken vid Pearl Harbour) kunde

amerikanerna rikta om sin industri till att producera för det skadade Europa och öka

bekvämligheten hos den egna, främst vita, medelklassen. Kvinnorna skickades hem från

fabrikerna. Många flyttades över till mer traditionella kvinnojobb medan många andra

hamnade arbetslösa tillbaka till hemmasysslor.  Alla skulle leva Den amerikanska drömmen.

Med hårt arbete skulle gemene man kunna kämpa sig till en förmögenhet. Förorterna

blomstrade runt städerna. Efter 20 och 30 talets depressioner och krigsåren så började saker se

ljust ut ekonomiskt. Det fanns inget behov för båda i familjen att arbeta och bilden av den

amerikanska hemmafrun började sakta etableras som ett ideal för en framgångsrik familj.

  Det feminina kom att bli väldigt utmärkande för kvinnan, inte minst i klädsel. Inte sedan

1800talet har kläderna varit så åtsittande såsom på 50talet, vilket kom att bli tydligt synligast

inom filmen. Klädmodet annonserade ut att klädseln var mer för männens höga nöjes skull än

praktiska och bekväma.  Television och film började förmedla en annorlunda bild av vad som

betraktades som feminint. Borta var de tuffa maskulina karriärkvinnorna.  På TV kunde man

se den populära serien I Love Lucy.  Där karaktären Lucy (spelad av Lucille Ball) som

försöker kopiera sin äkta mans beteende men misslyckas varje gång. Hennes ambitioner att

lyckas utanför hemmet blir komiska och löjliga. Kvinnans ambitioner var inte att ta på allvar9.

Borta är Rosie som säger att ”Vi klarar av det!”

                                                
9 Matthews,Glenna. Just a Housewife. Oxford University Press 1989. Sid 210
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BARA VARA HEMMAFRU

Karriärkvinnan från 40talet kom att vara ett hot för hela den sociala strukturen på 50talet.

Men ganska snart kom den instänga hemmafrun att utgöra ett hot också.

I december 1956 släpptes en artikel i LIFE kallad ”Changing Roles in the Modern Marriage”

Artikel förklarade att även om det fatala misstaget med den ”arbetande kvinnan” var en

företeelse som hörde forna tider till, så kunde kvinnan, även om hon nu inte var yrkesverksam

fortfarande skapa problem.

   Författaren menade, att om det skulle finnas något som kan kallas ”förortssyndrom” så

skulle det kunna ta denna form; Kvinnan, som varit i arbetslivet innan giftermålet, eller

åtminstone haft drömmar om att arbeta i någon form av intellektuell kontorsmiljö bland män,

nu kunde vara deprimerade vid tanken att ”bara vara en hemmafru” Även om hon så undviker

detta, så skulle hennes ”förnedring” att bara vara hemmafru kunna finna utlopp på andra sätt.

Hon skulle kunna börja sprida skvaller i grannskapet, bli en dominant moder eller ställa till

med oreda på varje kvartsamtal på barnens skola. Kort sagt skulle hon kunna ställa till med

lika mycket problem som om hon varit ute i arbetslivet, och ibland kanske värre. En normal

kvinna skulle vara nöjd med att vara en hemmafru, och en som var olycklig, var per

definition, inte normal.10

ACTIONFILMER PÅ FEMTIOTALET

Under femtiotalet kom hotet mot det amerikanska samhället från kommunisterna, vilket ofta

speglades i filmerna. En hel del monsterfilmer producerades där monster ofta kom till som ett

resultat av radioaktivitet, vilket kan visa på rädslan för ett kommande kärnvapenkrig.

Femtiotalet var också en guldålder för science fiction filmer. Här fick rädslan för en

kommande fiendeinvasion fullt utlopp. Actionfilmerna gav en bild av en ensam manlig hjälte

med revolver som slogs emot oddsen, ofta för att bevara den amerikanska livsstilen.

En sådan film, om en ensam hjälte mot oddsen, var High Noon.

                                                
10 ´ Matthews, Glenna. Just a Housewife. Sid 211
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HIGH NOON

Fred Zinnemann 1952

High Noon skilde sig på många sätt från andra samtida och tidigare westernfilmer.

Westerngenren var känd för att innehålla mycket action, High Noon har nästan ingen action

förrän mot slutet. Hjälten i dessa filmer var nobel och modig, i High Noon är vår hjälte inte

sen med att erkänna sin rädsla. På femtiotalet var dessutom till och med lågbudgetfilmerna

filmade i det senaste inom filmkonsten –nämligen färgfilm. Men High Noon är likväl filmad i

svartvitt och ger en mer brutal känsla av landskapet, till skillnad från de vykortsvackra

skildringarna i andra filmer. Faktum är att filmen bröt mot så många konventioner att arga

röster kallade den oamerikansk11

   High Noon handlar om sheriffen Will Kane (Gary Cooper) som är på väg att resa ur en liten

Westerstad tillsammans med sin nyblivna hustru May (Grace Kelly) som tillhör den religiösa

sekten kväkare. Då kommer nyheten att en man, Frank Miller, som Will skickat i fängelse för

år sedan är på väg tillbaka med middagståget för att söka hämnd. Både hans fru och

ortsbefolkningen vill att Will skall skynda sig ur staden, men Will har bestämt sig för att

stanna och möta sin motståndare. Det visar sig att ingen vågar ställa upp för honom, och

ensam får han vänta in middagståget. I den här historien blir Kanes fru ännu ett problem för

honom. I en scen när han är på väg ut ur staden med häst och vagn tillsammans med hans fru,

så stannar han plötsligt och säger att han inte kan åka.

Jag har aldrig flytt från någon förut, säger han till sin hustru, som i sin tur säger sig inte

förstå vad det hela handlar om. Jag har inte heller tid att förklara, säger Kane.

   Tillbaka i staden försöker Will desperat att samla ihop folk för att möta Miller och hans

män. Under tiden får May reda på att Will även samtalat med en mexikansk kvinna som heter

Helen, samt att de tidigare varit ett par. May beger sig till Helen i tron om att anledningen till

att Will stannar är henne. Låt honom gå, säger hon till Helen. Men Helen förklarar att det är

inte på grund av henne som Will väljer att stanna kvar i staden trots att Miller är på väg. –

Varför stannar han då? vill May veta. Om du inte vet det, då kan jag inte förklara. Vad för

sorts kvinna är du? Säger hon anklagande till May. Om han var min man skulle jag aldrig

lämna honom, jag skulle plocka upp ett vapen och försvara honom. Varför gör du inte det då?

Svarar May. Därför att han är inte min man, han är din.

   Heder och att stå upp för sig själv är här egenskaper som inte hustrun kan förstå. Hennes

prioritering ligger vid familjen, och att hålla den vid liv.  Dessutom är May kväkare. En
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frikyrklig rörelse vars främsta kännetecken är deras tro på pacifism.  Våldet är alltså något

oerhört ont och svårt att acceptera för May, och våld är aldrig en lösning.

Enligt mig så  representerar May och Helen två olika bilder av kvinnan, både psykiskt och

rent fysiskt.  Fysiskt är de olika varandra. May är en blond, söt och moderlig kvinna. Medan

Helen är en mörk skönhet, utmanande klädd och med sexuell utstrålning. May är naiv och

försiktig medan Helen är mer erfaren och framåt. May vill leva i en bekymmersfri framtid

medan Helen lever i ett våldsamt nuet.

 Bild 2.

May Kane (Grace Kelly)  Helen Ramirez (Katy Jurado)

                                                                                                                                                        
11 Maltin, Leonard.The Making of High Noon. Jessiefilm Inc.1997

Jag anser att karaktären Helen inte bara ger en annan bild av kvinnan utan också fördjupar

Wills karaktär. Anledningen till att hon är med i historien är att Will tidigare haft ett

förhållande med henne och man kan därför ana att Will har haft ett bekymmersfritt

ungkarlsliv innan han nu bestämt sig för att gifta sig och bilda familj med May.

Jag tror att May är mer familjematerial. Hon passar bättre in i bilden av den amerikanska

hemmafrun och är ren och oskuldsfull, till skillnad från Helen som man nästan kan ana är

prostituerad även om det aldrig sägs rakt ut i filmen.

   I slutstriden har Will sökt skydd i en affär då Miller och en kvarlevande bandit närmar sig

från olika håll. May, som hade ämnat lämna staden med tåget, har bestämt sig för att stanna

kvar och har tagit sig närmare revolverstriden. Från en annan affär efter gatan ser hon hur

hennes man blir beskjuten. I affären finns ett hölster med en revolver i. Hon plockar åt sig

revolvern och skjuter Millers kumpan i ryggen. Miller, i sin tur, tar May som gisslan och med
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hennes som sköld tvingar han ut Will på gatan. När Will kommer ur affären vänder sig May

om och klöser Miller i ansiktet.  När hon sliter sig fri från hans grepp skjuter Will omedelbart

ned sin antagonist. Våld är här den enda lösningen för att May ska kunna försäkra sig om sin

framtid tillsammans med Will.

  Jag kan även se Mays våldshandling som ”förlösande”. Denna tillknäppta, försiktiga kvinna

som tar saken i egna händer och avfyrar en revolver och skjuter en man i ryggen och river en

annan i ansiktet. Fastän detta är i direkt konflikt med hennes tro.

Publiken hade inte låtit Will ”komma undan” med att skjuta skurken i ryggen. Historien har

lärt oss att endast fega uslingar skjuter en annan man i ryggen. Se bara på hur Jesse James

baneman Robert Ford (som sköt en obeväpnad James i ryggen) fått gå till böckerna som ”Den

fege uslingen Bob Ford”

  Jag anser att samma ”heder” som gäller för Will gäller inte för May. Will har genom sitt

handlande inte vikt en tum från vad han tror är rätt. Medan May i realiteten har gått emot allt

hon tror på i förmån för Will.

I slutet av filmen så kastar Will sin sheriffstjärna till marken i avsmak ortsbefolkningen som

inte ställde upp för honom.

   Hur har då May vunnit sin seger?   Där Will står upp för att ärorikt och modigt möta fienden

öga mot öga, så har May vunnit sin seger genom att ha visat att hon liksom Rosie klarar av

det! Och kunde spela med på männens våldsamma villkor genom att nyttja en revolver. Men

jag tror att hennes största seger inte var att stå upp mot fienden utan att genom att stå bi sin

man. Genom att återvända till Will återvände hon också till den kommande familjen som man

anar kommer att bildas och där jag tror hon kommer ta sin plats som hemmafru.

THE WAR OF THE WORLDS

Byron Haskins 1953

Filmen som bygger på en roman av H.G Wells handlar om hur Marsianer invaderar Jorden

efter att deras egen planet blivit obeboelig.

När det första rymdskeppet slår ned på jorden tror alla att det är en meteor. Tittaren

presenteras för karaktärerna Clayton Forrester och Sylvia van Buren. Clayton är den  ledande

forskaren inom kärnfysik och astronomi och det visar sig när de samtalar att Sylvia skrivit en

uppsats om honom, även om hon vid samtalets början inte vet att det är Clayton själv hon

talar med.
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  Så även om Sylvia introduceras som en beläst person införstådd i kärnfysik, så är Clayton

henne överlägsen i kunskap och hon full av beundran för honom.

