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1. Inledning 

Den 8 april 1990 visades det forsta avsnittet av David L..ynchs och 
Mark Frosts TV-produktion Twin Peaks i amer~an8k<TV. En kult 
uppstod nastan omgaende runt serien som hogst markant avvek 
fran den likformiga underhallning TV-publiken matats med under 
manga ar - speciellt i U. S.A. dar TV-mediet mer an nagon 
annanstans forknippats med trivialunderhallning. Det som till en 
borjan verkade vara huvudtemat i serien; mordet pa Laura Palmer 
och jakten pa m6rdaren blev efterhand endast en del i ett storre 
och mer svarfangat tema fullt av svartolkade ledtradar och 
handlingar. Mordet visade sig vara av underordnad betydelse - en 
MacGuffin; en forevlindning att visa upp den vlirld serien utspelar 
sig i. 

Twin Peaks var fran borjan en tittarsucce som f61jdes av 35 % 
av den amerikanska TV-publiken. Efterhand f6rlorade emellertid 
manga inlresset for serien ochendast en trogen grupp foljde 
serien till det siata avsnitte~.· En tydligt fingervisning om detta 
ger tittarsiffrorna. I U.S.A slOQes Twin Peaks i 30 avsnitt over 

" . I: 

tva sasonger. I slutet pa den. andr~ sasongen fOlide bara 5% av de 

amerikanska TV-tittarna fort'fa!;ande med 1. Att sa manga 
tappade intresset kan. som: ,tididare antytts, forkJaras av att 
serien presenterar det ena :1:ni':J~iet efter det andra utan 
pitagligt sammanhang och ;~~' "de separata bihandlingarna inte 
knyts ihop pi ett tillfredsstatlah1de satt. Efterhand hopar sig 
frigorna. serien blir mer och' :r~~r mystifierande. De som foljde 
serien frlmst av nyfikenhet ov~':,den formodade losningen pa 
mordgatan och forsokte bringa :ordning i den med tiden alit 
yvigare intrigf6rgreningen. blev snart besvikna och slutade 
dlrmed att titta pa serien. De som, till skillnad fran de 
fOrstnamnda, f61jde serien till det bokstavligen bittra slutet fann 
i och for sig intresse i mordgatans uppl6sning men uppfattade 
samtidigt att nagot doldes bakom den yttre handlingen. 

I Twin Peaks lir ingenting vad det ser ut att vara. Bakom varie 
patagligt yttre lurar nagot annat. Mordoffret Laura Palmer ar 
sja.lv ett utmarkt exempel pi detta. Allteftersom serien och 
ocksa mordutredninge~ fortskrider avslojas fakta Kring Laura och 

1 Grimes, W: "Den dys1ra tval-operan gar mot sitt slut" i Tempus nr 21 I 1991, 

s 25 



2 


en ny bild av henne vaxer fram. Den offentliga bilden avLaura som 
skolans skonhetsdrottning, monsterstudent och valgorenhets
arbetare stalls IJU i kontrast till den Laura som anvant droger och 
prostituerat sig. Redan inledningens fotomontage 4r en tydlig 
illustration av det dubbelhetstema som praglar serien. Lauras 
perfekta, glatt leende ansikte zoomas in men samtidigt hors 
obehagliga molltoner i bakgrunden. 

2. Inter- och intratextualitet 

Att Twin Peaks ar mer an bara en konventionell tvalopera visade 
sig alltsa omgaende. Redan de inledande avsnitten inneholl en lang 
rad citat ur klassiska filmer. UppUlckten av dessa gjorde mig 
nyfiken pa dess forekomst och omfattning. Min fraga var om det 
kunde finnas ett samband mellan de intertextuella referenserna 
och seriens s4rpragel. Jag har darfor valt att studera inter
textuella referenser och aven intratextuella referenser ; Twin 
Peak$. Med intertextuella referenser avser jag referenser till 
filmhistoriska landskap. Med intratextuella referenser asyftar 
jag citat ur Lynchs egen produktion. 

Enligt Ann Jerslev 4terfinns inter- och intratextuella referenser 
Twin Peaks t ex i val av namn eller scener sam anspelar p4 

tidigare filmproduktioner. Dessa skapar ett dubbelexponerat rum 
dvs ett rum med tva filmlager. Det yttersta lagret ar forankrat i 
vad vi ser framfor oss; det undre bestar av referenserna. Pa sa 
s4tt inbjuder Lynch betraktaren att inleda en dialog mellan Twin 
Peaks och ett tidigare textomrade. Referenserna ger genom sin 
likhet med tidigare bilder en deja-vu-upplevelse hos betraktaren. 
Friktionen mellan ytan och de underliggande referenserna ar dock. 
vilket jag senare skall ga in pa. av det slag att det skapas en 
kansla av framlingsskap till de rum och de personer som 

visas2. Man tanner igen de miljoer och personer man ser men ar 
van att se dem under andra betingelser. 

2 Jerslev, A: "David Lynch i "ore Ojne", 1991, S 30-33 
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3. Syfte. metod och material 

Syftet med uppsatsen ~r salunda att i de foljande avsnitten 
forsoka reda ut forekomsten av intertextuella och intratextuella 
referenser i Twin Peaks sa langt det lir mojligt. Genom detta viII 
jag kartUigga deras h!rstamning och beskriva hur de dyker upp i 
serien. Till sist avser jag att sUilla de inter- och intratextuella 
referenserna i relation till Lynchs bakgrund. 

For att sleapa en overblicle av Lynchs val av ternan och fOr honom 
typislea handlings- och stilelement har jag med en genomgang av 
hans tidigare produletion. Pa s!tt kan de intratextuella elementen 
urskiljas fran de intertextuella. Jag har liven med en kort 
historiografi over hans bakgrund som bade gor det enklare att 
forklara hans val av inter/intratextuella referenser och ringa in 
dem i tiden, dvs sla fast vad som influerat honom, nar, var och 
hur. Eftersom Twin Peaks ar en TV-produktion fordras hansyns
tagande till de speciella arbetsmetoder som gliller inom detta 
medium. Jag har dirtOr' med ett avsnitt om serien ur ett 
tel evisuellt perspektiv. 

Arbetsmetoden jag har anvlint mig av har framforallt varit att ga 
igenom serien och i den fOrsoka att hitta underlag far sambanden 
mellan Twin Peaks och lildre film, i vissa fall liven TV
produktioner. Jag har studerat ett urval av klassiska filmer som 
jag anser har rei evans for uppsatsen och som funnits tillglngliga. 
For att inte bli langsokt imina antaganden om citatens 
harstamning har jag fOrsolet att vara kritisk i mitt urval av 
intra/intertextuella referenser. Utgangspunkten har emellertid 
varit att det konselevent funnits en avsikt hos skaparna att i 
serien plantera ledtradar for betraktaren. S8Iunda fungerar Twin 
Peaks ocksa som en slags klirleksfarklaring till filmhistorien. 

Litteraturkallor har anlitats i den man de har gett inspiration i 
sokandet efter inter- och intratextuella referenser. Vissa delar 
av uppsatsen har ett smalt urval av klillor i form av Iitteratur och 
tidskriftsartiklar bortsett fran de filmer jag anvlint mig avo Detta 
beror dels pa att yttefifSt lite lir slerivet om Lynch och dels pa att 
den overvligande mlingden av det 80m skrivits lir inriktat 
framforallt pa hans filmproduktion och utgors av tidnings- och 
tidskriftsartiklar. Jerslevs bok David LyncIJ i Y8ra tif10ll lir ett 
undantag, Mark Altmans Twin Peaks - Behind the Scenes e t t 
annat. Den sista boken lir mig veterligen den enda som skrivits om 
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Twin PeaKs. Jerslev behandlar Twin PeaKs endast flyktigt och 
koncenterar sig mer pa hans totala produktion sett ur ett 
psykologiskt perspektiv. 

Allra sist viii jag papeka att uppsatsen inte f6jer nagra fl:lrdiga 
mallar eller modeller dl:lr ett klart och entydigt svar kan 
forvl:lntas. Jag later istl:lllet materialet forma uppsatsen fOr att 
se vart denna utflykt kan fora mig. 



, \ 
\ 

\. 

5 


4. Tematik och slirdrag i Lynch tidigare produktion 

4.1 Bakgrund och tidiga filmer 

David Lynch fOddes den 20 januari 1946 i Missoula, Montana. Hans 
far arbetade inom jordbruk.sdepartementet (Nat. Forest Service) 
med trAdsjuk.domar som specialitet. Sina tidiga ar tillbringade 

han i Spok.ane, Washington3 . En period som han sj!lv malande 
besk.river som: 

It was beautllul old houses, tree lined streets, the milkman, 
building forts, lots and lots of Itiends. It was a ITeam world, 
those IToning aIrplanes, blue skies, pickel fences, green 
grass, cherry trees. Middle America the way it was supposed 
to be. But then on this cherry tree would be this pitch oozing 
out, some of it black, some of it yellow, and there were 
millions and mIllions of red ants racing all oyer the sbcky 
pitch, all over the ;ee.4 

En beskrivning 80m ger en fOraning om den tematik. och det val av 
miljOer som pr!glar hans senare filmer; den idyllisk.a ytan och 
vAriden inunder. Den varld man upptack.er vid en narmare studie av 
det till synes perfek.ta. 

1964 gick han ut Highschool och sOk.te in pa Boston Museum's Art 
School. Efter fullbordandet av fOrsta aret reste han till Europa fOr 
planerade studier pa Oscar Kok.oschkas "Seendets Sk.ola" i 
Osterrik.e. Dessa planer gick. emellertid om intet och isUillet 
bOrjade han p4 Pennsylvania Academy of Fine Arts - den 
in stitution dar han slutligen k.om i kontak.t med fil men. 
Unversitetet !r belaget i Philadelphia, en industristad. En miljO 
han endast besOk.t tidigare men aldrig rak.nat med att se sig sjalv 
bosatt i. Intryck.en av miljOerna i Philadelphia aterspeglas senare 
i hans fOrstafullangdsfilm - £raserhead(1977). Hans 
uppfattning om det Overindustrialiserade Philadelphia 
aterspegtas ock.sa i ett uttalande han gjorde fOr Ti me Magazine: 

It's a yery sic~ degenerate, decaying fear-ridden place 
where things are totally absurd and confusing. 7l1ere is 

3RoBS, J: HJonathan Ross - Presents David Lynch" ( dolcumentar ). 1990 

4A1tman, M:" Twin Peaks - Behind the Scenes"1990, s 66 

http:Intryck.en
http:perfek.ta
http:upptack.er
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violence in tile aIr at all times, It's definitely tile sickest 
town r've ever been in and its called The City of S-otherly 

Love5 

Det var under denna period som han gjorde sitt fOrsta experiment 
med film. Eftersom han utbildade sig till ma/are var hans 
referenspunk:.ter ursprungligen inte fi/misk:.a utan snarare k:.onst
n~rliga. Filmen var ett formexperiment. Hans forsta film, en 
femton sek:.unders holografisk:. projek:.tion av tre huvuden som 
k:.rak:.s for att sedan fatta eld, maste mot denna bak:.grund betrak:.tas 
mer som en produk:.t av hans ambition som k:.onstn~, ~n av hans 
ambition som filmregissor. 

