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En melodram att miiinas
Fifmen Breaking the 
Waves ar trots sina bris- 
ter 90-talets kanske 
starkaste skandinaviska 
film, skriver Erik 
Hedling.

"IT ais votiTricrs Breaking ihe 
I Waves, det danska rdmun- 

JL^derbarnets femlc lingfilm, 
Sr en marklig skapelse: esieliskt 
underskdn, gripande, segdragcn, 
pligsam, bisarr intill del gro- 
leskas grSns, ja till och med per- 
vers, om man med della avser en 
alllfdr iniriingande skildring av 
sexuell ftimedring och ofr&nkom- 
lig underg&ng.

Ahtueli film

Det handlar om den unga Bess, 
ulomordentligt gesiallad av den 
brittiska skidespelerskan Emily 
Watson. Bess hr fddd och up- 
pvuxen pi de karga klippoma vid 
skolska nordkusten, ell landskap 
som reflekterar den khrvt kalvin- 
istiska trosbekhnnelse som 
genomsyrar den lilla byn, och den 
fdrddande sociala kontrollen 
(som piminner om den som Peter 
Weir utmilade bland Amish- 
folket i sin thriller Vitme till mord 
f»r tio ir sedan). Hon forhlskar sig 
och gifter sig mol de byaldsles rid 
med utbdiingen Jan (spelad av 
Stellan Skarsgird).

Hirda prov
Hennes grhnsidsa karlek till 

honom stills pi hitda prov nar 
ban efter kort lids hktenskap 
ilervSnder till byn som paket: 
efter en olycka pi den oljerigg 
ban aibetar pi ar ban loialfdrla- 
mad frin nacken och nedit. Melo- 
dramatiken, i la Douglas Sirk el- 
ler Vincente Minnelli, tilltar di 
Jan ber Bess alt skaffa sig en al- 
skare och sedan berhtta om sina 
sexuella erfarenheter for honom 
som en sin an fortshna deras kar- 
leksliv. Tematiken ar naturligtvis 
tillspetsad. Och filmen bar an-
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Konsten att 

ataost
T7’ " utan^si ar som

en skonhel med bara cii 
doga, skrcv den franske 

gaslronomen Jean-Anihelme 
Bnilat-Savarin i sin bok Smak- 
ens fysmlogi. En god ost, ctt 
harligt brbd och en valvali vin 
ar i sig en gourmetmiliid.

Matkultur

gripils fdr sin patriarkaliska syn 
pi det kvinniiga offrei; Bess stots 
ut av de sina. fohicdras och horar 
boksiavligen ihjal sig. mcdan Jan 
mirakulost nog Sterfir sin 
kroppsliga vig6r. I sluiet av fil- 
men kan han slorstilat begrava sin 
alskade, vars kropp han stulit - 
hon jordfasts officiellt i ovigd ord 
av de byaldste som domcr henne 
till alia helvetels kval - i havel. I 
slutet dppnar sig sjalva him- 
lavalvet, och Guds egna klockor 
ringer henne till vila. en utomor* 
dentligt konstnarligt v&gad seen 
som erinrar om mciodramemas 
okrdnta mastarc, den brittiska 
regissorsduon Michael Powell 
och Emeric Pressburger, och 
deras allra mest utopiska alster p^ 
1940-talel, som t ex Storsi ar kdr- 
leken (1946) med dess gyllcne 
trappa till himmelriket.

Om Bess6 offer verkligen 
skildrar den yttersta karlekshan- 
dlingen torde vara diskutabclt, 
och att den skullc vara det slags 
morallektion som filmens be- 
lackare velat framh&lla saknar 
belt enkelt fog. Alt visa nSgoi be- 
tyder ju inte automatiskt att man 
sympatiserar med det. Och den 
slutgiltiga tragedin - att Bess mis- 
shandlas till dods av nSgra lor-

skar. varav den enc med oslagban 
Lars von Triersk sluskighet spelas 
av Udo Kier - visar ju pi vanvet- 
tet i den erotiska pakten mellan 
Jan och Bess, aven om Jan fir 
leva.

Sexualitet
Situationen ar emcllcrtid uto- 

mordentligt psykologiskt intres- 
sant och dessutom realistiskt mo- 
tiverad. Frigan vad som handef 
med sexualiteten i fall som dessa 
misie ligga nara till hands, aven 
om det ix fi som vigar stalla 
frigan. Att Jan desperat fbrsbker 
(a kontrollen over den unga hus- 
truns sexualitet genom att 
pitvinga henne nya iilskare innan 
hon Tinner dem sjalv ar inte sar- 
skilt markligt. Inte heller att hon 
ger efter.

Mcdlidandet och kiirleken 
uppblandas dock med en alltfdr 
nitisk och djupt tragisk stravan 
efter pliktuppfyllclse. pidyviad 
henne av religionen. som skapar 
den ofrinkomliga cfiersmaken av 
groteskeri nar hon ivrigt kopu- 
Icrar med dlstinkande gamla gub- 
bar. Det melodramatiska arvet 
frin Powell, Sirk och Minnelli 
uppblandas med en rejal dos Jean

Bess (Emily Wat
son) granslosa kar
lek till Jan (Stellan 
Skarsgird) stalls 
pi hirda prov nar 
han efter kort tids 
aktenskap iten/an- 
der till byn som 
virdpaket.

Genet eller Rainer Werner Fass
binder.