När marsianernas invasion börjar och de förstör allt i sin väg så flyr Clayton och Sylvia

tillsammans. Under flykten bryter Sylvia ett flertal gånger ihop av skräck och Clayton får

skydda och trösta henne. När de tar sig in till en övergiven bondgård för att finna något att äta

så är det Sylvia som ställer sig vid spisen och lagar till mat. Under en kort tid så ser de ut att

leva ett normalt förortsliv efter femtiotalets idealbild innan ett av marsianernas rymdskepp

kraschar in i huset. Clayton slås medvetslös men vaknar efter ett par timmar vårdad av Sylvia

som fuktar hans panna med en blöt handduk.

  Hur länge var jag borta? frågar han. I timmar, jag har varit så rädd. Säger Sylvia.

Genast när Clayton vaknar till tar han befälet igen över situationen.

De lyckas fly från gården innan marsianernas dödsstrålar förstör den. De tar sig till Pacific

Institute of Science and Technology där Clayton arbetar. I samarbete med armén får de i

uppdrag att fundera ut vad som kan besegra marsianerna när alla kända vapen misslyckats. De

bestämmer sig för att etablera ett provisoriskt labb uppe i bergen när hela Los Angeles

evakueras. Sylvia får ansvaret att köra en skolbuss med forskare och material medan Clayton

kommer efter i en liten lastbil. När Clayton kör efter de tomma vägarna blir han anfallen av en

panikslagen folkhop som sliter honom ur bilen. Han upptäcker registreringsskylten till

skolbussen och förstår att samma öde har drabbat Sylvia.

Han går efter de tomma gatorna och söker henne allt medan marsianernas maskiner kommer

närmare. En jeep med militärpolis stannar för att erbjuda honom lift till säkerhet, men han

vägrar följa med innan han hittat Sylvia.

Plötsligt minns han hur hon tidigare berättat att hon som liten flicka en gång sökt skydd i en

kyrka. Clayton börjar söka i stadens kyrkor där han finner andra flyktingar, men inte Sylvia.

Till slut finner han henne i en av stadens kyrkor, och i varandras armar väntar de in slutet.

THE SEARCHERS

John Ford 1956

The Searchers handlar om en man vid namn Ethan (John Wayne) som hemkommen från

inbördeskriget stannar för att bo hos sin bror och dennes familj.

  Ganska snart blir familjen mördade av Comache-indianer och gården nedbränd. De enda

överlevande är Ethan och en av familjen adopterad indianpojke vid namn Martin som befunnit
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sig på annan plats vid tillfället för attacken. De ger sig ut för att finna familjens två döttrar,

Lucy och Debbie som kidnappats av indianerna.

Ethan finner Debbie död uppe vid bergen och vi får antydningar om att hon våldtagits innan

sin död. Fråga mig aldrig om det, skriker Ethan när Debbies fästman ställer frågan. Våldet

som utförts mot Debbie är det enda i filmen som bringar Ethan ur fattningen, om än så bara

för en stund.

   Historien med att de skall söka efter Lucy är enkel men jag tycker karaktärerna

komplicerade. Ethans hat mot indianer i allmänhet och Comache i synnerhet är gränslöst. Han

vägrar erkänna den adopterade Martin som en i familjen, och mot slutet av filmen börjar det

stå klart att hans sökande är inte för att rädda den enda överlevande familjemedlemmen Lucy,

utan för att döda henne, eftersom hon nu, enligt hans resonemang, är indian efter fem år i

deras våld.

   The Searchers är full av starka karaktärer, båda män och kvinnor. I en sidohistoria får vi

möta pojkflickan Laurie som är dotter till bekanta till Ethan och Martins familj. Hon är

förälskad i Martin och fast i sin övertygelse att de skall bli ett par. När han frågar henne om

det inte är dags att de ska ha stadigt sällskap, ser hon på honom förskräckt och säger att; Det

har vi haft sen tre års ålder! Har vi? Svarar Martin. Ja det är väl på tiden att du får reda på

det.

   När han därefter förklarar att han måste följa Ethan som tänker fortsätta sitt sökande efter

Lucy så knuffar hon honom så han välter en soffa. Här, likt i High Noon, är Laurie

oförstående inför Martins beslut att kämpa vidare. The Searchers är en film där männen står

för de tunga besluten och är de mest komplicerat sammanställda karaktärerna. Ethans karaktär

är nära en anti-hjälte. Hans bakgrund är dunkel, men vi får antydningar om att hans liv inte

varit fläckfritt. Den som är uppmärksam kan se att på gravstenen på gården så står det att hans

mor dödats av Comache-indianer. Vilket förklarar Ethans väldiga hat mot dem. Dessutom

anser jag att det genom filmen finns antydningar att Ethan kan ha haft en kärleksaffär med sin

brors fru, och att brorsdottern Lucy egentligen är hans egen. När de finner Lucy är hon nästan

en vuxen kvinna, hon säger att de måste försvinna då deras liv är i fara. Indianerna är hennes

folk nu. Ethan ämnar skjuta henne men Martin ställer sig i vägen. Comache-indianerna

anfaller men Ethan och Martin kommer undan. Tillbaka till deras bekanta visar det sig att

dottern Laurie är på väg att gifta sig med en annan man. Martin blir förvånad, som om han

förväntat sig att hon alltid skulle finnas där för honom. Jag skrev ju ett brev! Säger han. Ja ett

på fem år, skriker Laurie tillbaka. Martin håller med om att det kanske inte heller var så

mycket till brev för den delen.  Han säger att det kanske är bäst han drar sig undan, men
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Laurie säger att hon dör om han går iväg. Detta resulterar i att han hamnar i slagsmål med

brudgummen med en väldigt entusiastisk Laurie bland åskådarna.

   Efter en raid mot Comachelägret så flyr Debbie till fots från slagfältet. Ethan rider efter

fastän Martin försöker stoppa honom. Han kommer ikapp Lucy, och när man tror att han

kommer att ha ihjäl flickan lyfter han upp henne och säger att de skall hem igen.

   The Searchers handlar lika mycket om sökandet efter Lucy, som Ethans sökande efter

medmänsklighet och sig själv. Martin utvecklas också genom filmen till att mer och mer

kunna erkänna sina känslor. Ethans utbrott är i handling och våld, medan Martin får

känslomässiga utbrott. Däremot ser jag kvinnorna i filmen som mer statiska och egentligen

endast bollplank till för männens känslor.
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1960-TALET

ANSIKTET I SPEGELN

På sextiotalet, för första gången i dess historia, föll Hollywood efter resten av världen. Filmen

släpade efter som konsthantverk, som industri och till och med rent tekniskt. Denna nedgång

berodde på ett enda simpelt faktum; att biografbesökarna hade skiftat lika snabbt som kulturen

själv. Från att biobesöken dominerats av en lägre medelklass i medelåldern och av blygsam

utbildning, var nu biobesökarna yngre, mer välutbildade och från en högre medelklass och

med andra värderingar. De forna biobesökarna fann det mer bekvämt att stanna hemma

framför tv-apparaten12.

   Sextiotalet var en händelserik period i det amerikanska samhället. Mest framträdande var

”The civil right movement” som kämpade för lika rättigheter för alla med personer som

Martin Luther King och Malcolm X i spetsen. Det hade börjar redan på femtiotalet, men

kulminerade under sextiotalet.

  Den intressanta delen, från detta arbete sett, är den senare delen av sextiotalet. Då man talar

man om feministrörelsen, den homosexuella rörelsen, hippiekulturen och den sexuella

revolutionen. Detta hade sin början i det som kom att kallas ”The Free Speech Movement”

(FSM). Denna rörelse startades av studenter på universitet Berkley och mot slutet av

sextiotalet hade de förenats med Hippierörelsen som startat i San Francisco fastän deras olika

synsätt på hur saker skulle kunna förändras. 1967 var ”The Summer of Love” då

hippierörelsen var som störst, men det var också sommaren då oppositionen mot

Vietnamkriget gick från att vara en studentsak till att bli en sak för hela nationen. 13

Allting som tidigare tagits förgivet började nu ifrågasättas. Feminister såsom Gloria Steinem

sa att; ” The most dangerous situation for a woman is not an unknown man in the street, or

even the enemy in wartime, but a husband or lover in the isolation of their home14

Fundamenten, om inte skakade, så darrade.

   Filmen Barbarella kom året efter och visar tydligt tidsandan med sina psykedeliska repliker

och miljöer. Samt att den skildrar ett utopiskt samhälle utan krig och där kärlek härskar.

                                                
12 A. Cook, David. A History Of Narrative Film. W. W Norton & Company Inc. 1990. Sid 921
13 Weinstein, Allen. Rubel, David. The story of America –Freedom and crisis from settlement to superpower. DK
Publishing Inc. 2002. Sid 610
14 Steinem, Gloria, Revolution from Within: A Book of Self-Esteem, sid 259
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BARBARELLA

Roger Vadim 1968

Det sägs att Regissören Vadim kom på konceptet till den här filmen när han såg sin fru gå

runt toppless i deras hem15 Det sätter mer eller mindre standarden för denna film. Men jag

finner den likväl intressant i sammanhanget så den innehåller en kvinnlig hjälte som mer eller

mindre skulle komma att definiera kvinnliga science fiction actionhjältar långt framåt. Filmen

i sig var menad som en satir över 60talet. Men av Terry Southerns satiriska manus blev nästan

inget kvar efter att inte mindre än sex ytterligare författare arbetade på manuset. Det som

återstår är mer en parodi  än satir, och fungerar nu mest som ett intressant tidsdokument och

given kultklassiker.

   Filmen handlar om Barbarella (Jane Fonda) som är en rymdagent år 40,000 och utskickad

på ett uppdrag. En ond vetenskapsman vid namn Duran Duran har fått tag på ett vapen som

kan hota galaxen! Karaktären Barbarella kan uppfattas som mycket godtrogen och naiv. Detta

då hon ställer sig helt oförstående inför fenomen såsom sex, makt och våld.  Filmmakarna har

gjort Barbarella till ett barn av sin tid. Sex, våld och makt är saker som inte finns i den framtid

Barbarella lever i.

   I de flesta promotionbilder som släpptes om filmen så porträttetras Barbarella med ett

vapen, även om hon i filmen ställer sig helt oförstående till bruket av vapen.

När jordens president säger åt henne att vetenskapsmannen Duran Duran uppfunnit ett vapen

så skrattar Barbarella till. – Ett vapen, varför skulle någon vilja uppfinna ett vapen?

Genom filmen så är det mest män som använder vapen, Barbarella hotar en med ett vapen,

men hon använder aldrig det. Dessutom så får vi se att det är hennes oskuld som skyddar

henne från förgörelse när planeten förstörs.