Det fak:.tum att han studerat k:.onst har fatt k:.ritik:.er att spek:.ulera 
vilk:.a eventuella forebifder han k:.an t~nk:.as ha inom maleriet. 
Inspirerad vid denna tid var han bl a av den amerik:.ansk:.a 
inrik:.tningen pa abstrak:.t expressionism vars frllmsta foretr~dare 

ar Jack:.son Pollock:.. Namn som Edward Hopper, Francis Bacon, 
Rousseau och i viss man ~ven engelsk:.t maleri sags ha paverk:.at 

honom6. Men det finns ock:.sa inslag av surrealism i hans filmer 
vilk:.et leder tank:.arna till Salvador Dali och Giorgio de Chirico. I 
jak:.ten pa hans k:.onstnllrliga influenser llr det Illtt aU bli hlngsOk:.t. 
Paralleller med maleriet har emellertid uppmuntrats av honom 
sjllv genom hans hllnvisningar till det som underlag for hans 
konstnllrliga instllllning: 

ForstJr du. jag hllr min bllkgrund inom mllleriel ./ag If 

definitivt li1te cinellst. ./lIg ser film, men det Iir likgi/ligt 

vad. Nlir nagot ror sig kikar Jai. 

Hans resonemang g~lIer Iven hans instllilning till Ijudlmusik:.. De 
olik:.a fargnyanserna motsvaras da av klangfllrger. En konsek:.vent 
linje llr svar att finna i hans uttalanden om maleriet. Det verk:.ar 
snarare vara fragan om hllnvisningar till hans egen smakrik:.tning. 

Aven hans andra film, den fyra minuter IAnga The A~hllbe(19 68) 
ir firgad av hans,.,konstnarliga bakgrund. Nagon egentlig handling 
finns inte, utan filmen maste betrak:.tas som en strom levande 

5ibid 

6 Jerslev, A: a.a., s 41 

7ibid egen ()verslittning 

http:verk:.ar
http:vilk:.et
http:paverk:.at
http:t~nk:.as
http:k:.ritik:.er
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bilder i surrealistisk och expressionistisk anda. I animations
sekvensen ses boksUlver transformeras till skiftande abstrakta 
former. Ett portr!tt p4 ett sta'f'fli blir levande och flyter ut i 
oformlighet. I en sang ligger en kvinna som till musiken fran 
"Blinka Iilla stiarna" fOrsOker fanga bokstaver som uppenbarar 
sig. Men precis n!r hon tror sig f4ngat dem upplOses de plOtsligt. 
Till slut faller hon vanmlktig ihop p4 slngen och kraks. Musiken 

Overgar i elektroniskt ovasen8. 

Dessa tidiga fil mer/konstverk visar trots sin smaskalighet redan 
tecken pa en tematik som Lynch flitigt aterkommer till i senare 
filmer; kroppsfragmenteringen, elden och ofOr magan att 
kommunicera p 9 a sprakets begransningar. I hela hans produktion 
myllrar det av varelser som pa ett eller annat sltt ar 
deformerade - det kroppsliga fijrfallet som en spegelbild fOr 
nagot underliggande. Jerslev anvander sig av termen abiekl, 
hamtad fran Julia Kristeva. Detta innebar "nagot kroppen skiljer 
ut". Abjektet ar dar-fOr inte ett objekt. nagot annat an en sjalv, 
utan ohyggligt nog. en del av en sjalv. Abjektet gar en 
uppmarksam pa avgransningarna. ar avskilit fran en men tillhOr 

samtidigt en, vilket gOr att man inte kan skydda sig mot deP. 
Huvudena som kraks i hans fOrsta film och portrattet som 
upplOses i The Alphabet ar exempel pa detta. 

Elden som en fOrgOrande kraft ar en del av den fOrsta filmen och 
spraket och ofOrmagan att kommunicera speglas i The Alphabet 
genom bokstaverna som fOrvandlas till abstraktioner. Tematiken 
utvecklas i hans fOrsta langre fil m Grandmother (1970). Den 
handlar om en ensam och deprimerad pojke som fysiskt och 
psykiskt misshandlas av sina fOraldrar. P g a att han ar sang
vatare bestraffas han upprepade ganger. En dag hOr han vacker 
flOjtmusik komma fran ett vindsutrymme. Ljudet visar sig 
hltrstamma fran en slags rotfrukt som han omsorgsfullt planterar 
pa sin sang. Ur den vaxer en van - en I4tsasmormor. FOr att kalla 
pa pojken bl4ser I4tsasmormodern i en speciell flOjt. Vid ett 
tillfalle fastnar denna i halsen pa henne. Mormodern och pojken 

dOr10. 

8Ross,J: a.a. 

9 Jerslev, A: a.a., S 29 

1 0Jerslev, A: a.a., s 43 
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I Grandmother kan darfor Lynch s!gas utveckla tematiken i de 
tidigare filmerna. Abjektet, dvs pojken som s!ngvatare, ar en 
repris pa den forsta filmens uppkastningar. Bristen pa 
kommunikation ar en fortsattning pa flickans misslyckade forsok 
att fanga bokstaverna i The Alphabet Filmen rymmer 
dessutom ett nytt tema - verklighetsflykten d!r gransen mellan 
dram och verklighet suddas ut. Pojkens kommunikations
svarigheter leder till att han flyr in i en dromvarld; det enda 
stallet dar han finner roo Grandmother!r ocksa den forsta filmen 
dar familjen fungerar som utgangspunkt, en borjan pa de talrika 
skildringarna av familjen i Lynch produktion. 

Grandmother som ar Lynchs fOrsta film i farg inneh411er inget 
realljud och ingen dialog men det eftersynkroniserade 
Ijudmontaget ger en fOraning om hans naata film. 

4.2 Eraserhead 

Grandmother finansierades med hjalp av ett stipendium som han 
fick fran AFI (American Film Institute) efter att ha gjort The 
Alphabet. Framgangen med Grandmother gjorde att Lynch Itom in 
vid AFI 's Center for Advanced Film Studies. Han Uimnade 
Philadelphia och flyttade till Los Angeles dar han bOrjade arbeta 

pa ett manus - Gardenback 1 1. Manuset var planerat till en film 
pa ca 45 min. Pa AFI ville man emellertid att han skulle gora en 
fulilingdsfilm. Resultatet av denna omarbetning blev Eraser-head 
Handlingen i filmen tilldrar sig i en overindustrialiserad vtlrld 
med fabrikslandskap, rykande slagghOgar och jarnvags
strackningar. Tillvaron ter sig mardromslik for Henry, filmens 
huvudperson. Hans verklighetsuppfattning pendlar mellan dram 
och verklighet. I filmen lamnar hans flickvan honom att ensam 
ansvara tOr' deras son, en varelse som till det yttre tycks vara en 
blandning av djur och manniska. Barnet som fOtts utan hud ar 
lindat i gasbindor for att inte falla isar. 

Under sina tOrsak att ta hand om den I4ngt ifran livskraftiga 
varelsen driver Henr~angre och langre in i en drOmvarld som 
hans fall befolkas av en kvinna i ett luftkonditioneringsaggregat. 

11 Altman, M: a.a., S 67 

i 
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Hans oft>rmaga att kommunicera med omv~rlden - den f d flick
vannen, hennes familj och sin granne - leder honom till total 
isolering. AU fOrsvinna in i drt>mmen ar ft>r honom det enda 
attraktiva alternativet. 

Den sv~vande gransen mellan drt>m och verklighet som prlglar 
filmen understryks av den flytande rums- och tidsuppfattningen 
som ~r drommens signum. Det bestaende intrycket blir det av 
slagghogarna, den kollossala ilrnv~gstunneln som Harry passerar 
igenom pa vig till sin klaustrofobiskt underdimensionerade 
Ilgenhet. I bakgrunden ligger en diegetisk Ijudmatta som 
ft>rstarker upplevelsen av bildlandskapen. Ljudet gjort av Alan 
Splet spelar i &aserlJeaden avgt>rande betydelse. Splet triffade 
Lynch i Philadelphia och var med om att ta fram den fOr Lynch 
typiskt framskjutna Ijudbilden. I GrandmotlJer fyllde han viktig 
funktion som resulterade i att han ft>lide med till Los Angeles och 
inspelningen av EraserlJead Ljudbilden i EraserlJeadar uppbyggd 
av Ijud fran alia delar av samhallet -mu/ti-texture-sound
design Dessa anv~nds 80m m8laren anvander flrgerna pa en 
palett. I den fardiga Ijudbilden kan ingen av de enskilda Ijuden 
urskiljas men sammantagna skapar de vad Lynch definierar som 
strange presence Ljudbilden kan innehalla t ex barnskrik, 
djurl~ten, mediabrus. anglok, fabriksdunk. v~gmaskiner etc. 
Placerade dar de naturligt inte hor hemrna kompletterar de Lynchs 

angestfyllda miljoer 1 2. 

T ematiken i EraserlJeadpaminner till stor del om den i de 
foregaende filmerna. Kommunikationssvarigheterna har h~r tagit 
rent kafkaistiska proportioner. Betraktaren fylls av vanmakt aver 
Henrys oft>rmaga att ta nagon form av initiativ. Istallet 
karaktariseras denne av neurotisk passivitet och later sig 
domineras av manniskor runt honom. Han fOr tankarna till 
talesaUet: "Bara de dOda flyter med strOmmen-. Lynchs 
pessimistiska syn pa k~rnfamiljens tillstand i dagens samhalle 
praglar ocksa &aserlJead De stOrda relationerna speglas i den 
ofOrsonliga flickvannen och mamman som gar narmanden pa Henry. 
Mammans agerande ger en fOraning om de incestuosa relationer 
som aterfinns i nagra ~ Lynchs filmer. 

12Briskin, D: .. Interview with David Lynch" i Rolling Stone" nr 586, sept 1990 
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Aven om samhlillet i 'filmen ar en produkt av lynchs upplevelser i 
Philadelphia ar det knappast ett farsak att aterskapa den reella 
miljon, Rent visuellt tycks det vara farlagt till en mardrc;mslik 
men fullt sannolik framtid. Kroppsfragmenteringen skildras 
kanske har mer utstuderat an i nagon annan av hans filmer. Det 
hudlasa barnet bokstavligen upplases om inte gasbindan hailer 
lemmarna pa plats. 