Samtidigt vUar naturligtvis Carl 
Theodor Dreyer - von Triers spe- 
cielle skyddsangel - och dennes 
standiga skildringar av kvinnlig 
underging over skeendei. t ex i 
filmatiseringen av Hjalmar Soder- 
bergs Gertrud (1964). Det ir 
ocksi frin Gertrud som von Trier 
ursprungligen inlinat sin klippfat- 
tiga sti] baserad pi en standigt 
rorlig kamera. t ex i den succ^ar- 
tade TV-senen Rikei. dar den 
kringflytande handkameran 
bidrog till klaustrofobiska kanslor 
i Rigshospitalets kulvertar. 1 
Breaking the Waves skall greppet 
bidra till okad kansla av realism 
och narhet. Del ar i och for sig 
mojligt att man lyckas, men det 
skapar ocksi en hel del irritation.
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Pliga
Det blir konst for konstens egen 

skull och i kombination med fil- 
mens alll for tilllagna langd 
ibiand till och med en pliga som 
drar uppmarksamhelen frin 
vasentlighetcma pi duken. Alt 
overdriva de filmiska ut- 
trycksmedlcn ar fbrvisso ett inom 
melodramen val beprovat grepp, 
som t ex Sirks sinnrika manipula- 
lioner med gralla farger i For alia 
vindar {1956). Von Triers stiliser- 
ing faller emellertid platt i jiim- 
fbrclse med Sirks.

I den allmanna gradaskighet som 
praglar delta fiktionsuniversum. 
klipper von Trier in ett antal 
kapitelrubriker besliende av stilis- 
erade landskap av den danskc 
konslnaren Per Kirkeby. vinjetlcr 
.som fungerar bide som Verfrem- 
dungseffekter och som konstnarlig 
motvikt med sin kitschiga framton- 
ing. Inte minst den lysande 70- 
taisrocken lyfter dessa ogonblick 
till det sublimas nivi, till cxempel i 
Deep Purples Child in Time. Moll 
the Hooples All the Way from Mem
phis eller David Bowies Life on 
Mars, diir textraden "but the film is 
a saddening bore” till och med 
skulle kunna bctrakias som ett sty- 
eke von Triersk sjalvironi.

Breaking the Waves iir trots 
sina brisier 90-ta!ets kanske 
starkaste 'skandinaviska film. 
Mojligen ar 3en ett miisterverk. 
fast precis som Stellan Skarsgirds 
rollgesialt i filmens grandiosa 
avsiutning. pi kryckor.

ERIKHEDUNG

Att ata ost iir lite av en konst 
Som svensk pi besok i utlandet 
iir det liitt att kanna sig osiikcr 
pa hur man ska bara sig it di 
den obligatoriska dignandc 
oslvagnen eller ostbrickan 
bjuds. Ett fyrtiotal ostar iir in- 
gen ovanlighcl pi en biittre res- 
taurang.

Frankrike produccrar irligen 
mer an I 400 000 ton ost. De 
narmare 400 franska ostarna 
delas upp i itta familjer. Farsk- 
ostar, nrfuka vitmdgelostar. 
kittostar med vitbehandlad 
yta. getostar. halvhirda ostar. 
hirdostar. smaltosiar och bli- 
mbgelosiar. eller. som man 
sager i Frankrike - pcrsilles - de 
ser ut som de blandats med 
persilja. \

De handgjorda ostarna har 
iter kommit i ropet. 33 ostar i 
Frankrike har AOC-siatus. Ap
pellation d'Originc Coniroll^e. 
Denna garantcrade ursprungs- 
beteckning innebar att pro- 
ducenten foljer mycket striinga 
reglcr vid tillverkningen. Den 
svenske giisten som iir van att 
lacka ja till alia .sju kak.sortema 
pi kalas ber om lite av varje sort. 
Serv’itdren vredgas och den fran
ske Niirden ser besviirad ut. En 
viiluppfostrad fransman tar tre. 
maximalt fyra ostar. Vill man ha 
fler fir man forklara varfor.

"Jag iir galen i ost och i 
Sverige hittar vi aldrig den hiir 
kvalitelen - fir jag be om en 
femie son!” Dessutom ar ost 
oerhon rniillande och iiven om 
tre smi bilar ser futtiga ut pa 
tallriken si orkar man oftasi 
inte ta om, De fiesta iir 
opastbriseradc och har en ut- 
praglad doft. Doften sitter i yi- 
skiktet. Innanmatet iir oftast 
mildare si skiir man borl de 
skarpa kantema ilerstar ofta en 
mild kiima.

Viilj tre ostar som passar till 
vinet som serveras. Skar om 
mojligt tinbitar av osten med 
bide kiima och ytierkant. 
Bbrja med den mildasle och 
spar den starkaste till sisi. An- 
viind kniven och liigg bilar av 
osten pi smi bitar av brbd. 
Smbr behbvs norinalt inte 
eftersom dessertostar normall 
innehiller mellan 40 och 70 
procenl felt.

Dricker man tom vitt vin till 
middagen smakar gelost. si 
kallad chevre. eller hirdostar 
som gruy^re eller comti^. Till 
roll vin passar de mjuka vii- 
mbgelostama. Ska man servera 
sot Sauiemes till desserten kan 
man sli upp ett litet glas till on 
bit salt fdrost med blimbgel 
som Bredsjb Bli eller Roque
fort. del blir en oviintat god 
smakbrytmng. Portvin passar 
ocksi uimatjit till ost - heist en 
Vintage Port.
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