   Jag tycker Barbarella känns som ett barn av sin tid. En tid då kärlek och Flower-Power

förespråkades. Barbarella är långt ifrån Rosies ”We can do it” då hon mer eller mindre bara

glider med i händelserna och sällan tar initiativet. Men hon är inte heller vad som kan

benämnas som ”Hemmafrusmaterial”. Barbarella låter sig inte duperas eller förpassas till ett

kök. Jag ser henne mer som ett naturfenomen,  kanske en liten virvelvind som försiktigt

drabbar omgivningen men som likväl påverkar händelseförloppet.

                                                
15 Simpson, Paul. Rough Guide to Cult Movies. Haymarket Publishing Groups. 2001. Sid 343.
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BULLITT  

Peter Yates 1968

Bullitt kom att spela en viktig roll i formandet av den moderna actionfilmen, och är kanske

mest känd för en spektakulär biljakt. I likhet med High Noon handlar Bullitt om en ensam

mans kamp mot oddsen. Frank Bullitt (Steve McQueen) är en polis som får i uppdrag att

skydda en man som skall vittna mot maffian. När denne mördas börjar Bullitt en

undersökning som sätter hans eget liv i fara.

   En av de saker som visar på tidsandan i Bullitt var bland annat att hans flickvän Cathy

(spelad av Jacqueline Bissett) jobbar som arkitekt. Ett högavlönat och ovanligt jobb för en

kvinna på den tiden. Jag tycker mig se samma normbrytande försök av filmmakarna senare i

filmen då överläkaren på ett sjukhus spelas av en afroamerikan.

Frank Bullitts och Cathys förhållande är ett förhållande där båda fungerar oberoende av

varandra.  I en scen där Frank besöker sin flickväns arbete ber hon honom läsa av

vattentrycket i en tabell, vilket han inte klarar av. Detta visar på Cathys självständighet och

kompetens. Senare ser vi paret i samtala och äta på en restaurang med ett annat par.

Stämningen är uppsluppen och visar att paret Frank och Cathy är bekväma med varandra

bland andra människor.

  Men, liksom i High Noon, så är det våldet som kommer emellan dem. Då Bullitts Ford

Mustang är på reparation åker han tillsammans med Cathy i hennes bil för att följa upp ett

spår i undersökningen. Av misstag kommer Cathy in på ett polisavspärrat område och ser

Frank, likgiltigt rapportera in en mördad kvinna som ligger på golvet bredvid honom.  Han ser

Cathy och ställer sig skyddande mellan henne och den döda kroppen. Senare vid sidan av

motorvägen konfronterar Cathy Frank,

  Jag trodde jag kände dig, säger hon och vidare anklagar hon honom för att inte längre

påverkas av våldet omkring honom.  För dig är våldet en livsstil. Din värld är så främmande

från min.

   I slutet konfronterar Bullitt filmens skurk, men till skillnad från High Noon och andra

actionfilmer så har inte Bullitt någon personlig konflikt med skurken. Bullitt skjuter ned

skurken i självförsvar helt enkelt för att han gör sitt jobb, det finns inget agg mellan dem.

Faktum är att de aldrig träffas förrän i filmens slutskede.

När Frank Bullitt så återvänder hem till sin lägenhet efter dödsskjutningen är det tidig

morgon. Han går in, ser sin Cathy sova i deras sovrum. Han tar av sig revolverhölstret och går
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in i badrummet. Där möter han sin egen blick i spegeln. Sedan ser vi ett sista klipp på

revolvern innan eftertexterna kommer.

   Jag tycker att här är inte allting svart och vitt. Karaktären Frank Bullitt lever i en gråzon där

våldet han ser runtomkring sig börjar komma ikapp honom, och ännu viktigare är att han med

den sista blicken i spegeln börjar ifrågasätta sig själv och den väg han valt.
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1970-TALET

DEN AMERIKANSKE PIPRÖKANDE MANNENS FALL

70talet var en uppsving för actionfilmerna och framför allt skedde ett skifte i Hollywood. En

rad nya begåvningar med nya synsätt gav sig in i filmbranschen. Personer såsom Martin

Scorses, Steven Spielberg, George Lucas,  Brian De Palma. De var alla influerade av den

europeiska filmvågen och särskilt den Nya Franska Vågen. Det fanns inte längre någon

anledning att följa gamla konventioner. Man behövde inte någon ”att heja på” det behövdes

inte romantik, eller ens en hjälte.16 Tre år efter den influensfulla Bullitt så tog filmen The

French Connection upp actionfilmerna till en ny nivå av realism och spänning.  Karaktären

Popeye Doyle (spelad av Gene Hackman och baserad på en verklig New York polis) lever i

en värld av våld och misär. När Popeye utklädd till jultomte frågar ut en knarklangare och

plötsligt börjar fråga denne om han har för vana att peta tånaglarna, blir situationen

surrealistisk och Popeye Doyles beteende gränsar till psykostiskt. Samma sak uppstår då han

stöter på en ung tjej genom att arrestera henne för att cykla fel på sin cykel.

Så här ska du cykla! Skriker han sittandes baklänges på cykelstyret.

   Den amerikanska hjälten på film var inte längre en pelare av rättvisa utan började bli mer en

Anti-hjälte.  Hjältens relation till kvinnor har blivit mer komplicerad. Är de inte rena

förlustelser så är de jungfrulika, sända för att rädda hjälten från hans elände. Karaktärer som

Popeye Doyle eller Dirty Harry i filmen med samma namn, lever endast för att fånga

skurkarna de innerligt hatar. Och de skyr inga medel för att få tag i dem. Dirty Harry tyckter

jag var en karaktär influerad av Steve McQueens karaktär Bullitt, men Harry (Clint

Eastwood) skruvade upp nivån till nästan parodisk. Målet helgar medlen menar Harry som

bryter mot alla regler som finns. Där Bullitt självrannsakade sig själv och sitt yrke välkomnar

Harry våldet. Jag ser att du vill ta upp din revolver, säger Harry till en skurk han just

övermannat. I want you to pick it up, säger han sedan. Men du måste ställa dig själv frågan,

Do you feel lucky punk? Allting med Dirty Harry var överdrivet. Som tjänstevapen hade han

en Magnum 44. The most powerful handgun in the world, säger han själv i filmen.

                                                
16 Biskin, Peter. Easy Riders Raging Bulls. 1998Simon & Schuster.
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DET FÖRLORADE LANDET

Misstron och paranoian mot vad Amerika hade blivit tog sig i utryck i filmer såsom thrillern

The Conversation där Gene Hackman spelar en avlyssningsexpert som av misstag spelar in

förberedelserna till ett mord som han sedan desperat försöker förhindra.  Och filmen Network

handlade om en tv-producent spelad av Faye Dunaway som gör allt för att få upp

tittarsiffrorna utan tanke på moral och etik. Hennes dröm är att kunna direktsända ett

terrordåd.

    I filmen Easy Rider åker två män ut på motorcyklar för att finna Amerika, och som filmens

tagline säger, så finner de inte landet någonstans.

Andra filmer skildrade mannens alienation från samhället som till exempel One Flew over the

Cuckoonest där filmens McMurphy (Jack Nicholson) spärras in på mentalsjukhus och fastnar

i ett nätverk av byråkrati och regler som fördummar honom till den grad att han blir

lobotomirad.

    I filmen Cool hand Luke hamnar en ung man som heter Luke (Paul Newman) i fängelse för

att ha sågat av parkeringsmätare och kan inte anpassa sig på något sätt till vad han tycker är

onödiga regler. What we got here, is failure to communicate, säger fängelsechefen till honom.

Staten och den enskilda amerikanska medborgaren kommer inte längre överens.

VANISHING POINT

 Richard C. Sarafian 1971

Vanishing Points handling är till synes mycket enkel även om huvudkaraktärens handlingar är

komplicerade i sig. Det hela handlar om en man vid namn Kowalski (Barry Newman) som

utan till synes rimlig anledning kör som en vansinnig tvärs över Amerika med en trimmad

Dodge Challenger. Resten av filmen är en enda lång biljakt där polisen blir mer och mer

frustrerade och desperata i sina försöka att stoppa honom. Till sin hjälp har han en

afroamerikansk radiopratare Super Soul (Clevon Little) som sänder från en liten studio i en

liten stad.  Denna röst ur radion guidar honom undan polisspärrar och hejar på honom.

  Det finns flera sätt att se på denna film. Den går att betrakta ur ett religiöst kristet perspektiv,

där Super Souls röst representerar Gud som vägleder Kowaliski som har karaktären av en

Messias. Super Soul säger i radion att;

  There goes the challenger being chased by the big blue meanies on wheels. The vicious

traffic squad cars are after our lone driver, the last American hero, the electric sintar, the
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demi-god, the super driver of the golden west! Two nasty Nazi cars are close behind the

beautiful lone driver. The police cars are getting closer-closer... Closer to our soul hero in his

soul mobile- Yeah baby! They about to strike, They gonna get him, SMASH! RAPE! The last

beautiful free soul on this planet

Att han kör en Dodge Challenger är ingen slump i sig. Ordet Challenge betyder ju att

”utmana” Och det är precis vad Kowalski gör. Han känner inte igen sig i sitt Amerika mer.

Han har ingen plats i tillvaron. I Flashbacks genom filmen ser vi att Kowalski arbetat både

som professionell racingförare och som polis. Vi får se att han haft en älskad, men att hon gav

sig ut i havet för att surfa och återkom aldrig. Vi får intrycket av att hon själv ändade sitt liv.

Såsom Kowalski också ämnar att göra.

   En annan kvinna uppenbarar sig under Kowalskis resa, en naken kvinna på en motorcykel

ute i öknen. Det visar sig att Kowalski räddat henne under sin tid som polis från att bli

våldtagen av en annan polis. Här likt i Barbarella kan man betrakta kvinnan som ett naturbarn.

Hon kan ses representera en oskuld, en oskuld som landet tidigare hade. Men nu försöker

polisen, som är en förlängning av amerikanska staten, förgripa sig på henne.

   Varför kör Kowalski ut i landet, är det för att finna frid eller frihet?

   Kanske inte han själv vet varför. Jag ser det som ett tecken på att den amerikanska mannen

har inte längre en plats i Amerika. Med ett leende på läpparna åker så Kowalski rakt in i ett

par bulldozers som blockerar hans väg.  Det finns något desperat i filmen även om slutet

känns hoppfullt då hans död ger hans liv en Messiasliknande karaktär. Som om Kowalskis

död kommer att föra något gott med sig.

COFFY

Jack Hill 1973

Coffy handlar om en afroamerikansk kvinna vid namn Coffy vars lillasyster hamnat på

behandlingshem efter att ha fått i sig narkotika. Fast besluten tänker Coffy söka hämnd på

stadens knarklangare.

  Skulle inte du vilja döda någon som gjort så mot din syster, frågar hon polisen Carter som

håller med om att han skulle vilja det. Så då tycker du att det är rätt? Vad gör det för skillnad,

undrar Carter, att döda någon stackars knarkare som bara säljer för att få råd att köpa själv.