Eraserhead fc;r oss ocksa in pa intertextuella referenser. Filmen 
kan, som namnts, tolkas som ett expressionistiskt uttryck av hur 
lynch upplevde tiden i Philadelphia. Speciellt frestande Ir det 
med tanke pa att han under sin tid dlr ensam fick ta ansvaret for 

sin dotter 80m Mddes med klumpfot13. Det man forst tanker pa 
Ir emellertid filmer 80m louis Bunuels och Salvador Oalis I.In 
Chien Andalou (1929) och L :Age d~Or (1930). Precis 80m dessa 
filmer kan inte Eraserhead forstas utifran fastlagda cinematiska 
principer. Istallet maste man saka bakom det yttre, det patagliga. 
Detta leder naturligt tankarna till surrealismen och dess 
koncentration pa det omedvetna. Detta forklarar i sin tur den 
flytande tids- och rumsuppfattningen i filmen. Betraktaren 
invaggas i en kansla av diffus mardrOm. Nagon stabilitet erbjuds 
inte. Det ar Henrys hOgst subjektiva upplevelse av varlden 80m 
formedlas. Detta gor ocksa att en film 80m Orson Welles 
Processen (1963) med sin forvrlngda rums- och tidsuppfattning 
tillsammans med Josef K's of or maga aU kommunicera med sin 

omvlrld, har mycket gemensamt med £nrrserheattf 4. 

4.3 Elefantmannen 

En kontrast till Eraserheadutgor Elefantmannen (1980). lika 
sammanhangslos som Erllserhead upplevs, lika traditionellt lir 
berattandet i Elefantmllnnen. lika obehaglig och absurd som 
Eraserhead ar, lika vldjande ir Elefantmannen Filmen ar 
baserad pa Sir Frederick Treves bok: 771e Elephantmlln and other 
Riminiscenses, och pi Ashley Montagues: 771e Elephantman 
a Study in Human Rignity. Treves bok var ursprungligen en 
anklagelse mot ett brittiskt samhlille som i sin victorianska 
dubbelmoral utnyttjade John Merricks (Elefantmannen) 

1 3 Ross, J: a_a, 


1 4 Hedling, E: .. Sm4stadens sedesslcildrare" i SvD 901211 
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deformering som ett slagtrii i en politisk och social debatt dlr 
industrialismens offer pastods vara en foljd av bristande hygien, 
alkoholmissbruk och horeri. Merrick led av "multipel neuro
fibromatos" eller elefantsjuka som inneb!r att overhud och leder 

v!xer oproportionellt snabbt1 5. 

I Lynchs tappning blir Elelantmannen en resa i gotisk skrlck
romantik. Paralleller inom litteraturen kan dras med E.T.A. 
Hoffmanns romaner, t ex Die Elixiere des reulelsoch R.L. 
Stevensons The Strange Case 01 Dr Jekyll and AIr Hyde Inom 
filmen finns f6rlagorna i de klassiska skrlckfilmerna sasom 
Victor Flemings Dr Jekyll and AIr Hyde (1941). Rupert Julians 
Phantom 01 tlJe Opera (1925). William Dieterles The Hunchback 
ofNotre Dame (1939) och James Whales Frankenstein (1931). 
Fler kan till!ggas. Det victorianska England i Elefantmannen!r 
ocksa den historiska epok som beskrivs i Dr Jekyll om M Hyde 
dar Londons m6rka och fuktiga grinder tHinar som bakgrund till 
filmens handling. The Hunchback 01 Notre Damerymmer samma 
orosskapande miljoer Iven om handlingen Ir forlagd till Paris. I 
The HuncIJ/Jack 01 Notre Dame, Frankensteinoch The PlJantom of 
tlJe Opera ar emellertid gestalterna det intressanta. Quasimodo. 
spelad av Charles Laughton. Frankenstein. spelad av Boris Karloff, 
och Fantomen, spelad av Lon Chaney ar alia Adla sjllar inneslutna 
i deformerade kroppar, vilket i viss man !r besUiktat med Lynch s 
tematik fran &aserheadoch Elefantmannen Till skillnad fran 
sina foregangare Ilgger dock Lynch extra tyngd vid skildringen av 
industrialismen - i Elelantmannen den gryende industrial
iseringen. 

Henry i Eraserheadoch Merrick i Elefantmannen har manga 
gemensamma drag. Det Ir i bada fallen fraga om tva mjuka men 
forsagda individer som (av olika anledningar) lider av sin 
ofOrmaga att formedla sig med sin omvlrld. Elefantmannen !r 
deformerad till oigenklnnlighet och skrlmmer eller Icklar dllrf6r 
alia i sin omgivning. Ut6ver detta har han rent fysiskt betingade 
talproblem som en f6ljd av sjukdomen. Henry ar sluten som ett 
resultat av att han ej kan hantera den vArid han lever i. En av 
industrisamhillets avfallsprodukter. 

De stora skillnaderna far i stillet s6kas i formgivningen. 
Elefantmannen Ir gjord efter konventionella regler 

1 5Manns. T: "ElefantmannenU i Filmrutan nr 2 I 1981, s 33 
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med hAnsyn tagna till tidsliga och rumsliga aspekter och med ett 
konventionellt skrivet manus dlir hlindelserna utvecklar sig i 
enlighet med den klassiska Hollywood-filmens monster. Nagot 
sadant 'finns inte i Eraser-head med sin upplosta struktur. 

Jerslev diskuterar i sin bok en analys av filmkritikern Serge 
Daney (Cahiers du Cinema nr 322). I studiet av Elefantmannen 
Jligger Daney tyngdpunkten vid individernas blickar. Han delar in 
de blickar som riktas mot elefantmannen i tre kategorier: den 
burleska, den moderna och den kon servativa. Den burleska lir den 
skrtlckfyllda mobbens blick. I deras ogon lir Elefantmannen en 
cirkusfreak. Den moderna representeras av llikarkaren som, med 
vetenskapens kliniska objektivitet och total avsaknad av 
klinslomAssigt engagemang, betraktar honom som ett f6remal och 
inte som en individ. SjukhusdirektOr'ens blick lir konstant 
fokuserad pa en obestlimd punkt j fjlirran. Den konservativa 
blicken, till sist, Kommer fran borgerskapet Denna lir den 
undertryckta blicken, dvs blicken som eliminerar Merricks 
patrlingande kroppshydda och pa sa vis blir en artigt distanserad 
blick. I Merricks ogon lir de alia monster, fastslar Daney. Detta lir 
filmens klirna. Elelantmannen lir en film dlir monstret lir humant 

och samhallet Ir monstret1 6. 

4.4 Dune 

Filmatiseringen av science fiction-forfattaren Frank Herberts tva 
backer Dune Watd(1963) och Prophet of Dune (1965) blev 
Lynchs nlista projekt. Filmen slutade som ett gigantiskt fiasko 
bade konstnarligt och kommersiellt. Det enda intresse man kan 
agna en film som Oune(1984) ber6r produktionsekonomiska 
faktorer. Tillkomsten var mycket kostsam, tidsodande och kantad 
av problem. Den faller dlirf6r lite utanfOr syftet med denna 
uppsats. Jag passerar den med tystnad och konstaterar att om 
den tillfarde nagot positivt sa var det att den kanske fick Lynch 
att inse vad han gOf' blist. Blue Velvet (1986) kom till som en del 
av det avtal han slutit med Dino de Laurentiis (producenten far 
Dun4. Om Lynch taft pa sig uppdraget att regissera Duneskulle 

han fa g6ra Blue Velvetutan inblandning17. 

16Jerslev, A: a.a., S 82-83 

1 7Altman, M: a.a., S 70 
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4.5 Blue Velvet 

I Blue Velvet har Lynch forflyttat slg fran de framtida rymd
landskapen till den amerikanska samhiliskroppens innersta 
hjlrtekamrar - den amerikanska smastaden. Blue Velvetlr den 
film som har de storsta likheterna med Twin Peaks. Jag syftar 
da bl a pa Lynchs skildring av smastaden som skenbart perfekt. Sa 
fort man skrapar pa ytan finner man motsatsen strax under. 
Filmen handlar om en ung man, Jeffrey Beaumont, som atervlinder 
till sin hemstad for att besOka sin far som just fatt en hjlrt
attack. Pa vag till sjukhuset finner han av en slump ett avhugget 
Ora. Orat lamnar han 'till en kommissarie som tar hand om 
bevismaterialet och tillfogar det till sin pagaende utredning. 
Genom att Jeffrey inlett ett forhallande med kommissariens 
dotter far han information som gor att han kan pabOrja en privat 
undersokning. Histonen med det upphittade orat blir pa sa sltt 
inkOrsporten till dromsamhillets baksida. Han Kommer i kontakt 
med all den ondska sam doljer sig under samhallets putsade yta. 

Blue Velvet arbetar pa tva plan och det goda/onda i Lumberton 
har ocksa sin motsvarighet i filmens persongalleri. Filmens 
huvudperson Jeffrey har sin motsats i Frank Booth, den 
psykopatiske narkotikahandlaren som representerar ondskan. 
Kommissariens dotter Sandy, det klassiska portrlittet av renhet 
och oskuld, star i bjlrt kontrast till nattklubbssangerskan 
Dorothy Valens. Pa samhillets goda sida dlr det nlstan alltid Ir 
dag gestaltas familjeidyllen och drommen om ett hus omglrdat 
med vitt spjllstaket. I filmens inledande fotomontage skildras 
detta dromsamhalle med bravur. En brandbil kor forbi och 
brandmlnnen vinkar in i kameran. I bakgrunden ligger de vita 
husen prydligt uppradade. Men brandbilen forebadar ocksa ondska 

el d1 8, Det onda samhallet, som skildras i marker, iIIustreras 
genom Jeffereys Iventyr pa nltterna, hans moten med 
forbrytarnaturen Frank och den terroriserade Dorothy. Detta 
samhalle har ingenting gemensamt med det positiva. Det Ir fult 
och overindustrialiserat. Villorna Ir utbytta mot forfallna 
bostadskomplex. de prydliga gatualleerna mot den moderna 
storstadens vlgnlt.'-'" 

18Jerslev. A: a.8., S 113 
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De idylliska miljoerna i Blue Velvet M en serie av viii inarbetade 
schabloner som leder tankarna till Frank Capras forskonande 
beskrivningar av livet i smastaden och da kanske sarskilt It's a 
Wonderful Life (1946). I denna film stalls smastadens humana 
sida mot en annan ondare. En lingel tar huvudpersonen med sig och 
visar honom hur staden, Bedford Falls, skulle sett ut om stadens 
finansman hade faU styra efter eget godtycke. Pottersville kallas 
denna morkare vision av staden. Mots4Uningen i 
samhallsskildringen i Blue Velvet mellan de vlilputsade 
fasaderna och den mlinskliga fornedringen betonas ytterligare av 
den vlixlande tidsuppfattningen i filmen. Den positiva sidan av 
samhallet kanns praglad av 50-tal medan handlingen i den onda 
sidan utspelar sig i nutid. Detta iIIus1reras kanske tydligast 
genom de tva kvinnliga huvudrollerna. Sandy representerar 50
talets idealdotter medan den nedgagna nattklubbsangerskan 
Dorothy ar ett nutidsfenomen. En liknande jamfOreise kan gOras 
mellan Frank och Jeffrey. 