Han är bara en del i kedjan som leder hela vägen till någon fattig bonde i Vietnam. Vad ska

du göra, frågar han, döda dem alla?
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Varför inte? Säger Coffy, lagen kan inte göra något åt dem, därför att lagen är korrumperad

och tar del av kakan själv.

   Coffy får skjuts till en nattklubb av Carter där hon skall träffa en kommunalpolitiker vid

namn Howard som hon har ett förhållande med. Polisen Carter klagar på att han som enkel

polis inte kan konkurrera om henne med en politiker. Inne på nattklubben ser vi att

kommunalpolitikern samtalar med polismästaren och vi förstår att de är båda inblandade i

skumraskaffärer. Vi får se att polisen Carter blir erbjuden att ta del av polisens korruption

men vägrar. Detta får till följd att maskerade män bryter sig in i hans hem när han och Coffy

är där. Männen slår ned Carter med slagträn och slår sedan ned Coffy så hon flyger in i ett

bord när hon försöker ingripa. Medan Coffy ligger på golvet sliter en av männen upp hennes

skjorta för att ta på hennes bröst. Vi har inte tid för det, skriker den andra och drar iväg honom

ut.  Med Carter på sjukhus så fortsätter Coffy att undersöka vad som pågår.

Hon besöker en kvinna vid namn Priscilla som är prostituerad och som tidigare varit i det call-

girl stall som en knarkbaron och hallick vid namn King Georg har.  Hon får där reda på var

King Georg har sitt gömda förråd av narkotika.  Coffy träffar King Georg och utger sig för att

vara en jamaicansk kvinna intresserad av att jobba för honom som call-girl. Georg blir genast

intresserad och tar med henne till huset där resten av hans call-girls håller hus. En vit kvinna

som fungerar som Georgs flickvän för tillfället blir genast svartsjuk över Georgs intresse av

Coffy och som han väljer att ha sex med istället. Coffy spelar med.

  Under en fest som Georg anordnar växer den vita kvinnans avundsjuka mot all

uppmärksamhet som Coffy får. Hon råkar spilla en drink över Coffy som måste gå och torka

sig. Samtidigt passar Coffy på att hitta King Georgs förråd av heroin och byter ut det mot

vanligt socker. Sedan går hon in på toaletten och sätter rakblad i sin afrofrisyr.

Därefter går hon fram till den vita kvinnan och frågar henne om hon inte vill ha sallad. Innan

hon hinner svara så trycker hon salladskålen i hennes ansikte. Ett vilt slagsmål utbryter där

Coffy lyckas slå ner alla kvinnor som anfaller henne. King Georg vill ingripa, men en stor

knarkhandlare vid namn Vitroni hindrar honom. Låt de hålla på. Säger han. Sedan säger han i

beundran. De är så våldsamma. Under slagsmålet blottas flera av kvinnornas bröst då deras

klänningar går sönder. De försöker snabbt skyla sig. Den vita kvinnan får tag i Coffys hår,

men skär upp händerna på rakbladen. Striden slutar då blodet forsar från hennes händer.

She´s an animal! Säger Vitroni om Coffy. Jag måste ha henne, inatt!

  Coffy går till Vitronis hotellrum. Det visar sig att han har en pervers sadistisk läggning och

tvingar ned Coffy på golvet där han spottar på henne. Coffy spelar med och agerar

underlägsen men drar sedan upp en gömd revolver med ljuddämpare.
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Innan hon hinner skjuta så ingriper Vitronis livvakter. Coffy ljuger och säger att King Georg

hade satt henne att döda honom.  De håller Coffy fången i en bastu där hon hittar en metallbit

som hon slipar vass mot en bastusten och som hon gömmer i sitt hår. Därefter hämtar de

Coffy till deras bas. Det visar sig att politikern Howard Coffy träffar är där och inblandad i

affärerna. Han säger att Coffy bara är någon han ligger med som tidsfördriv och de kör iväg

henne i en polisbil för att ha ihjäl henne.  Hon övertalar en av hennes blivande banemän att ha

sex med henne innan hon dör. När hon lurar ut honom bakom bråten så slår hon metallbiten i

hans hals och flyr. Polisbilen kör efter men hon får föraren att välta bilen genom att kasta en

sten i framrutan. Från polisbilen tar hon sedan ett pumphagelgevär. Hon beger sig tillbaka i en

stulen bil till skurkarnas bas där hon kör rakt in i byggnaden och på en av skurkarna. Den

andra skjuter hon direkt med hagelgeväret.

I strandhuset är Coffys Howard. Hon berättar att hon dödat alla hans kumpaner och han har

svårt att tro det. Hon säger att hon har svårt att tro det själv. Det är som i en dröm, säger hon.

Howard försöker förklara att han endast är involverad i knarkaffärerna för att få pengar och

makt, och att han skulle använda den makten och kapitalet för att förbättra situationen för

deras folk. Coffy gråter och tvekar inför vad hon skall göra. En naken vit kvinna kommer ut

ur hans sovrum, och Coffy skjuter Howard, symboliskt kan man tycka, mellan benen på nära

håll med pumphagelgeväret. Med en döende Howard bakom sig går hon iväg i soluppgången

på stranden.
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1980-TALET

YUPPIES , MACHOMÄN OCH RIPLEY

I filmer såsom Working Girl eller The Secret of My Succe$s fick vi se att vem som helst, bara

den la manken till, kunde bli framgångsrik. Den amerikanska drömmen verkade leva på nytt.

På bio visades succéer såsom Raiders of the lost Ark, där Indiana Jones var en hjälte direkt

tagen från äventyrsfilmerna på 30 och 40talet. Star Wars filmerna som började på slutet av

sjuttiotalet är egentligen westernfilmer som utspelade sig i rymden. Kvinnorna i dessa filmer

är starka, men måste ofta räddas av hjälten. Prinsessan Leia (spelad av Carrie Fisher) är en

karaktär i Star Wars  - A new hope (1977) som jag vill återkoppla mot May i High Noon.

Liksom May ger Leia ett intryck av skörhet som om de var porslinsfigurer att handskas

varsamt med. Men de båda hjältarna Han Solo och Luke (samt vi i publiken) får snart erfara

att Prinsessan Leia är långt ifrån den pacifist May var. Hon snäser ständigt av sina räddare och

är lika giftig som Gildy i His Girl Friday. När Han Solo säger; Not a bad bit of rescuing,

huh? You know, sometimes I amaze even myself. svarar Leia snabbt att; That doesn't sound too

hard.

  Men även om Leia är en person som klarar sig själv i de flesta situationer, så behöver hon

likväl räddas av männen, även om hon inte tycker om det.

 Bild 3.

Leia Organa (Carrie Fisher)

En ny hjälte kom också in på åttiotalet, och kom liksom Dirty Harry att bli ett begrepp.

Nämligen Rambo. Rambo var i första filmen från –82 tillbaka från Vietnam kriget men kunde

inte anpassa sig tillbaka till samhället. När den lokala polisen trakasserar honom tar han till

alla knep han lärt sig som specialtränad soldat och startar ett mindre krig. Då ettan blev en
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succé följdes den snart av en uppföljare. Där finner jag att Rambo nu nästan blivit en parodi

på sig själv, vilket blev värre för varje uppföljare.

Ridley Scott filmade –79 så filmen Alien som kom att bli banbrytande på många sätt. Dels

genom dess innovativa design och realism, men också genom att introducera en ny typ av

Hjälte – Ripley.

   Karaktären Ripley var skriven i manus att spelas av en man. Men manusförfattarna hade

varit så förutseende att de i början skrev ”The crew is unisex and all parts are interchangeable

for men or women.”17  Och när Sigourney Weaver fick rollen så satte hon mer eller mindre

standarden för den kvinnliga actionhjälten.

ALIENS

James Cameron 1986

Aliens är en uppföljare till filmen Alien från -79. Skillnaden är i stort att Aliens är en

actionfilm medan Alien var en mer klassisk skräckfilm placerad i en science fiction miljö.

I den första filmen stöter besättningen på lastfartygen Nostromo på ett nödrop från en

främmande planet. De stannar rymdskeppet och tar sig till planetens yta. Där finner de, i ett

utomjordiskt skepp, en kammare fylld med ägg. Ett av äggen öppnas och en bläckfiskliknande

tingest slår sig fast i ansiktet på en av besättningen. Det visar sig att den lagt ägg inne i

honom, och under en middag så brister hans bröstkorg och ett monster kommer ut som snabbt

växer i storlek. Ripley (Sigourney Weaver) är den enda överlevande som tar sig iväg i en

nödkapsel. I denna film har hon blivit upplockad efter ha  fryst ned sig i en cryokammare.

Hon får veta att en bebyggarkoloni på en planet slutat att sända, och att det finns rapporter om

de monster hon beskrivit att Nostromo stötte på. Således vill de ha med henne som konsult då

de ska skicka upp soldater för att se vad som inträffat.  Med på resan finns bland annat den

kvinnliga elitsoldaten Vasques som är väldigt maskulin till sitt beteende och utseende. Har du

någon gång blivit misstagen för att vara en man? Frågar en av de manliga soldaterna henne.

Nej, säger hon. Har du?

   Ripley är den karaktär som genom hela filmen vet var de står inför men får inte gehör från

de andra. När så situationen urartar och monstrena anfaller så är det Ripley som får ta över.

Hon tar kontrollen över situationen och tar fysiskt kontrollen över bandvagnen som de har

som bas och kör in i byggnaden för att undsätta soldaterna i fara. Dessutom så tar hon även
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befälet över militären, genom att säga att det enda strategiska att göra är att bomba planeten

från luften. Efter att ha stött på monstrena så håller elitsoldaterna med henne.

När så deras enda möjlighet att ta sig från planeten försvinner genom att deras skepp kraschar

så blir de fast i byggnaden som är infekterad av monster. De hittar en liten flicka, elva år

gammal som heter Newt. Hon är den enda överlevande som de finner och Ripley tar hand om

henne. Om en liten flicka kan överleva här, så kan vi det säger hon till de panikslagna

soldaterna. Därefter vill Ripley lära sig att använda sig av deras vapen. När hon frågar hur

granatkastaren fungerar på automatvapnet så säger soldaten Hicks att hon inte ska bekymmra

sig om den. Lär mig allt, säger Ripley. Ripley är den som får ta hand om alla, och mot slutet

släpar hon på en skadad Hicks då de ska försöka ta sig tillbaka med ett annat skepp. Newt

kommer bort och Ripley beger sig iväg ensam för att hämta henne.

När Newt blir anfallen av det stora modermonstret som visar sig vara den som lägger alla ägg,

så säger Ripley till den att; Get away from her, you bitch. Och ger sig sedan i kamp med

monstret manöverandes en stor lastmaskin, vilket gör att hon kan slåss på lika villkor trots

monstrets överlägsna storlek och fysiska styrka.

DIE HARD

John McTiernan 1988

Filmen handlar om en New York polis som skall besöka sin fru i Los Angeles som han

separerat ifrån. Under besöket på hennes arbetsplats som är en enorm skyskrapa, så blir

personalen tagen som gissla av en terroristgrupp.

   Redan i första scenen ger filmarna oss massor av information om karaktären John McClane

(Bruce Willis). Vi befinner oss på ett flygplan och vi ser en hand som håller krampaktigt i

armstödet. Handen har en vigselring, så vi förstår att han är gift, och flygrädd.

Han har med sin en stor nalle med sig, så man kan anta att han har ett barn. Han har en pistol i

axelhölster, så vi förstår att han är polis. Och slutligen utbyter han blickar med flygvärdinnan,

så om vi vill vara långsökta kan vi även ana att han har problem med sitt äktenskap.

 I den limousin som skickats ut av hans frus arbete för att hämta honom pratar han med

chauffören och bekräftar mycket riktigt att han har äktenskapsproblem. Problemet är att hans

fru fick ett välbetalt arbete i Los Angeles och han har stannat kvar i New York. På frågan om

varför så säger han att - Im a New York Cop. Med det anser jag att han menar sig vara

oskiljaktig från sitt arbete.

                                                                                                                                                        
17 O'Bannon, Dan.  Alien (Star Beast) 1976. Sid 1
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   När han kommer till sin frus arbetsplats så visar det sig vara en enorm skyskrapa. Han letar

efter Holly McClane  (Bonnie Bedelia) men hittar ingen, han söker sedan på Holly Gennaro

och får en träff. Irriterat inser John att frun valt att ta sitt flicknamn. Han beger sig upp till

våningen där en stor personalfest pågår. När han kommer till festen verkar han lite

bortkommen. Drinken han får smakar illa och han lägger undan den, han tycker sig se Holly

men det är fel person. En man kommer fram till honom och kysser honom samt önskar honom

God jul. McClane blir förskräckt och säger för sig själv Fucking Californa. Med hela den

sekvensen så tror jag att man visar hur felplacerad John är i den miljön som hans fru lever i.

Därefter träffar han Hollys chef samt, enligt mig, en mycket sliskig medarbetare till Holly.

Medarbetaren säger att de inte bara firar jul, utan även att Holly lyckats dra in ett stort

kontrakt för firman. Så träffar han sin fru som kommer in på kontoret. Man ser att hon är glad

över att John är där, även om hon är lite återhållsam. Den sliskige medarbetaren säger åt

henne att visa gåvan företaget har gett henne som bevis på tacksamhet. Hon blir lite generad

och säger att han får se den senare. Den sliskige medarbetaren informerar John om att gåvan

är en dyr rolexklocka.

   Den dyra Rolexklockan anser jag symbolisera Hollys värde för företaget och hennes status i

det. Man kan säga att hon är gift med sitt arbete.

När de blir ensamma frågar John varför hon inte använder sig av hans namn längre. Hon säger

att det inte är så bra med en gift kvinna i ett japanskt företag. Men du är gift! Säger John.

Holly lämnar honom då hon blir kallad av en medarbetare.

När så John blir lämnad ensam i det stora badrummet så kommer terrorister och tar personalen

som gisslan.

   Det som händer därefter är en lång katt och råtta lek där John McClane oskadliggör stora

delar av terroristernas styrka.

I slutet så är han ensam med terroristernas ledare som tagit Holly som en levande sköld

mellan honom och John. Holly knuffar till Terrorledaren som blir distraherad och John lyckas

skjuta honom. Stapplande faller Terrorledaren ut genom ett fönster, men han lyckas få tag i

Hollys arm och blir hängande utanför fönstret. John rusar dit och räddar Holly genom att lossa

på hennes dyra Rolex-klocka.  Tillsammans med klockan faller terrorledaren mot sin död.

När klockan är borta så ser jag det som om Hollys ”giftermål” med företaget har tagit slut

John och Holly kysser varandra passionerat och sedan går de ut för att mötas som hjältar av

poliskåren och media. En enträgen reporter som under filmens gång bland annat tagit och

intertjuvat deras barn vill prata med Holly, men hon ger honom en rak höger.

Sedan åker de iväg i limousinen.



26

 1990/2000-TALET

Steve McQueen som Bullitt verkade ha markerat punkten då den moderna actionhjälten

föddes. Skådespelare såsom Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger och Bruce Willis

skulle komma att förvandla den forna äventyrshjälten till en modern hjälte i historier  av våld

och action. Även om det fortfarande dök upp ”klassiska” äventyrsfilmer värdiga Errol Flynn,

såsom The Rocketeer (1991) eller The Princess Bride (1987). Filmerna  Romancing the Stone

(1984) och Jewel of the Nile (1985) var traditionella äventyrsfilmer med Kathleen Turner som

actionhjältinna. Men nittiotalet bjöd också på uppfriskande nya hjältar. Som Susan Sarandon

och Geena Davis i Thelma and Louise (1991)18

 Thelma and Louise i regi av Ridley Scott var en road movie om två kvinnor som flyr undan

polisen efter att i självförsvar dödat en man. Filmen sägs vara den första stora

hollywoodfilmen att ges en feministisk särprägel och manuset hade svårt att finna producenter

då båda huvudrollerna spelades av kvinnor. Historien till filmen är mer en kopia av gamla

westernsfilmer än ett politisk manifest men är ändå en film som visar att kvinnliga hjältar

fungerar.19 Samma år gjorde James Cameron uppföljaren till sin relativa lågbudget film The

Terminator. Terminator 2 skulle komma att visa Linda Hamilton som en vältränad kvinnlig

hjälte som mycket väl kunde matcha Arnold Schwarzenegger som spelade den andra

huvudrollen i filmen.

TERMINATOR II – JUDGEMENT DAY

James Cameron 1991

Filmen handlar om hur maskiner försöker ta över världen genom att gå i krig med

mänskligheten. I den första filmen lät maskinerna skicka en robot bakåt i tiden, för att döda

kvinnan Sarah Connor, vars ofödde son skulle komma att bli en rebelledare och farlig fiende

för maskinerna i kriget som skulle komma. I denna film som är en uppföljare, skickas en

robot för att döda hennes nu tonårige son John. Men motståndsrörelsen är medvetna om

maskinernas planer och skickar en beskyddare tillbaka i tiden för att förhindra Johns död.

Johns mor, Sarah, är nu på mentalsjukhus eftersom ingen tror på hennes domedagsprofetia om

maskinernas härskarvälde. Sonen är så placerad hos fosterfamiljer.  Vi ser direkt i första

                                                
18 Winnert, Derek. The Virgin Encyclopedia of the Movies.Virgin Books 1995. Sid 271
19 Winnert, Derek. The Virgin Encyclopedia of the Movies.Virgin Books 1995. Sid 261
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scenen där vi träffar John att han inte alls kommer överens med familjen han bor hos. Han

vägrar städa sitt rum, eller kalla sina fosterföräldrar för mamma och pappa.

   Det första vi ser av Sarah är bevis på hennes fysiska styrka då hon tränar pull-ups och vi ser

att hon är mycket vältränad. När en psykiatriker visar runt en besöksgrupp stannar han vid

hennes cell. Han tittar in tillsammans med gruppen och hälsar Sarah God Morgon.

När Sarah vänder sig om är hennes huvud sänkt och blicken stadig. Hon ser rovdjurslik ut,

redo att anfalla. Good morning doctor Silbermann, hows the knee? Säger hon. Silbermann

förklarar för gruppen att hon tidigare under ett flyktförsök slagit en penna i hans knä.

John och en vän stjäl pengar från en bankomat genom att sätta in ett falskt kort. Kompisen

frågar vem som lärt honom att göra så, och han säger att det är hans riktiga mamma, som är en

förlorare och satt på mentalsjukhus.

  Snart  så kommer, vad vi kan kalla den Onda Roboten, för att döda John. Men han räddas av,

Den Gode Roboten, och kommer undan

John inser att allt hans mamma har sagt är sant och hela hans världsbild förändras på ett par

sekunder. De fritar hans mamma och tillsammans blir de en, om något underlig, familj där

den Gode Roboten blir en slags fadersgestalt för pojken som aldrig haft en pappa.

Mamman är misstänksam mot roboten men måste förlita sig på honom för att överleva.

När hon är i frihet kramar hon om sin son, men sedan skäller hon ut honom för att ha riskerat

sitt eget liv för hennes. Han är för viktig för framtiden för att kunna ta sådana risker.

Sarah Connor tänker för sig själv att den bästa pappan John kommer få är roboten. Han skulle

alltid vara där för honom, alltid ställa upp.

Sarah ger sig iväg för att döda en man vid namn Dyson. Eftersom han i framtiden kommer att

skapa en superdator. Hon verkar kall och pojken John verkar ha ett mer känslomässigt

förhållande till Roboten än till sin mor. John och Roboten åker för att stoppa Sarah. När de

kommer fram har Sarah haft möjligheten att skjuta ihjäl Dyson, men inte klarat av det då

Dysons lilla son kommit in i rummet.  Gråtande kramar hon om John och säger att hon älskar

honom. Efter detta jobbar de alla som ett team och lyckas till slut förgöra den Onda Roboten.

I slutet har den Onda Roboten ändrat skepnad till att föreställa Sarah själv för att lura John.

Men de lyckas förgöra den genom att sänka ned den i flytande stål (de befinner sig på ett

stålverk) Efteråt säger den Goda Roboten att Sarah även  måste förgöra den  eftersom hans

existens hotar mänskligheten. John blir förtvivlad.

  Efteråt står de ensamma kvar. John och Sarah i varandras armar.
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KILL BILL  VOLUME 1

Quentin Tarantino 2003

Kill Bill handlar om en kvinna som vi lär känna som The Bride. Hon har tidigare varit

medlem i yrkesmördargruppen The Deadly Viper Association men valt att lämna den för att

gifta sig och starta familj. Detta beslut leder till att hennes blivande man, vänner och hon själv

blir nedskjutna under vigseln.

   Med en kula i huvudet hamnar hon i koma för att vakna upp fyra år senare. Barnet hon

väntade när hon blev skjuten är borta och hon beslutar sig att söka hämnd och rättvisa.

Det första vi ser av The Bride är när hon ligger blodig på ett golv iklädd brudklänning. Vi hör

och ser ett par stövlar närma sig henne. En näsduk med ”Bill” insytt torkar bort blod från

henne och rösten till Bill frågar om hon finner honom sadistisk?

The Bride hinner precis säga ”Bill, its your baby” innan hon får ett skott i huvudet.

   Därefter är vi i ett typiskt amerikanskt förortsvillakvarter. The Bride kommer inkörandes

med en stor pick-up truck. Hon går till ett av husen. En svart kvinna som vi kommer lära

känna som Vernita Green, öppnar, vi ser att de båda känner igen varandra och genast utbryter

ett våldsamt slagsmål dem emellan som demonstrerar att de båda är väldigt kunniga i närstrid

samt förstör det mesta av inredningen. Vernitas fyraåriga dotter Nikki kommer hem från

skolan och de båda avbryter sitt slagsmål av hänsyn till barnet. När dottern gått till sitt rum

går The Bride och Vernita för att dricka kaffe. Vernita säger att the Bride beter sig mer

rationellt än vad Bill antytt att hon kunde bete sig. The Bride säger att It's mercy, compassion,

and forgiveness I lack, not rationality.” De beslutar sig för att fortsätta sin strid på en annan

plats. Vernita försöker dock döda The Bride när hon släpper garden och skjuter mot henne

med en pistol hon gömt i ett flingpaket. The Bride slänger reflexmässigt sin kniv i Vernita och

dödar henne. När The Bride vänder sig om står dottern Nikki där. The Bride säger åt henne

att, När hon blir äldre, och om hon fortfarande finner detta vara orätt, så får hon komma och

söka upp henne, och hon kommer att vänta.