Friktionen mellan dessa tva skikt i samh411et och dess personer 
utgOr tveklost en del av fil mens styrka. Som en ond drOm 1ranger 
sig ondskan in i idyllen. Jag viII garna se Blue Velyef som en 
sammansm41tning av Lynchs idealiserade bild av den varld - eller 
tid - han sj41v v4xte upp i och dess kollision med det moderna 
U.S.A., framforallt med de erfarenheter han gjorde under sin tid 
Philadelphia. Smastaden som den framstalls i Blue Velvet kan 
ses som en forlaga till samh411et i Twin Peaks. Det kan 
betraktas som ett koncentrat av det amerikan ska samhallet och 
dess varderinger. dvs ett mikrokosmos. En hotad idyll. En 
variation pa detta samhalle erbjuder Alfred Hitchcocks Shadow 
of a Oouot (1943) dar den amerikanska drommen hotas i den lilla 
staden Santa Rosa som hems6ks av den kallblodige mOrdaren 
Uncle Charlie Oakley, spelad av Joseph Cotten. Likheten melfan 
Hitchcocks Santa Rosa och Lynchs Lumberton 4r sl8ende. Ocksa 
Strangers on a Train (1950) dyker skracken upp i hj4rtat pa 
smastaden. Ondskan personifieras dar av Bruno Anthony, spelad av 
Robert Walker. A.ven Hitchcocks Rear Window innehaller en 
variation pel detta tema, om an i mer stiliserad form. L.B. 
Jefferies, spelad av,...,James Stewart, spionerar pel sina grannar 
genom ett objektiv. De ofika grannarna bildar ett minisamhalle: 
musikern, dansaren, konstn4rinnan, den ensamma kvinnan, de 
nygifta, fOrsaljaren, den invalidiserade, fotografen etc. 
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Andra likheter mellan Hitchcock och Lynch ar kombinerandet av 
sex och vald. I Hitchcocks filmer fran hans senare period: Vertigo 
(1957), Psycho (1959), Marnie (1963-64), Frenzy (1971), utg6r 
sex och vald i kombination ett nyckeltema. I Blue Velvet ar det 
framf6rallt tydligt i Franks och sedemera aven Jeffreys sado
machocistiska f6rhallande med Dorothy. Franks och Dorothys 
f6rh411ande har starka incestu6sa inslag. De fysiska hoten och 
inslagen av incest har oidipala undertoner vilket framgar av 
replikvaxlingarna: 

Dorothy: Mommie loves you 

Frank: Baby wants to luck 


Jeffreys relation med Dorothy blir en resa i hans inre dar han 
Kommer i kontakt med sina mOrka drifter. Kontrasten mellan 
sagomilj6n som Sandys hem f6re1rader och den sexuella 
perversiteten i Dorothys och Franks varld driver honom till 
gran sen fOr ett sammanbrott. Elden som flammar upp i hans 
drOmmar ar de des1ruktiva krafternas tlirande inverkan pa hans 
f6rnuft. Genom Jeffrey blir man inte bara pamind om samhallets 
dubbelhet utan aven om dubbelheten inom m!nniskan. Frank, hans 
antagonist, ser hans ma-ka sida och sager vid ett tillfalle: YouH 

are just like me:' Jeffrey fOrnekar dock detta. Han identifierar 
sig med den goda sidan. Men f6rst nar han har blivit 6verbevisad 
och accepterat sina m6rkare sidor kan han ta sig renad tillbaka in 
i Ijuset. 

Det i inledningen upphittade Orat ar en annan intertextuell 
referens. Orat ar oversallat med myror, en referens till Bunuels 
och Dalis Un Chien Andalou Kameran zoomar in i 6rat tills 
mOrkret tacker hela bildrummet. Orat har aven en parallel! i 
inledningen pa Hitchcocks Psycho dar kameran soker sig in genom 
ett fonster som star pa giant. I oppningen fylls hela bildrummet 
med mOrker som om berattaren forsoker saga: in i mardrOmmen! 
Samma effekt uppnas i Blue Velvet dar Orat utlOser hela 
berattelsen och tir vagen in i mardrommen. 

Bunuel hade vidare 'In forkarlek fOr att anvanda sig av varelser ur 
den ekologiska pyramidens lagre nivaer f6r att, i hans fall, 
demonstrera borgerlighetens forfall. Rattor, myror, skorpinioner 
etc hade en framskjuten position i hans symbolspralc Lynchs 
inledningsscen har en liknande symbolverkan. Nar Jeffreys pappa 
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vattnar i tradgarden ar alit lugnt och stilla. Bara det harmoniska 
Ijudet fran vattenslangen bryter tystnaden. Plotsligt fastnar den 
runt en buske, vattentrycket stiger samtidigt som han forsoker 
dra loss den. Han Iyckas men far en hjlirtattack. Nlir han ligger pa 
marken hailer han fortfarande trAdgardsslangen i handen. Hunden 
leker glatt med vattnet som sprutar fran slangen. Kameran soker 
sig bort fran honom och over den oversvammade grasmattan ner 
under marken dar det kryllar av insekter. Det idylliska samhallet 
beskrivs som ett vackert lik, men under svepningen Ar insekterna 

i full gang1 9. 

Iden till Blue VelvetlAr ha vuxit fram ur en enda ide - att smyga 
in i nagon annans bostad och observera det som hAnder dar men 

20som den yttre varlden aldrig far nagon vetskap om . Det 
voyeuristiska temat ar, som nlimnts, fullt utvecklat i Elelanl
mannenJOen aven Henry i Eraserlleadspionerade pa sin granne. 
Hitchcocks Rear H'lndow(1953) anses av manga vara den 
yttersta kommentaren till betraktandet. Hela filmen centreras 
Kring huwdpersonen L.B. Jefferies spionerande pa sina grannar. 
Genom sin kommentar till betraktandet, dvs biobesokarens 
aktivitet, far den en metafilmisk aspekt. I Psycho (1959) som 
ocksa innhaller en del voyeuristiska inslag spionerar Norman 
Bates, spelad av Anthony Perkins, pa Marion Crane. spelad av 
Janet leigh, genom ett hal i vliggen. Ytter1igare en film yard att 
nAmnas ar Michael Powells Peeping Tom (1960). / den filmar 
psykopaten Mark lewis, spe/ad av Karl Boehm, sina offer i 
dodsOgonblicket. 

/ Blue Velvet bryter sig Jeffrey in i Dorothys Ilgenhet och blir av 
en tillfallighet vittne till Frank besOk hos henne. Jeffreys roll i 
filmen lean alftse sagas vara voyeurens. Han leker detektiv och 
spionerar. Efterhand fascineras han alit mer av deras farnedring 
och dras diupare in i deras mOrleer. Att leken sedan blir allvar Ir 
nagot han inledningsvis inte fOrstar konsekvensen avo Det han 
upplevt kan han inte anfortro Sandy. I hennes tillvaro finns inget 
mOrker. Deras kommunikation blir darfOr problemfylld. Han ser 
och upplever saker han maste leva med sjlilv. Det finns ingen 
egentlig likhet emGTIan Jeffreys situation och t ex Henrys i 
Eraserllead 

19sjOl"ltman, s: "Baltorn jAmridAnh i Chaplin nr 4 11990, S 186 - 191 

2 DRoss,J: a.a. 
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Henry ar helt oformogen aH kommunicera vilket inte galler 
Jeffrey. Men kommunikationssvarigheterna kvarstar som eU tema 
i filmen. 

En annan viktig faktor i Blue Velvet lir Angelo Badalamentes 
musik. Genomgaende har den nagot dromskt och drojande over sig. 
Detta accentuerar den kansla av drom eller mardrOm som prliglar 
filmen. Som namndes angaende musiken i Eraserheadutgar Lynch 
hellre fran klangflirgen och Ijudet lin t ex en melodislinga. Ljudet 
fungerar i Blue Velvetsom en sjlilvsstlindig betydelsebarande 
parameter som fOrvandlar stlimningen snarare lin att understodja 
den. Pa sa slitt astadkommes en mystifiering av bilden. Vardags
scener kan fa nagot dromskt och verklighetsfranvlint over sig. I 
Twin Peaks blir deHa en regel. 

Slutligen viII jag kort berora den genrebestlimning som Blue 
Velvet faH. Jerslev jlmfor i sin bok Blue Velvet med Jonathan 

Demmes Something Wild (1986) och kallar dem postnostalgiska 
filmer. George Lucas American Graffiti (1973) far i detta 
sammanhang ses som en nostalgisk film. De postnostalgiska 
filmerna har en markare ton och saknar den tilltro till 
Eisenhowers Amerika som Lucas film tidigare genomsyrats av, 

dlirav genrebestlimningen American G()thi~ 1. 

4. 6 Wild at Heart 

Under sin filmkarrilir har Lynch utnyttjat sig av element fran vlil 
inarbetade Hollywoodgenrer. I Bemntmannen (skrlickfilms
genren). i Oune(science fiction) och i Blue Velvet (kriminal
genren och smastadsfilmen). Hans nlista film Wild at heart 
innebar ett byte av intertex1uellt landskap och ytterligare en ny 

genre - road movien22.. 

Wl7d at Heart lir baserad pa Barry Giffords roman Sailor och 
Lula och kretsar Kring tva ungdomar - Sailor och Lula - som lir pi 
flykt undan Lulas mor och hennes tvivelaktiga bekantskaper. Det 
faktum att Wild at !!eart utgOr linnu ett avsteg fran den 
konventionella filmrealismen i Hollywood gor den intressant. 

21Jerslev. A: a.8., S 116 

22jbid, s 30 
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Berlttarstrukturen Ir upplOst i en serie fragment, dialogen' Elr 
medvetet schablonartad och, so m det visats exempel pa i hans 
tidigare produktion, Elr tids- och rumsuppfattningen synnerligen 
vag. Det Elr sEllian man vet var man befinner sig och naturliga 
Overgangar hOr till undantagen. IstElliet kastas man in i ett nytt 
skeen de dElr kanslan av passerad tid uteblir. 

Det som aktiverar betraktaren ar dialogen mellan Wild at Heart 
och Victor Flemings tne Wizard of Oz WIld at Heart lir fylld av 
intertextuella referenser till just denna fil m. Lulas mamma 
iIIustreras som den elaka hlixan i Flemings film. Lula har roda 
skor och slar ihop klackarna tre ganger enligt Dorothys mOnster. 
Smaragdstaden nlimns i dialogen och den goda fen kommer ned
stigande fran himlen likt en deus ex machina for att stalla alit 
till rlitta nlir slutet nlirmar sig. Andra intertextuella referenser 
Ir bl a ett statsnamn fran Lee Thompsons Cape Fe,(1961} och 
en hund med en avsliten hand i munnen som har sin forebild i 
Akira Kurosawas YOllmbo (1961). En betydelsefull referens 
ligger pa Ijudbandet. Gruppen "Powermads" heavymetal- (eller 
snarare speedmetal) Iat "Slaughterhouse" anvands som signatur 

fi)r MTV-programmet "At the Movies,,23. 