   Därefter sker en tillbakablick på hur The Bride ligger i koma på sjukhuset. En av the Deadly

Vipers, Elle Driver,  kommer förklädd till sjuksköterska för att ta död på henne. Men hon får

ett samtal från sin chef Bill som säger att det är ovärdigt att döda henne i sömnen. Så de låter

henne vara. Fyra år senare vaknar the Bride ur koman. Hon låtsas vara fortfarande medvetslös

när en skötare vid namn Buck kommer in. Det visar sig att Buck tar betalt av män för att de

ska ha sex med hennes medvetslösa kropp. När Buck lämnar rummet dödar hon ”kunden” och

väntar in Buck liggandes bakom dörren då hennes ben inte lyder henne ännu.
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Hon skär av Bucks hälsena så fort han kliver in och frågar ut honom om Bill. Något han inte

vet något om. Sedan minns hon plötsligt att Buck kommit in i hennes rum när hon varit i

koma och sagt ”my name is Buck, and Im here to fuck” Hon dödar Buck genom att slå

salsdörren mot hans huvud ett flertal gånger, hon tar hans solglasögon och nycklarna till en

bil. På nyckelknippan står det ”Pussy Wagon” I rullstol och i bilgaraget hittar så the Bride en

stor gul pick-up med texten Pussy Wagon på. Hon sätter sig i bilen och kämpar för att få

tillbaka känseln i sina ben. Det visas en sekvens som presenterar en till medlem av The

Deadly Vipers. O-ren iishi. När hon fått tillbaka känseln åker hon till Okinawa i japan för att

där införskaffa ett samurajsvärd av en gammal vapensmed som även tillverkat vapen till Bill.

Hon övertalar honom att göra ett svärd. Med detta svärd söker hon upp O-ren som blivit den

ledaren av den japanska Yakuzan i Tokyo. Detta slutar i en fullständig massaker av O-rens

livvakter. Den enda som skonas helskinnad är en liten pojke, som hon smiskar med svärdet

och skickar hem till sin mamma. The Bride möter O-ren i en svärdsduell som lämnar henne

svårt sårad, men segrande. Hon tar med sig en av Bills underhuggare, en kvinna vid namn

Sofia Fatale som hon slår ena armen av. Hon ber henne säga åt Bill att hon är på väg till

honom när hon kastar av Sofie vid sjukhuset. Därefter åker hon tillbaka mot USA med flyget.

Här slutar så del ett.

KILL BILL VOLUME 2

Quentin Tarantino 2004

Filmen börjar med att vi får se vad som skedde i vigselkapellet där the Bride skulle gifta sig.

Hon går iklädd brudklänning ut genom kyrkoporten där Bill väntar. Bill är en man i sextioårs

åldern, spelandes flöjt.

Hon frågar honom hur han hittade henne. Im the Man. Säger Bill.

Han frågar vad hon tänker göra nu. Hon säger att hon jobbar i en musikaffär som hennes

blivande man Tommy äger och att det kommer vara en bra miljö för hennes dotter att växa

upp i. Till skillnad från att resa jorden runt och döda folk för enorma summor pengar, undrar

Bill. Precis, säger The Bride.

   De går in i kyrkan. Bill säger åt The Bride att hon inte är skyldig honom någonting. Om han

är mannen du vill ha, så gå ställ dig bredvid honom.

The Bride kysser Bill och går mot Tommy.  Därefter kommer fyra medlemmar av The Deadly

Vipers in i kyrkan. Elle Driver, O-ren Ishii, Vernita Green och Bills bror Bud. De skjuter ned

alla. Vi klipper sedan till Bill som besöker sin bror Bud i hans skitiga husvagn i Texas. Han
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varnar Bud att The Bride kommer att komma för att döda honom, och mest troligen lyckas.

Bud menar att med tanke på vad de utsatte den kvinnan för, så kanske de alla förtjänar att dö

The Bride kommer mycket riktigt efter Bud, men han är redo och skjuter henne rakt i bröstet

med salthagel. Tillsammans med en kumpan begraver Bud The Bride levandes i en kista på

kyrkogården.  När hon ligger där nere i mörkret så minns hon sin träning i kampsport hos

mästaren Pai Mei. Vi får se hur Bill lämnar av henne för att träna för Pai Mei i Kina.  Hennes

träning är grym och hård. Men hon är en duktig elev.

   Tillbaka igen nere i kistan koncentrerar The Bride sig och lyckas slå sin hand genom

trälocket. Hon kravlar upp ur sin grav i den nygrävda jorden.

   Sedan klipper vi till Elle Driver som åker för att besöka Bud som vill sälja The Brides

samurajsvärd till henne för en miljon. Men Elle lurar Bud med att ha en orm bland pengarna.

Den biter Bud och giftet verkar blixtsnabbt.  Medan Elle är kvar i Buds skitiga husvagn

kommer The Bride dit. En våldsam strid uppstår och i en paus mellan de stridande berättar

Elle varför hon har en lapp för ena ögat. Hon har också tränat inför den grymme mästaren Pai

Mei och när hon förolämpade honom så tog han hennes ena öga som straff. Men fortsätter

hon, hon blev kvitt genom att förgifta hans ris och döda den gamle token. The Bride blir

upprörd över nyheten att hennes mästare är död, och i en snabb rörelse tar hon Elles enda öga

och lämnar henne blind tillsammans med den dödliga ormen.

  Sedan åker hon för att söka upp Bill och avsluta allting. Hon finner hotellet där han bor flott

och åker dit. När hon kommer in i hans rum finner hon till sin glädje och förskräckelse att

hennes dotter lever och nu är fyra år gammal! Hon klarar inte av att döda Bill utan de samtalar

alla tillsammans. Dottern berättar att hon dödat sin fisk genom att trampa på den.

Tillsammans med sin dotter ser The Bride på filmen Shogun Assassin. När dottern somnat går

The Bride för att tala med Bill. Han frågar varför hon flydde med hans ofödda barn? Hon

berättar att när hon fick reda på att hon var gravid, var hon på ett uppdrag där hon skulle döda

en kvinna som hette Lisa Wong.

   Vi får se i en tillbakablick hur the Bride är på toaletten i ett hotellrum och just tagit ett

graviditetstest som är positivt. Det knackar på dörren, roomservice. Men det är inte

roomservice utan en utskickad kvinnlig yrkesmördare.

The Bride förklarar till yrkesmördaren att hon just fått reda på att hon är gravid, och att hon

tänker sluta som mördare. Den kvinnliga yrkesmördaren respekterar detta och drar sig

tillbaka.

   Bill berättar för The Bride att hon är, och kommer alltid att vara en mördare. Att försöka sig

på att vara ett arbetarbi och passa in i samhället skulle aldrig fungera. Därför att hon alltid
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kommer att vakna som mördare. Han frågar om hon trodde att förortslivet skulle fungera för

henne. Hon svarar ärligt nej. Han frågar om det känns bra när hon dödar. Hon svarar ärligt ja.

  Därefter kommer slutstriden som The Bride vinner. Gråtandes tar hon farväl av den döende

Bill som sedan dör inför henne. Hon hämtar sin dotter och så åker de iväg.

På ett motellrumstoalett gråter the Bride av lycka. Hon går till rummet och kramar om sin

dotter.

THE BRIDE

Var kommer karaktären The Bride ifrån. Kan man spåra henne hela vägen tillbaka till

femtiotalets hemmafru? Vi kan börja med att se om May från High Noon och The Bride har

något gemensamt. Och de har de. Nämligen; de vill båda dra sig tillbaka och starta familjer.

The Bride blir bestraffad för att hon vill dra sig tillbaka och starta familj, eller rättare sagt för

att hon vill testa något nytt. När filmen börjar är det lätt att betrakta henne som ett offer, som

växer sig starkare och går segrande ur striden. Men så är egentligen inte fallet. Faktum är att

eftersom filmen berättas i Okronologisk ordning så får vi en omvänd syn på historien. Skall

man kortfattat berätta historien, så kan man säga att The Bride var en framgångsrik

yrkesmördare. Hon bestämde sig för att sluta, träffade en ung man, de bestämde sig för att

gifta sig. Men hennes gamla liv kommer ikapp henne. Bill som är även fader till hennes

ofödda barn låter skjuta ihjäl hela sällskapet. The Bride överlever och söker hämnd.

Straffet hon får betala, för att hon sökte sig mot ett annat liv som hemmafru, är misshandel,

hundratals våldtäkter och förnedring, samt förlusten av sitt barn.

   När Bill berättar för henne att hon är en mördare, och att låtsas vara hemmafru är hennes

falska fasad. Så har han antagligen rätt. Men det ändrar inte det faktum att inom denna films

ramar, så hade en hemmafru som sökt sig mot ett liv som yrkesmördare kunnat bestraffas på

samma sätt. The Bride kan inte vinna eftersom hon inte kan ändra det hon är, och det hon är,

är något hon inte vill vara.

THE BRIDE OCH SEXUALITET

Karaktären the Bride använder sig aldrig av sin sexualitet för att få det hon vill, men liksom

för Coffy så är den ett hinder för henne.  Dock finns det inte i Kill Bill scener där kvinnliga

kroppar exploateras, som det fanns i filmen Coffy.
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Under hennes tid i koma blev The Bride våldtagen och när hon vaknar gråter hon över

förlusten av sitt barn. I manus står det dock i en scen som inte nådde filmduken att The Bride

gråter i duschen över allt som drabbat henne.

  ”She cries for her baby...

She cries for the motherhood robbed from her...

She cries for all the innocent people at the wedding chapel, who died simply because they

were unlucky enough to cross her path...

She cries for the betrayal at the hands of her lover...

She cries for the treachery at the hands of her comrades...

She cries for the five years of life snatched from her...

She cries for the countless violations she endured while incapacitated... ”20

   I filmen däremot så tar hon mer lättvindligt på det faktum att hon blivit våldtagen under sin

tid i koma. Your name is Buck, Right? Säger hon till sjukskötaren som sväljer på ett aningen

komiskt vis.  And you came here to fuck. Därefter slår hon ihjäl honom med dörren. Hon tar

hans solglasögon, som är aningen extrema och hittar hans bilnycklar till bilen ”Pussy Wagon”

När hon senare mötet karaktären Vernita Green nämner hon aldrig våldtäkterna i samband

med att hon förklarar hur de skulle kunna bli kvitt. Om jag dödar dig, dödar din dotter, och

väntar tills din man kommer hem och dödar honom. Då hade vi kunnat kalla oss kvitt.