Den varld som Lynch malar upp Elf fylld av ondska. Gladjen ligger i 
c!rrimmen och Iyckan i individens fOrmaga att sklrma sig fran 
verkligheten. En absurdistisk ton praglar filmen. Absurdistiskt Ir 
nellsa Sailors och Lu las passionerade forhallande som Ir rent 
fY·9iskt. De kommunicerar overhuvutaget inte med varandra pa 
annat slitt lin genom kroppen. Precis som deras dialog lir 
schabionmasssigt sonderklippt lir deras manierade roll
gestaltningar karikatyrartade. 

De saknar mao i stort sett alia mlinskliga egenskaper och har 
inget sjllsliv. Erik Hedling gor i Svenska Dagbladet en jamforelse 
med Kafkas Processen. I Processen finns en inarbetad misstro 
mot spraket som kommunikationsmedel. Josef K blir konstant 
missf()rstadd och mycket av hans frustration hlrror fran 
sprakets benllgenhet till feltolkningar. I Wild at Heart Ir spraket 

reducerat till mini mlNTl. Det lir bilden som Ir texten2 4 

2 3jbid, s 142 

2 +ledling, E: a.a. 



1 9 


5. TV 

En frega man ofrenkomligen stalls info.. ar: Varfor valjer en 
etablerad filmregissor att arbeta med TV? En forklaring kan vara 
att Lynch i Twin PeaKmelat referera till ett galleri av av udda 
figurer ur den amerikanska TV-verkligheten. En annan f<;rklaring 
som Lynch sjalv har erbjudit ar TV-foljetongens form. 
Foljetongen kan som form liknas vid en vaxt som behover 
omsorgsfull skotsel for att kunna leva vidare. Utover den 
komplicerade intrigforgreningen finns i fOljetongen en stram 
koncentration i tid och rum 80m skiljer den fran filmen. 
Handlingens mangfald ar s8lunda det som efterstravas vid valet 
av TV-foljetongen som medium. Detta innebar att man kan h411a 
igang ett narmast obegr!nsat antal bihandlingar samtidigt. Man 
har mojlighet att revidera, andra och lagga till nya bitar. De 

gamla avslutas eller skrotas25, Dessa m<;jligheter torde vara en 
anledning till att Lynch velat arbeta med TV. 

Ur ett innehallsperspektiv kan TV-foljetongen ses som en av de 
dominerande skildrarna av dramatiska konflikter inom familjen. 
F<;ljetonger som Da//as, Dynastyoch Fa/con Cresfhar fatt stor 
genomslagskraft och blivit en del av m!nniskors medvetande. 
Detta go.. de intressanta ur ett intertextuellt perspektiv. Lynch 
har redan tidigare i sin produktion agnat ett ansenligt intresse at 
att skildra den amerikanska familjen, framforallt ur smastads
perspektiv. TV kan darfor aven sagas utgora en okad mojlighet for 
Lynch att skildra vad som doljer sig bakom do..rarna i den 
skenbara landsortsidyllen. 

Precis som pjaserna i det schackparti vilket upptar drygt halften 
av de 30 avsnitten i Twin Peal's utgar Lynch och Frost i sin serie 
fran en uppsattning fasta pj!ser. Schack representerar de 
foruts!ttningar, de konventioner som ar nodvandiga for att en 
konventionell foljetong skall fungera. P 9 a det stora antalet 
aktorer maste varje karaktar vara underordnad en overspannande 
strategi dvs berattelsen. For att kunna uppratth411a en fungerande 
berattelse maste deras handlingsmojligheter och psykologiska 
karaktltrer vara stark,..begransade (definierade). precis som 
pjltserna i ett schackspel inte kan flyttas hur som heist i ett 

2 fiFurhammar, L: "Rutml:)nster - Leif Furhammar om television", 1992, passim s 

95-112 
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leorrelet parti26. Detta ar tydligt i serier som Da//as, Dynasty 
och Falcon Crest FOr' att fora berattelsen framat foljer man 
givna planmonster. Priset man far betala for detta blir att alia 
utveclelingslinjer som avvileer fran ber/Utelsens huvudstromtara 
leapas. Darav det stora antalet olycleor och I8nga resor inom den 
leonventionella tv8l0peran. 

Ti II det yttre ser oclesa Twin Peaks ut som en tv8l0pera med 
dess mannisleor och oden. Man sleulle leunna saga att den imiterar 
en tvalopera. I seriens initialsleede intar rollerna fasta 
positioner. Betraletaren accepterar dessa lile~om han accepterar 
reglerna i schacle. Erfarenhet av lilenande TV-underhallning formar 

sedan be1raletarens uppfattning om de olilea stereotyperna27. 
Twin Peaks sleiljer sig docle fran den gangse tv8l0peran genom 
sitt "dolda intertextuella landsleap". Da ytan formas av ett inter
textuellt textlandsleap lean den inte hallas lilea homogen. Stereo
typen paverleas alltsa av det baleomliggande dvs den intertextuella 
referensen. Karaletlirerna i Twin Peaks borjar ganslea omgaende 
avvilea fran de roller de tilldelats - Twin Peaksblir nagot annat. 
Detta sammanfattas vii av Lynchs och Frosts maxim: ingenting lir 
vad det ser ut att vara. I Twin Peaks far schablonerna liv och 
avvileer fran de handlingsmonster de tilldelats. 

BortseH fran de otaliga intertextuella och intratextuella 
referenserna skilier sig Lynchs och Frosts estetile en del fran det 
vedertagna. I serier som t ex Dallas anvands uteslutande dialogen 
for att driva handlingen framat. Nlrbilder utnyt~as da fOr' att ge 
eftertryck at vad som sags och spelrummet lelipps oftast sonder 
en serie nlirbilder. Lynch och Frost dlremot leomponerar ofta 
bilder i djupet och f«sOker fanga in hela spelrummet med 
vidvinleel. I stallet for att ga in pa narbilder stannar man ofta pa 

halvbilder och helbilder och gar nagot av scenrummet2 8 (Ett 
undantag skall jag docle ta upp langre fram i avsnittet om textur). 
Resultatet blir ett mer utveclelat bildberattande. 

Som jag tidigare varit inne pa slindes Twin Peaks under tva 
slisonger. Nar jag talar om seriens olilea delar gor jag s8lunda en 
distinletion mellan de 1ersta 8 avsnitten som slindes under den 

26jbid 

21jbid 

28Jerslev, A: 8.8., s 163 
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fOr-sta sasongen (deI1) och de ytterligare 22 avsnitten (del 2), 
som visades under den andra sasongen. En skillnad mellan seriens 
olika delar kan noteras. Under den farsta sasongens avsnitt 
arbetade man med ftirre personer, lagre budget och utan de 
fOrvantningar som sedermera ledde till fOr-andringar. Avsnitten 
var val fOrberedda och inspelningen bereddes god tid. Ett exempel 

ar det farsta avsnittet som spelades in under 23 dagar2 9, Till 
skillnad fran den konventionella tv4l0peran var tempot 
fOrhaliandevis lagt. Scenerna praglades av nagot drajande vilket 
understrOk ktinslan av mystik, av drom. Man tog ocksa manga 
utomhusscener, vilket inte tir vanligt i tv4l0peror. 

Vid inspelningsstarten den andra sasongen hade inspelnings
situationen och de ekonomiska fOr-utstittningarna fOrlindrats 
betydligt. Eftersom detta hade estetiska konsekvenser kan det 
vara vlrt att namna i farbigaende. Produktionen flyttade alltsa 
till Los Angeles dtir fler manusfOrfattare och regissOrer anslutit 
sig till den redan tidigare ganska stora ~uppen. Under den f6rsta 
stisongen filmade man med detalierade manus medan det under 
den andra stisongen gays mindre tid till detaljerade fOrberedelser. 
Inspelningsschemat var detsamma under den andra stisongen men 
det fanns ingen tid emellan slutfOrandet och slindningsdatum. 
Varje avsnitt planerades under en vecka och spelades in under den 

fOljande. Detta gay ingen tid Over fOr missar3 0. 

Scenerierna hade omsorgsfullt rekonstruerats i en av Los Angeles 
filmstudior och s4lunda farsvann de manga utomhus

tagningarna31 32. Samspelet mellan skogen och staden som var 
en viktig ingrediens fOrsvann succesivt. Genom att flytta alit 
inomhus gay Lynch och Frost serien en starkare prtigel av tval
opera dvs med en etableringsbild av hus och darefter ett klipp till 
spelrummet inuti. 

En mycket viktigt inslag i den andra delen av serien tir ocksa att 
man i snabb takt Oppnar upp en her rad nya bihandlingar; en 
konvention som flitigt utnyttjas i andra f6lietonger. Vad som ,.. 
29 Ross, J: a.a. 


30 Altman, M: a.a., S 48 


31 ibid 


32Ross, J: a.a. 




22 


kannetecknar manga amerikanska tvaloperor ar namligen den 
haftigt uppdrivna stoffsegmenteringen som i allmanhet leder till 
att de separata bihandlingarna inte hinner utvecklas eller nagon 
f6rdjupning ske dar det kunde vara berlUtigat. Alit underordnas 
istallet kravet pa att uppratthalla ett hogt tempo. I Twin Peaks 
berodde detta, som namnts, bl a pa produktionsekonomin. 

En annan forklaring ger planeringen av serien. Da den fOr"sta serien 
paborjades var manusen redan skrivna till och med det avsnitt da 

Laura Palmers mordare avslojas33 34. Nar det beslutades att 
serien skulle byggas pa med ytterligare 22 avsnitt, utover de 
ursprungligen planerade 8. gjorde man sitt basta for att dolja 
mordarens identitet. Det syntes tydligt pa berattelsen. I den 
f6rsta sasongens sista del skjuts Cooper, dar-efter. i avsnitt 2:1, 
driver man upp segmenteringen av stoffet och oppnar i snabb takt 
en her rad nya bihandlingar. Lynch och Frost behOvde med andra 
ord tid for att omstrukturera handlingen. 

I avsnitt 2:9 hade mOrdaren - nu avslOjad, dod och begraven 
definitivt spelat ut sin roll. Samma problem uppstod och ater igen 
oppnades en rad nya bihandlingar. Den har gangen var den n..rativa 
klyftan emellertid stOrre. Den ursprungliga berattelsen som 
skrevs innan den fOrsta sasongen var nu helt utspelad och man 
befann sig i ett nytt inledningsskede. Vid den har tidpunkten aokte 
Lynch och Frost efter Ilmpliga utvecklingsvagar. men hade 
uppenbara problem att skapa den val sammanhallna struktur som 
kannetecknade den fOrsta sisongens inledande avsnitt. Denna 
senare del utmarks av fler och kortare bihandlingar utan inbordes 
samband. En uppdriven stoffsegmentering fick kompensera bristen 
pa hallbara utvecklingslinjer. 

Sammanfattningsvis kan det sagas att TV i manga avseenden inte 
ar jamforbar med fil m. Det stora antalet regissOrer och manus
forfattare gar det svart att knyta specifika delar till enskilda 
personer. Man kan nog dock saga att Lynch och Frost har praglat 
utseendet genom sina instruktioner och genom att ansla tonen. 
Detta syns framfarallt under den andra slsongen. David Lynch var 
da bara sporadiskt fftlrvarande medan Frost hOll i produktionen. 

33A1tman, M: a.a .• S 47 

34Ross, J: a.a. 
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De fiesta regissorerna hade ingen erfarenhet fran TV-produlction 
villcet inledningsvis slcapade problem. Nagon tid for I8nga och 
Icomplicerade omtagningar finns inte vid arbete med TV. 
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6. Twin Peaks 

6.1 TV-samhallet i Twin Peaks 

En liten stad i nordvastra U.S.A. drabbas av det otankbara. Laura 
Palmer. skolans sk()nhetsdrottning och idol blir offer f()r en 
bestialisk mordakt. Redan seriens titel antyder dock att detta 
inte ar fragan om en konventionell mordgata. Mordgatan fungerar 
bara som en kontrastvatska i berattelsen. Istallet ar det staden 
samhallet Twin Peaks- som Ir det centrala. I Blue Velvetvar 
det "surburbia", i Twin Peaks Ir det en gammal bruksbebyggelse. 

Twin Peaks visar ett U.S.A. med konservativa fortecken. En 
nostalgisk dr()m som vid en nlrmare studie avslojar fasadens 
falskhet. Under ytan jlser ondskan med egennytta. attityd
forandringar och brist pa solidaritet. 50-talet, den amerikanska 
ekonomins guldalder Ir slut, och 80-talets vlrderingar har 
ohjalpligt slagit rot i idyllen. Detta samhalle blir kombinerat med 
Lynchs och Frosts urval av figurer ett "Capraland" sett i skratt
spegeln. Som brukligt i!r i en TV-serie lotsas betraktaren mellan 
de olika delarna av samhillet: polisstationen, hotel/et. sjukhuset. 
skolan. restaurangen och person ern as hem. Persongalleriet i 
Twin Peaks har dock en annorlunda karaktlr. I den klassiska 

filmen var det mjolkbudet. brevbararen. tjlnstemannen och 
arbetaren som dominerade duken. I Twin Peaks har dessa fatt 

bereda plats for knarkhandlaren. den prostituerade etc3 5, Vi far 
en sedesskildring av balzacska proportioner dar m~.nniskors 

dubbelhet skildras genom en utomstaendes ogon. I Balzacs fall var 
det. sam i Illusions Perdusoch Le Pee Goriot, 1830·'talets 
Paris sam utgjorde skadeplatsen ft)r den moraliska upplosningen. 
i Twin Peaks Ir det 90-talets U.S.A. Men bade i Balzacs och i 
Lynchs fall If det samhallet som lir huvudsaken. Ytterligare en 
jamfarelse - men av ett annat slag - ar yard att goras. namligen 
den mellan det U.S.A. sam visas i Stephen Spielbergs filmer och 
det sam Lynch visar upp i Twin Peaks I Spielbergs filmer som t 
ex Close Encounters of the Thli'd Kti1d(1977) och £1: (1982). 

betonas den materiella Iyckan och familjeidyllen36, Nagot som 
star i klar motsattning till Lynchs filmer dar familjeidyllen 
gestaltas med ironiska undertoner och rikedom och pen gar Ir 

35t3jorkman, S: a.a., S 186 - 191 

36Jerslev, A: a.a. S 115 
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konfliktladdat. Lynch bild av dagens U.S.A. ar i Twin Peaks alltsa 
en mark och motslgelsefull sadan. 

En film som speglar de marka krafterna under den lugna ytan i en 
liten stad ar Mark Robsons Peyton Place (1957). Liksom i Twin 
Peaks itlustreras i denna film den amerikanska smastaden genom 
dess institutioner. Har finns kyrkan, skjukhuset, skolan, 
biblioteket, kaMet och den lokala inkomstkilian - fabriken. Ett 
genomsnitt av Amerika inryms ocksa i stadens persongalleri. 
Under den idylliska ytan doljer sig ondska. Och precis som i Twin 
Peaks under1rycks den av stadens medborgare. Den ende som 
agerar annorlunda ar stadens Ilkare som precis som lakaren i 
Twin Peaks tycks ha ett finger med i alit. I filmens slutscen Ir 

det han som stiller medborgarna tillsvars for den ondska som de 
och for sig inte har varit orsak till men som de, genom sin 
passivitet, tagit stallning far. 

I filmen bit en kvinna, Selena Cross. spelad av Hope Lange, 
valdtagen ay sin styvfar. Ay radsla fOr stadens dom anmaler hon 
honom inte utan gar istillet till lakaren Matthew Swain, spelad 
av Lloyd Nolan. Nlr styvfadern aterigen forsoker valdta henne, 
star hon ihjll honom med en vedklabb. Hon gar inte till polisen 
utan grlver ner honom bakom huset dlr hon bor. Nar detta 
uppdagas stills hon infor rltta, men vagar fortfarande inte 
forklara omstandigheterna Kring drapet. Radslan for samhallets 
medborgare, som har far karaktar av en mob, tar averhanden. 

Resultatet blir att hon riskerar livstids flngelse. Denna situation 
fOr tankarna till begravningsscenen i Twin Peaks dar Laura 
begravs. Bobby Briggs utbrister: You a// knew she had problems,II 

but you didn't do anything - we didn't do anything;. Alia visste 
om att Laura hade problem men rngen gjorde nagot. Passivt och 
sjalvrattflrdigande. I Peyton Place utspelar sig denna seen i 
domstol men fOrutslttningarna Ir de samma. Alia klnner till att 
en familj har stora problem men ingen ingriper. 

6.2 Twin Peaks och amerikansk realism 
,.. 

Samhillet i sig sillv har en hel rad beroringspunkter med den 

amerikanska 1900-tals realisten Edward Hopper.37 

37ibid, S 41 

http:Hopper.37
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I hans bildlandskap finner man en omsorgsfull dokumentation av 
just det Amerika som Lynch sjllv vlxte upp i och som utgOr 
bakgrundsmiljO i Twin PeaKsDe stora vita trlhusen med 
omglrdande spillstaket, a/leer etc. Med andra ord bilden av den 
amerikanska smastaden. I tavlor som "Village Church" (1933-35), 
"Vermont Sugar House" (1938) och "Two Puritans" (1945 ) speglas 

uramerika38, 

Men Hoppers tavlor berlttar ocksa om industrins centrala roll 
med bebyggelse dar jlrnvlgsstrackningarna obamhartigt sklr 
sOnder landskapet som en paminnelse om nagot annat utanfOr 
idyl/en. Med tanke pa den stora mlngd motiv som syftar till 
mobilitetens arhundrade far jarnvlgen ett nlrmast symboliskt 
vlrde, Bensinstationer, jlirnvlgsbroar, bensinmackar visas i 
tavlor dlr tingen spelar huvudrollerna och manniskorna ser 
stelnade ut, som om de fastnat i en rOrelse i tiden. I Twin PeaKs 
upptrlder Hoppers motiv salunda dels i den sentimentala 
skildringen av den amerikanska smastaden dels genom den 
bruksbebyggelse som paminner om industrin. En antydan om att 
Twin PeaKs industri ar insomnande utgOr de nedlagda jlrnvlgs
strickningarna som representerar en brusten lank till en annan 
varld. En vlrld $Om gar vidare medan Twin PeaKs hamnat i 
utvecklingens bakvatten. 

6.3 Intertextualitet karaktllrer 

Karaktarsskildringen i Twin Peaks praglas av hyperrealism. 
Manga av rollerna i Twin Peaks utgOr arketyper tagna ur den 
massmediala verkligheten - sasom den skumma advokaten, 
jumperflickan. finansmannen, slaktartypen etc. Bakom vissa av 
Twin Peaks karaktlrer skymtar drag av Gary Cooper, James 
Stewart, James Dean, Marlo Brando etc mediahjaltar och 
arektyper med mytologiska dimensioner. Dessa arketyper blandas 
pa ett sltt som skapar en klnsla av absurditet. Som namndes i 
uppsatsens inledning bildas ett dubbelexponerat rum genom Twin 
Peaksrelation till tidigare textomraden, men konsekvensen blir,.. 
en forskjutning eller upplt)sning av betydelsen39. Arketypen far 
i Twin Peaks en ny betydelse och astadkommer en friktion 
mellan 

38 Levin, G: "Edward Hopper - The Art and the Artisf', 1980 

39Jerslev, A: a.a., s 30 - 33 
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TV-verklighetens nu och da och gar dessutom att 
karaktl!rerna i Twin Peaks skiljer sig fran de i avriga 
konventionella TV-serier. 

Referenserna kan ocksa ge en exakt betydelse t ex genom att 
kommentera farl!ndringar som skett mellan den tid referensen l!r 
hliimtad fran och den tid den nu aterfinns i. Sheriff Trumans 
kommentar till sitt arbete och situa.tionen i Twin Peaks!r en 
sadan - ".. .its used to be easy". Den v!rld Lynch har skapat och 
som han i egenskap av sheriff skall bevaka fyller honom bara med 
forvirring. '" don't understand anything anymore: forts!tter han. 
Trumans grovt tillyxade gestalt, den typiska sheriffen, fungerar 
inte i denna nya komplicerade verklighet. Samhallet ser inte 
I!ngre ut som pa "den gamla goda tiden", varken pa TV-sk!rmen 
eller i verkligheten. Friktionen Ir stark mellan det landskap han 
lever i. h!ndelser som moter honom och hans sheriffroll. 

Ann inslag i Twin Peaks som bidrar till k!nslan av hyper
realism tir typiska TV-konventioner. Jag syftar da framfOralit pa 
vanan att filma byggnader fOr att lotsa betraktaren fran en 
inspelningsplats till en annan. Initialt fungerar detta som en 
kommentar till tv4l0peran. Scener som knyter ihop de respektive 
spelplatserna dvs transportscener Ir ta. Som nlmndes i avsnittet 
om TV finns det en skillnad mellan seriens tva slsonger. Den 
senare delen innehaller markant farre utomhustagningar. 