Hela scenen med våldtäkten på the Bride är gjord på ett nästan farsartat sätt och The Bride

agerar därefter. Hade en mer realistisk skildring av hennes känslor inför detta faktum att hon

blivit utsatt för övergrepp gjort henne till en svagare karaktär? Eller är det helt enkelt en

dramaturgisk åtgärd att inte låta våldtäkterna bekomma henne lika mycket som förlusten av

hennes barn, och att förlusten av hennes barn skall förstås av publiken som hennes främsta

anledning till hämnd. Inte våldtäkterna.

THE BRIDE OCH VÅLDET

Våldscenerna i Kill Bill är extrema. De är så pass extrema att de slår över till att bli komiska,

men inte oavsiktligt. Det finns ingen som håller igen för att The Bride är en kvinna, utan alla

respekterar henne som en iskall mördarmaskin. Slagsmålet mellan Vernita Green och The

Bride får en att tänka på slagsmålen Coffy hade fast upptrappade ännu mer.

                                                
20Kill Bill. Quentin Tarantino.  2005
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THE BRIDE OCH DEN AMERIKANSKA HEMMAFRUN

“The front door opens and an attractive black HOUSEWIFE the same age as The Bride stands

in the doorway. The Housewife's face shows immediate recognition of the blonde on her

doorstep”.21

   Så beskriver Tarantino The Brides möte med Vernita Green. Vernita har en dotter i fyra

årsåldern. The Bride säger att hon borde ha haft en dotter i hennes ålder, när de träffas.

Egentligen så skulle The Bride ha allt som Vernita Green hade haft. Och denna insikt

förstärks av att vi i den scenen får veta att The Brides codnamn var Black Mamba.

Shit, Jag borde ha varit Black Mamba, säger Vernita Green vars kodnamn var Copperhead.

Deras roller är omvända. Hon borde ha varit Black Mamba och The Bride borde ha haft en

dotter i hennes ålder och varit hemmafru, precis som hon var istället.

THE BRIDE OCH BARN

I filmerna Kill Bill 1&2 finns det bara en sak som hindrat The Bride från att döda någon.

Nämligen barn. Hon dödar inte Vernita Green då hennes dotter kommer in, även om hon

sedan dödar henne i köket, men det sker i reflexmässigt självförsvar. Den enda av O-rens

livvakter som hon inte dödar eller stympar är en pojke hon finner för ung, och som hon istället

moderligt smiskar. Hon dödar inte den kvinnliga yrkesmördaren på hotellet eftersom hon just

fått reda på att hon är med barn, och yrkesmördaren ger henne samma respekt. Och till sist

dödar hon inte Bill när hon först får chansen eftersom hennes egen dotter är i rummet.

THE BRIDE

Vad sammanfattar The Bride som kvinna? Vad gör henne till en kvinnlig actionhjälte ? Vilka

problem får hon utstå som inte manliga actionhjältar behöver utstå.

Jag har svårt att tänka mig att våldtäkt på den manliga actionhjälten skulle accepteras av en

biopublik, men tyvärr så verkar det accepteras om hjälten är en kvinna. Dessutom så verkar

hon ta ganska lätt på det själv.  The Bride blev bestraffad av sitt eget gäng av en enda orsak,

att  hon blev gravid och flydde. Det är grunden till hela konflikten. Att hon vill sluta som

mördare för att ge sitt barn en bättre framtid.  Man kan säga att det är hela hennes kvinnliga

drift som straffas. Och den ilska som släpps lös när hon beger sig för att hämnas är primal och

                                                
21 Tarantino, Quentin. Kill Bill. Miramax 2005
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samma som när en björnhona försvarar sina ungar. I filmen som beskrivs hon som en

känslokall mördarmaskin, men anledningen till att hon hämnas är helt och hållet

känslobaserad.

   Är då The Bride en bra förebild. Är hon en stark kvinna?

Personligen anser jag det, även om det finns mycket kvar som hon har att kämpa för att

uppnå. Men The Bride har väl genomtänkta repliker, hon är smart och stark. Även om Uma

Thurman är en attraktiv kvinna, så exploateras inte det faktumet såsom filmskaparna valde att

visa upp Pam Grier i Coffy. Kill Bill innehåller inga omotiverade nakenscener alls, och The

Bride är aldrig filmad på ett sätt som visar upp fysiska företräden och hennes kläder verkar

alltid motiverad och praktisk. De farligaste motståndarna som The Bride stöter på i filmen är

alla kvinnor. De finns få sympatiska manliga karaktärer i filmen. Där Tommy, The Brides

blivande man, är en av de få riktigt normala.  I den senare delen av Kill Bill Volume 1 så har

The Bride på sig en gul overall som är en direkt koppling till filmen Game Of Death, där

karatelegenden Bruce Lee har en likadan dräkt på sig.

    Bild 4.                               Bild 5.

Actionfigur av Bruce Lee                                                 Actionfigur av Uma Thurman

Med sin klädsel gör The Bride en direkt antydan att hon är lika bra, om inte bättre än Bruce

Lee och ger därför henne en mer maskulin framtoning. Men också så kan den bara vara en

oskyldig hyllning med glimten i ögat åt alla karatefilmer med Bruce Lee.

Och är The Bride namnlös genom hela filmen? Nej. I slutet får man reda på att hennes riktiga

namn är ******* *****
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MR AND MRS SMITH

Doug Liman 2005

Filmen handlar om ett par, John och Jane Smith gifta sedan fem, eller sex år sedan, och helt

ovetandes om att de båda två lever hemliga liv som professionella yrkesmördare för varsin

hemlig organisation.

   De träffas när de båda är i behov av ett alibi och vi får se att John har en pistol i

byxlinningen och att Jane har en kastkniv fastspänd på låret. Efter fem, eller sex, års av

äktenskap är de båda i äktenskapsrådgivning, då spänningen i deras tillvaro försvunnit. Då

och då smyger John till sin hemliga vapengömma som är i verktygsskjulet på gården, medan

Jane har sin hemliga vapengömma i matlagningsugnen i deras kök. Vi ser dem utföra varsitt

uppdrag. Jane dödar en man förklädd till att vara en beställd dominant S&M prostituerad

medan John dödar fyra män under ett pokerparti som han ansluter sig till genom att spela full.

De får så båda, oberoende av varandra, kontrakt på att eliminera samma person. Vilket

resulterar i att ingen av dem lyckas och offret kommer undan. De får ordern om att ta reda på

och likvidera personen som förstörde för den andra. Vilket alltså är dem själva. När de börjar

undersöka vem den andra kan ha varit så gör de snart upptäckten att det är deras egen

maka/make. John ringer till sin fru och frågar när maten är klar. Klockan 19, som vanligt låter

hon hälsa. När så John åker hem är middagen klar. De är båda misstänksamma mot varandra,

men Jane har fördelen av att vara “på hemmaplan” När hon plockar upp kniven för att skära i

rostbiffen blir John nervös och säger sig göra det åt henne. När han så tar kökskniven ifrån

henne drar hon upp en brödkniv som hon börjar skiva bröd med.

  Det förekommer hela tiden en hotbild mot John, ska hon sticka honom med kniven, eller är

kanske maten eller Martini han fick förgiftad? Johns oro visas genom att han i smyg häller ut

Martini och gömmer en bordskniv innanför kavajen.

Då John med flit släpper vinflaskan och Jane oväntat och blixtsnabbt visar sina tränade

reflexer genom att fånga den innan den träffar golvet har de båda fått de bevis de söker,

nämligen att de gift sig båda med hemliga agenter.

   Efter en snabb konfrontation där John blir till slut påkörd av Jane i hennes bil, söker de båda

råd och skydd hos deras respektive bästa vänner. I Janes fall en kvinna och i Johns en man.

Johns vän menar att Jane antagligen hela tiden vetat om att han är hemlig agent och att hela

deras giftermål är ett uppdrag hon haft för att införskaffa information om deras organisation.

Han säger även att hon antagligen skrattar åt honom tillsammans med sina vänner, men att
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John forfarande har chans till återupprättelse för sin förnedring om han bara hinner likvidera

henne innan hon får tag i honom.

  När både John och Jane tävlar tillbaka till sitt hem så hinner Jane före. Än en gång får vi

följa John hur han försöker ta sig tillbaka in i huset, som nu är Janes hemmaplan igen.

Under den skottlossning som följer så hinner John med att förolämpa sin frus matlagning.

Efter en våldsam sammandrabbning så upptäcker de att de fortfarande, trots allt, älskar

varandra. Men detta innebär inte att de är utom fara. Johns vän har fått ett kontrakt på att döda

dem båda och nu måste de tillsammans slåss mot fienden.

   De flyr i deras grannes bil och blir förföljda. John kör och Jane skjuter mot deras förföljare,

men säger till sin man att hon bör köra bilen, därför som hon säger; I am a suburban

housewife sweetheart! Och därmed är hon van vid rusningstrafik.

   I den slutliga striden mot fiendetrupperna så befinner sig paret i ett varuhus. Jane ser sig

omkring medan de förbereder sig för anfallet och får syn på två skyltdockor som är i ett

utställningskök. Den ena dockan föreställer en kvinna, klädd som man föreställer sig en

amerikansk hemmafru, ståendes vid köket. Den andra dockan är en man i kostym som just

kommer in genom en ytterdörr som är del av rekvisitan.

   När hon kommer därifrån ser vi att Jane tagit på sig den manliga skyltdockans kostym och

satt upp sitt långa hår. När fiendetrupperna sedan anfaller, tar hon upp köksknivar som hon

med lätthet och precision kastar in i fyra personer.  John och Jane får söka skydd i ett litet

förråd. Där lindar Jane om Johns arm som blivit skadad. Sedan ger de sig ut igen i striden och

har ihjäl alla.
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KONKLUSION

Den första frågan jag skulle vilja ställa efter att ha sett actionfilmer från femtiotalet till nutid

är:  Vad är det med kvinnor och knivar?

   Men jag tycker vi återkommer till den frågan lite senare i diskussionen och att vi istället

börjar med att se vad som hände med den piprökande amerikanske mannen?

Under femtiotalet finner jag att hjälten i actionfilmer, som är en man, är heroisk nästan efter

de gamla riddaridealen. Han kämpar för det som är gott, vet vad som måste göras, och drar sig

aldrig för att göra det även om han ensam måste slåss mot oddsen.

Kvinnan, för det finns alltid en kvinna med i dessa filmer, är nästan bara ett objekt. En

älskande fru som måste skyddas, gisslan som måste räddas eller priset som vår hjälte vinner.

Kvinnan stod för familjen och tryggheten. Att karaktären Sylvia är den som lagar mat och den

som vårdar vår allvetande hjälte Clayton i War of the Worlds från -53 speglar bilden av det

amerikanska samhället. Man måste stå bi sin man, som karaktären May får lära sig i High

Noon.