6.4 There's always musIc in the air... 

Den speciella sammanslttningen av TV/filmarketyper och TV
seriens form gar Twin Peaks till en tv4lopera pa ett plan, pa ett 
annat plan inte. Friktionen mellan de olika gestalterna och det 
ovriga samhillet samt friktionen mellan filmhistorien och Twin 
Peaksskapar en betydelsefOrskjutning. Denna betydelse
forskjutning accentueras ytterligare av musiken som har en 
best!md funktion. En jtimfarelse kan gOras med Bernard 
Herrmanns musik som fyllde manga av Hitchcocks filmer. I t ex 
Psycho anvlnds muSlk.en for att skapa en slags dromlik klarhet 
och g4tfulla st!mningar. Herrmann var influerad av 1900-talets 
konsertmusik, som t ex Schonberg. Han utgick fran en serie 
enklare teman som han varierade for att pa sa satt astadkomma 

http:muSlk.en
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nagot dunkelt dar publiken annars inte skulle ana orad40. Scenen 
i Psycho n!r Marion Crane lamnar Phoenix fir ett brilliant 
exempel pa detta. Hitchcock fil mar scenen asketiskt med ett 
minimum av bildvinklar medan Herrmanns atonala tema konstant 
ligger i bakgrunden 80m en paminnelse om att nagot ar fel - hon 
ar pa flykt. Musiken understryker Marions kansla av oro och r!dsla 
infor den fara hon utslitter sig for. Herrmann anvlinder musiken 
till att understodja bilden. Om inte musiken legat i bakgrunden 
hade det inte fun nits nagon paminnelse om hot. 

Musiken i Twin Peaks, skriven av Angelo Badalamente, ansluter 
sig och avviker samtidigt fran Herrmans synsatt. Liksom i 
Hitchcocks filmer lir det inte fraga om nagon bakgrundsmusik, 
men musiken i Twin Peaks skapar ocksa en fOrt!tning dar 
askadaren inte har nagot uppenbart motiv att uppleva en speciell 
k!nsla. Aven nar den klingar diffust 'finns den dar pa sina egna 
villkor. Den tycks vitja uttrycka en alldeles egen dramatik som 
inte star i samstammighet med bildens eller dialogens. Man skulle 
kunna saga att Herrmanns musik gar via bilden till betraktaren 
medan Badalamentes musik gar fOrbi bilden och direkt till 

IIbetraktaren. Det i dialogen yltrade: lhe owls are not what lliey 
seed/; Ingenting lir vad det ser ut att vara, f6rstlrks av musiken. 
Till mystifieringen av seriens vardagsscener bidrar musiken i 
hogsta grad. 

Om vi ser bilden som en drift med konventioner gar det ocksa att 
skonja en sadan i musiken. Ett litet samtal kan med musikens 
hjllp fOrvandlas till stor sentimentalitet. Speciellt i seriens 
inledningsskede da skvaltret kring Lauras dagbocker tar fart 
overdrivs musiken for att skulptera hennes portr!tt. Denna typ av 
musik paminner i sitt overd4d om Frans Waxmans musik i Peyton 
Place. Stor melodram skildras dar i uppg6relsen mellan huvud- ' 
per80nen Alison Makenzie. spelad av Diane Varsi, och hennes mor 
Constance, spelad av Lana Turner. Waxmans orkerstermusik ar av 
det sentimentala slage1. Varje yttrad klnsla hos aktoren har sin 
motsvarighet i instrumentationen. Trots att Badalamentes musik 
Ir elektrisk har deliji ringa betydelse; skillnaden ligger pa ett 
annat plan, dvs att Badalamentes musik fungerar som en 

4 Opeterson, H - G: "Sag det i toner och inte i mord" i Musilc: och Dramati k., nr 11 

1991, s 23 
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kommentar till den typ av overdAdig, klinslomattad musik man 
finner i filmer i stil med Peyton Place. 

6.5 Make it a double! 

Titeln understryker ocksA (utover samhallet och dess medborgare) 
vikten av dubbleringarna. I Hitchcocks Shadow of a Doubt 
utnyttjas dubbleringstemat i excess. Dar hittar man tva med 
namnet Charlie; tvA detektiver som jagar mordaren ; tvA kolleger 
som jagar en annan missUinkt, alitsA tvA misstlinkta; tvA kvinnor 
med glasogon; tvA middagsscener; tvA amatordeckare involverade 
i tva diskussioner om mord; tva scener utanfor en kyrka; tvA 
scener vid en iarnvagsstation; tvA Uikare; tvA dubbla konjak 
serverade pa The Till Two Bar av en servitris som arbetat dtir i 
tvA veckor; och tvA scener i ett garage, den ena en karleksscen, 

den andra en mordscen41. Listan skulle kunna gar as IAngre. 
Studerar man Strlll1gers on a Train upptticker man snart att 
samma formmtissiga ide ligger i botten ocksA pa denna film. 

Lynch har inte utveck.lat detta tema lika langt men en paverkan ar 
skonjbar. Redan under fortexterna etableras dubbleringstemat 
genom ett bildmontage bestaende av tvA bergstoppar. ett delat 
vattenfall. en damm med tva ander i och slutligen en bild fr·;in 
Josies rum dar tvA porslinshundar zoom as in varefter kameran 
panorerar over till Josie som sitter framfor sin egen 

spegelbi Id4 2. 

I slutvinjetten visas en stillbild pa Lauras portratt under d;et att 
"Lauras theme" spelas. Aven temat, som ar uppdelat i fem 
segment. visar pa dubbefheten. Det borjar i moll, stegras - en ton 
i taget upp mot ett mtittat crecendo i dur for att sedan sakta 

atervanda tillbaka till den ursprungliga molltonen43. Crecendot 
dur ar bilden av Laura som mtinniskorna har. Den smygande 
stegringen i moll ar en antydan om det underliggande. 

4 1 Spoto, D: "The Dark: Side of a Genius: The life of Alfred Hitchcock". 1984, s 

348-349 

42 Lucas, T: "Blood and Doughnuts· i Video Watchdog, nr 21 1990, S 36 

43 Ross, J: a.a. 
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Dubbleringsiden blir pataglig nar Lauras kusin Madeleine Ferguson 
dyker upp efter mordet och spelas av samma skadespelare som 
innehar Lauras roll. Namnet Madeleine ar hamtat fran Hitchcocks 
Vertigo i v;lken Kim Novaks namn ar Madeleine Elster. Efter

namnet Ferguson !ir lanat fran den manliga huvudrollen i samma 
fi 1m, John Ferguson, spelad av James Stewart. Intressant ar att 
ocksa Kim Novak innehar dubbelroller. Hon spelar en kvinna, Judy 
Barton, som genom sin portrattlikhet med en annan blir involverad 
i brottsligheter. For att ytterligare forsUirka denna 
intertextuella referens later Lynch och Frost Madeleine vid ett 
tillfalle upptrada som Laura. 

Mike och Bob ar genom &ina namn dubblerade i tva av seriens 
ungdomar: Bobby Briggs och Mike Nelson - Bob och Mike. Detta kan 
ses som en intertextuell referens till Shadow of af)oubtmed 
h!insyftning till de tva huvudrollerna som bada fatt namnet 
Charlie. 

En annan dubbleringseffekt uppstar med hialp av den tvalopera 
som tycks vara den enda kulturella aktivitet invanarna i Twin 
PeaKs engagerar sig i. Varie gang en TV-skarm visas i bildf!iltet 
ar det "Invitation to Love" som star pi programmet. I denna parodi 
pa de klassiska tvaloperorna for satter dubbleringen genom att den 
innehaller en karaktar med personlighetsklyvning. Men iden med 
Invitation to Love lir kanske tramst att den skall fungera som 
kommentar till tv4l0peran. Namnets snarlikhet med en av de 
normgivande - Douglas Sirks Imitation of Life (1959 ) pekar 
ocksa at detta hall. 

Invitation to Love anvands ocksa fOr att kommentera skeenden 
serien Twin PeaKs. I inledningen ar Coopers enda led1rad till 
m6rdareh av Laura en anteckning ur Lauras dagbok: .. Neryous 
about meeting .1. Medan Cooper fOrsoker att halla reda pa alia 
med begynnelsebokstaven J i sitt namn visas inslag ur Invitation 
to Love dar nastan alia har namn som bOrjar pa J: Jarred, Jerry 
Lancaster, Jade och Jenny (de ovriga ir Chet, Montana, och 
Emerald). En ytterligare kommentar till skeendet i Twin Peaks 
sker nar Leo blir"llkjuten. Det sista han upplever innan han faller i 
koma ar att skurken i Invitation to Love, Jarred, ocksa blir 
skjuten. 
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Handelsen blir dubblerad. Vidare ar enaggstvillingarna Emerald 
och Jade en htinsyftning till Laura och Madeleine som spelas av 
sam rna aktor. 

Utover dessa finns det etl stort antal dubbleringar av skiftande 
varde som tycks ha placerats i serien endast for poangen att 
repetera samma sak tva ganger: Flera tvillingpar bl a Ben och 
Jerry, redaktoren och borgmastaren; RR- Diner (vilket kan ses 
som en intertextuell referens till den i Shadow of a [)oubt 
namnda Till-Two Bar) som ocksa har en tvilling, Lamplighter In; 
Barney och Fred (de tva tandUikarna) som sliger sig komma fran 
The Twin Cities; tva jarnvags vagnar av vilka den ena innehaller 
tva flickor; tva exakta kopior (Laura, Madeleine) mordade under 
seriens gang; tva obducenter; tva med namnet Lee, den ena Ben 
Homes alter ego General Lee, den anclra den av Josie m6rdade 
asiaten Lee; tva handelsdelegationer pa hotellet, islanningarna' 
och norrmannen, och salunda tva skandinaviska g-upper; tva 
indianer, den ena polis (Hawk) den andra sa kanslomassigt stOrd 
atl han tror han If' en indian (Jonny); tva Heidi, den ena var Auclrey 
maskerad till. den andra arbetar pa RR-Diner dtir hon under 
seriens gang ar involverad i tva replikskiften bada exakt lika; tva 
presidenter representerade: Truman och Lincoln; tva Cooper i den 
svarta hyddan; tva stycken logladies dvs orginalet och den som 
Windom klar ut sig till; tva uppgorelser mellan Cooper och 
Windom Earle; tva begravningar. Lauras och Lelands; och som 
nl!mnts tidigare tva Mike och tva Bob. Man kan fortsatta annu 
Il!ngre men dessa exempel far tillsammans med de tidigare 
angivna tjl!na som belagg fOr a11 eU patagligt dubbleringstema If' 
i arbete. 