   Under sextiotalet börjar så något hända i actionfilmerna. Kvar finns fortfarande vår

ensamma hjälte som slåss mot oddsen, och kvinnan är fortfarande vid hans sida. Men det är

inte längre bara kvinnan som ifrågasätter vår hjältes motiv. Han börjar här även själv fundera.

Den bästa bilden av detta är Steve McQueen som betraktar sin spegelbild  i slutet av filmen

Bullitt.

   Karaktären Cathy i Bullitt ställer samma frågor som kvinnorna ställt sina hjältar i

femtiotalsfilmerna. Varför? Varför måste du göra det? Men nu börjar det alltså verka som om

vår hjälte börjat lyssna. En annan typ av hjälte kliver också in, Barbarella. Även om hon är en

kvinnlig actionhjälte så är hon långt ifrån medveten om det själv. Barbarella är godtrogen och

naiv. Hälsar alla skurkar med ett hjärtligt nyfiket Hello, och verkar totalt ovetandes om sin

sexuella utstrålning, även om det ter sig tydligt att hon ska locka de männen till biograferna.

Barbarella är oskuldsfull och vill inte göra någon illa, men utvecklas under filmens gång till

att skaffa sig en tuffare attityd, även om det är marginellt.

   Fem år senare, 1973, kommer Coffy in med sitt kapade hagelgevär. Hon vet  från skillnad

till från Barbarella att hon är snygg, hon räds inte att nyttja sin kropp för att få vad hon vill,

och hon räds inte att ta till våld. Dessutom är hon så införstådd i det kvinnliga psyket att hon

vet när det är dags att gömma rakblad i sin afro. Coffy är åtrådd av män och kvinnor ser på

henne med avund. Även om Coffy är ett resultat av trenden med våldsamma så kallade
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blaxploitation filmer, så var Coffys attityd på duken så stenhård att den kom att visa att

kvinnliga hjältar fungerar. Hon använde sig ofta av sin kropp för att klara sig ur situationer.

Genom att lova, eller ge männen tillfälle att få ha sex med henne fick hon som hon ville.

Däremot är Coffys sexualitet även ett hinder för henne. Hon objektiveras av männen och

hennes motståndare förgriper sig på henne sexuellt.  Vilket kan visa att hon inte tas som en

jämnbördig motståndare för fienden.  När Coffy slåss med de andra prostituerade på festen är

slagsmålet vilt och rått. Hon visar att hon kan slåss på samma sätt som män, men männen i

rummet ser endast roat på slagsmålet, samt att åskådarna och biopubliken får se nakna

kvinnobröst under tumulten.

   I mitten och slutet av sjuttiotalet kom filmvärlden att förändras. Ett flertal unga regissörer

kom upp på scenen fast beslutna att göra sin egen typ av film. Scorcese skapade sin Taxi

Driver som också handlar om en ung man som inte passar in i samhället. , Francis Coppola

gjorde Gudfaderfilmerna, Steven Spielberg gjorde Jaws och George Lucas skapade sin

rymdserie Star Wars. Lucas och Spielberg kom senare att under åttiotalet skapa Indiana Jones.

En hjälte direkt tagen ur de filmer de själva gillade som barn. Äventyrsfilmerna från 30 och

40talet. Indiana Jones var en klassisk hjälte men hade humor och självdistans.  Dessutom så

grälade Indiana Jones hela tiden med de kvinnor som var vid hans sida. De såg inte heller

honom som en perfekt hjälte. Och han själv tog sig inte på samma blodiga allvar som andra

actionhjältar under åttiotalet som till exempel Rambo, som kom att representera tillsammans

med  skådespelaren Arnold Swartzenegger i roller som till exempel Conan Barbaren.

De extrema actionhjältarna kan ses som en motpol till de manliga karaktärerna under senare

delen av sextiotalet och tidiga sjuttiotalet som verkade ha förlorat sin ställning i samhället.

Karaktärer som Rambo och Dirty Harry, har inte heller en plats i det samhälle de lever i, men

de tar sin plats med våld och vapen och kör på så sätt sitt eget lopp. Till skillnad från manliga

hjältarna som Will i High Noon och Clayton i War of the Worlds, som gör det som är rätt

därför att lagen och samhället säger det, lever dessa män över lagen och samhället.

Sigourney Weaver visade med sin rollkaraktär Ripley i Aliens att kvinnliga actionhjältar

fungerar. Hon var inte någon man hade överseende med som Barbarella, eller någon som

nyttjade sin kropp som Coffy för att nå det hon ville. Ripley var alldaglig till utseende.

Genom filmen ofta sliten och smutsig. Hon kämpade lika hårt som männen och vann snabbt

deras respekt. Genom att skrika till monstret ”Gå bort från henne din slyna!” så använder hon

sig av ett skällsord som är könsriktat mot kvinnor. Detta gör att hon, i förlängningen, får en

maskulin ställning i slagsmålet med monstret som är av honkön. Det faktum att rollen från

början skrevs åt en man måste läggas in i analysen av Ripley. Det är endast få justeringar som
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gjort henne mer ”kvinnlig”. Dessa justeringar är mest kommentarer från de manliga

motspelarena. Som antyder att hon inte skulle klara av en viss sak på grund av att hon är

kvinna.

   En annan actionfilm som blev en stor succé i slutet av åttiotalet var Die Hard. Die Hard är

egentligen mer eller mindre en uppdaterad version av High Noon. En ensam man mot oddsen

medan hans fru som hålls som gissla. Kvinnan här är tillbaka till den roll hon spelade på

femtiotalet, även om hon i slutet får in en redig smäll på reportern, men vilket mer fungerar

som en komisk situation.  Die Hard kan man se ur ett genusperspektiv. Där kvinnan bestämt

sig för att söka karriär istället för att rikta in sig på familjen. I slutet så kommer hjälten,

hennes man, och tar bort hennes dyra Rolex-klocka, som symboliserar framgång och

”äktenskapet” med firman. När Den är borta, så är hon tillbaka i mannens armar och tillbaka i

familjen.

   Under nittiotalet fortsatte James Cameron, regissören till Aliens med starka kvinnliga hjältar

i och med filmen Terminator II där finns Sarah Connor som utbildat sig i vapenteknik och en

om hon ett flertal gånger räddas av en man, så är mannen i filmen en stridsrobot och hon kan

därför inte mäta sig med honom. I de flesta andra konfrontationer reder hon sig själv. Även

om hon, liksom Coffy blir sexuellt kränkt i en, från bioversionen, bortklippt scen där en

skötare slickar henne i ansiktet då han tror hon är nedsövd. Nittiotalet var också regissören

Quentin Tarantinos årtionde. Filmen Reservoir Dogs som handlade om ett misslyckat juvelrån

blev en mindre sensation och innehöll inga kvinnliga roller mer än statister. Däremot nämns

Pam Grier och andra kvinnliga actionhjältar i samtal som karaktärerna har under en biltur.   I

hans nästa film Pulp Fiction spelar Uma Thurman Mia Wallance, en gangsterbrud som är en

stark person med egen vilja och kvicka repliker.  I filmen berättar Mia att hon en gång spelat

en i en tv-serie som aldrig blev av. Tv-serien hette Fox Force Five och hon hennes karaktär

där skulle vara en kvinna som var den dödligaste på planeten med knivar.

   Mot slutet av nittiotalet, som varit ganska mansdominerande i actionfilmer kommer plötsligt

en rad filmer med kvinnliga actionhjältar. Tomb Raider är en filmatisering av ett dataspel som

handlar om en kvinnlig äventyrare som heter Lara Croft. Sjuttiotals tv-serien Charlies Angels

blir till långfilm och handlar om tre stycken kvinnliga agenter.
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DISKUSSION

I Lpf 9422 står det att:  ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både

manliga och kvinnliga perspektiv”.

      Jag tror att actionfilmer främst är riktade mot en manlig publik och att det är mycket

vanligt att gymnasieelever kommer i kontakt med actionfilmer. Därför är det viktigt att

diskutera dessa filmer utifrån ett genusperspektiv med elever.

  I filmen Mr & Mrs Smith finns i slutet en scen där Mrs Smith väljer att ta på sig kläder från

en manlig skyltdocka som står i ett utställningskök föreställande vad som verkar ett idealhem

med mannen som kommer från jobbet och kvinnan i köket.

Sedan ställer sig Mrs Smith i kostym och med uppsatt hår bredvid sin man Mr Smith som

även han är klädd i kostym. Vad vill filmskaparna berätta med den scenen?  Jag tror de ville

påvisa parets samhörighet med varandra i slutet av filmen för att förstärka känslan av att de

återigen är ett par. Men det ger en känsla av att för att hon skall kunna slåss på samma vilkor

som sin man, så måste hon även rent fysiskt ta efter honom. Jag skulle även kunna tolka

hennes handling då hon byter om till kostym, som ett statuerande från hennes sida. Att hon

inte längre tänker låtsas vara en hemmafru. Men även om filmen till ytan verkar vara en

jämlik film och innehållande två stora filmskådespelare i Brad Pitt och Angelina Jolie, så

finns det hela tiden syftningar till att Mrs Smith är mer maskulin än feminin. Även om det i

filmen är Brad Pitts karaktär som står för de mesta känsloyttringarna i och med att han

förklarar sina känslor till sin fru, men varför skall man anta att just detta är feminina

företrädelser? I en scen säger Mrs Smith till sin fru när de slåss att Who is your daddy? varpå

hans fru ger honom en redig smäll och säger Who is your daddy now?!

Mrs Smith beskrivs ofta som metodisk och känslokall, för att i slutet plåstra om sin man, och

därefter så är hon tillbaka i rollen som den vårdande kvinnan. Beskrivs kvinnan som

känslokall så fort hon väljer karriären framför hemmet?

   Hur skulle se elever på Mrs Smiths handlande? Tolkar manliga och kvinnliga elever saken

olika eller lika?

   Jag tror det är viktigt att ha en förståelse om kvinnliga actionhjältars bakgrunder. Jag tror

inte det räcker med att bara visa till exempel Thelma and Louise eller Kill Bill för en klass

utan att visa hur kvinnor på film gestaltades innan de filmerna. The Bride slåss inte bara för

hämnd, utan för att bryta filmkonventioner.
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41

  Är den amerikanska hemmafrun på väg tillbaka igen?

Mycket av trenderna inom film och TV visar att den amerikanska Hemmafrun är på väg

tillbaka. Eller hon finns alltid med i bakgrunden, som en mall kvinnorna jämnförs mot.

   Ja just ja. Jag höll på att glömma. Vad är det med kvinnor och knivar?

I många actionfilmer så är kniv ett vapen som ges en feminin egenskap. Antingen så blir

kvinnor sexuellt skändade med just knivar. Scener där män sprättar upp knappar på kvinnors

skjortor låter som något man sett. Eller så är kvinnorna i regel mycket bra på att hantera just

knivar. Varför tog till exempel Mrs Smith och kastade köksknivar på fienden när hon hade en

pistol i handen?

   Jag tror det är en undermedveten bild av kvinnan. Alla har sett sin mamma eller fru i köket

med en kniv. Det är ett redskap som hon behärskar och som är ett typiskt verktyg, för en

hemmafru…
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