6.6 Dubbelhet 

Twin Peaks lir precis som staden Lumberton i Blue Velvet 
indelat i tva vl!rldar. Den harmoniska fOrortsidyllen och den andra 
vl!rlden, har representerad av narkotikahandel och prostitution. 
Utover dessa finns icke-vl!rlden; den som sheriffen definierar 
som n the eVIl out u;;,r~. I kontrast till tryggheten i staden lurar 
en ondska i skogen. Men aven icke-vtirlden delar upp sig i tva 
lager: det som representerar ondskan, den svarta hyddan, och det 
som representerar det goda, den vita hyddan. De parallella 
vl!rldarna har sina respektive representanter. Det onda 
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symboliseras av Bob och det goda av Mike, den enarmade mannen 
vars enda mal lir att stoppa Bob. Vid sidan av dubbleringstemat 
skulle man s8lunda kunna sliga att ett tema om dubbelhet lir i 
arbete (ont-gott). Ibland lir konturerna emellertid suddiga. 
Vad lir t ex dubbelt och dubbelhet i den svarta hyddan nar Coopers 
onda och goda sida materialiseras i tva identiska gestalter? 

Mike beklimpar ondskan inkarnerad av Bob. Bada har karaktliren av 
manniskoparasiter, eftersom de intar manniskor. Mike upptar 
skofOrsaljaren Phillip Gerrard och Bob tar likt en parasit Over 
den vars Kropp han behOver. I bada dessa gestalter inryms salunda 
ett tema av dubbelhet. Den enarmade mannen If enligt Tim Lucas 
en referens till den amerikanska TV-serien The Fugitive (1963
1967) i vilken Dr. Kimball blir anklagad fOr det mord pa sin fru 
som begatts av en enarmad man. Mikes efternamn If en ocks4 en 
referens. I Twin Peaks lir hans kompletta namn Phillip Michael 
Gerrard. Gerrard var namnet pa poliskommisarien som jagade Dr 

Kimball serien igenom44. 

6.7 MOrdaren 

Leland Palmer, Lauras far och den person som Bob If upptagen i, 
ar en intertextuell referens till gestalterna i Or .Jekyll och Mr 
Hydedar personlighetsklyvning utgOr det btirande temal. Han 
paminner ~vel1 starkt om psykopatema i Hitchcocks senare 
produktion. FnlrnfOralit tInker jag pa Bob Rusk, spelad av Barry 
Foster, i Frellzyrnen i viss man aven pa Norman Bates i Psycho. 
Bada dessa Ir sexmOrdare. I Psycho finns eU incestuOst tema 
vilket ar centra It i Leland Palmers fOrhaliande till Laura. 

Frenzy innehaller dock det jag upplever vara det vtisentliga hlir. 
Bob Rusk Ir en gemytlig figur precis som Leland Palmer och utgOr 
den groteska mOrdargestaltens diametrala motsats. Detta gOr 
honom till den minst sannolika figuren. Han har en bentigenhet att 
alltid eta framfOr spegeln och ordna till sin klldsel. Innan varie 
offer skall mOrdas plockar han omsorgsfullt av sig sin slipsnal 
fOr att IOsgOra m~edskapet - slipsen. Under sjtilva mordet 
upplever han sedan en extatisk njutning. Mycket av dennes 
karaktar och handlingsmOnster aterfinns i Leland Palmer. Denne 
ses vid ett oraknerligt antal tillfallen omsorgsfullt ratta till 

44i..ucas, T: a.a., S 41, s 45 
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slipsen framfOr spegeln och hans ohammade njutning paminner om 
Bob Rusks. Den gemytlige skamtaren har i bada fallen fOrvandlats 
till en kallblodig mordare. 

Om man dartill lagger Leland Palmers klrlek till musik ger det en 
referens till "The Merry Widow Murderer", dvs Uncle Charlie. i 
Shadow 01 a DOllbl I denna film Ir temat ur glada ankan en 
central ingrediens. Vtans bedrlglighet ar pataglig aven i denna 
film dar mordaren ar sympatisk och elegant i alia avseenden. 

6.8 Laura 

Om vi ater igen tittar pa Laura i Twin Peakslyder en av de 
stlndigt repeterade replikerna: .. She's 11I1I 01 secret.§. Hennes 
dubbelliv ger associationer till flera av Hitchcocks kvinnor. 
framfOr alit fran den senare perioden. Lauras satt att halla ett 
klanderfritt yt1re och samtidigt ha ett dunkelt andra liv paminner 
kanske blst om Margaret Edgar, spelad av Tippi Hedren, i Marnie, 
men beraringspunkter finns aven med Marion Crane i Psychooch 
Madeleine Elster/Judy Barton i VerligoEn annan intertextuell 
referens till Psychooch aven Frenzy 4r sjalva inledningen i 
Twin Peaks. Frenzy inleds med att en kvinna spolas i land 
mOrdad. I Psycho lindade Norman Bates omsorgsfullt in sitt offer 
Marion Crane i ett duschd-apperi innan han dumpade henne i 
trlsket bakom motellet. .. She's dead, wrapped in plasb~ Ir en av 
Twin Peaks inledningsrepliker . 

.Aven om Laura i Twin Peaks har mycket gemensamt med flera av 
Hitchcocks kvinnliga huvuroller ar hennes namn IAnat fran Otto 
Premmingers Lallra(1944). Laura handlar om en kvinna, med 
samma namn, spelad av Gene Tierney, som antas vara dod. Det 
visar sig senare att hon inte ar det men det Ir intressant att 
notera den inverkan hon har pa den utredande detektiven, Mark 
MacPherson, spelad av Dana And-ews. Efterhand 80m han pusslar 
ihop hennes personlighet under u1redningen tranger hon sig in i 
hans medvetande ,..och far, trots sin franvaro. ett inflytande Over 
hans klnslor. Han blir forllskad i Laura vars dod han u1reder (Han 
liser till och med i hennes dagbok!). 
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I filmen Laura finns som en parallell till fotografiet av Laura 
Twin Peaks, en oljemalning av den sparlost forsvunna. Tavlan 

intar en dominerande plats i manga scener dtir Laura deltar som 
en del av bakgrunden. Det glamorosa portrtittet ristas in i 
betraktarens medvetande. Ett liknande fenomen har mordet pa 
Laura i Twin Peaks dar den doda har en ntirmast hypnotisk 
inverkan pa medborgarna i staden. Hennes dOd satter igang hela 
kedjor med htindelser. Sa lange hon levde var hon Laura men doden 
utloste en forvandling som paverkade alia och som fartindrade den 
offentliga bilden av henne. Man skulle kunna stiga att hon ar 
fysiskt dod men fortfarnade narvarande. lEn annan film dar ett 
tavel-motiv har en central plats ar Hitchcocks Vertigo i vilken 
tavlan av Carlotta har en viktig betydelse. Det ar framfor den som 
Madeleine Elster drommer sig bort. 

Ytterligare en film dar en dod styr htindelseutvecklingen ar Billy 
Wilders Sunset Boule~rd (1950). Bertittelsen inleds med att 
huvudpersonen, spelad av William Holden, ligger flytande i en 
swimming-pool, skjuten till dods. Vad som sedan faljer tir en lang 
flash-back dar den dade ser tillbaka pa alit som foregatt mordet. 
Som kalla till intertextuella referenser maste Sunset Boulellard 
vara idealet eftersom filmen i sig handlar om film och tilm
industrins villkor. En klar intertextuell referens tinns i namnet 
Gordon Cole; en person som i Sunset Boulellardbara ar med i en 
sekvens. Cole ar i filmen produktionschef vid Paramount. I Twin 
Peaks upptrader Coopers chef med samma namn, spelad av Lynch. 
Att Lynch har valt att ge sig sialv just denna roll gar den dubbelt 
intressant. Lynch ar ju verkligen Coopers dvs skadespelaren Kyle 
MacLachlans chef. Eftersom Lynch och Cooper i relation till 
varandra spelar tva roller i en, finns det en metaaspekt i deras 
forhallande. Det blir ett dubbelexponerat bildrum. Lucys replik: 
.. It's Gordon Cole on the phone:', tir hamtad direkt ur filmen 
Sunset Boulellard)T1en i den var det Frits von Mayerling, spelad av 
Erich von Stroheim som tilltalade Norma Desmond, spelad av 
Gloria Swanson. 

Associationer genom namn ar de vanligast farekommande 
intertextuella refer_serna. Norma Desmond, den verklighets
franvanda stumfilmsstjarnan. har inte sarskilt mycket 
gemensamt med sin namne i Twin Peaks, agaren till RR-Diner, 
Norma Jennings. Men ett gemensamt drag finns: bada lever i det 
farflutna. Norma Desmond lever pa sin forna storhet som 
stumfilmssijarna och fornekar att vtirlden sedan lange glOmt 
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bort henne. Norma Jennings lever pa sina minnen fran High-school 
da hon var skolans skOnhetsprinsessa och flickvlln till fotbolls
lagets stjl:trna. Den spruckna drOmmen om evig ungdom har fatt 
henne att fly in i det fOrflutna. 

Flera namnreferenser l:tr hamtade ur filmen Laura. Kri minal
reportern Waldo Lydecker har fatt lana ut sitt namn till BED
staren Waldo, det enda vittnet till mordet pa Laura Palmer. Men 
precis som Waldo Lydecker i filmen Laura far fageln satta livet 
till. Efternamnet Lydecker har lanats ut till veterinaren Bob 
Lydecker som inte dettar i egentlig bemarkelse, men som 
omnlmns. Psykologen i TWIn Peaks Dr Lawrence Jacoby kan ha 
fatt sitt namn fran samma film dar en av rollfigurerna heter 
Jacoby. Jacoby ar en av de man som uppvaktar Laura och 
konstnaren som m8lat portrlttet detektiven blir foralskad i. 
Ironiskt nog ar skadespelaren Russ Tamblyn idag konstnar och vid 
inbrottet i Jacobys hem i slutet pa forsta serien ses tavlor av 

just Tamblyn hllnga pi vlggarna45. 

Domare Sternwood som deltar i rattegangen mot Leland ar en 
referens till General Sternwood i Howard Hawks The Big Sleep 
(1946). Att Generalen llr rullstolsbunden och sitter i ett 
Overhettat drivhus fyllt med orkideer fOr bara tankarna lin mer 
till Lynchs persongalleri. framfOrallt Harold Smith som aldrig 
lamnar sitt orkidefyllda rum. 

6.9 Cooper 

I mitten pa pilotavsnittet dyker fOljetongens hjllite upp. Hans 
fOrsta replik llr en signal till betraktaren direkt fran Lynch: II I'd 
rather be here than in Philade/phi4. Ett citat fran W.C. Fields 
sllgs det ocksa. Detta sammanfattar vlll tva av Lynch grundteman 
- hans klrlek till hembygden och avsky for industristaden. Cooper 
refererar till traden och landskapet med oskuldsfull beundran. 
Under samma inledning laser Cooper in allting pa en diktafon 
Diane. Om hon ar e,;"-'sekreterare, en dagbok eller nagot annat llr 
svart att dra nagra slutsatser om. Diktafonen Ir en intertextuell 
referens till Billy Wilders Double Indemnify (1944), 

45A1tman, M: a.a., S 61 
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dar huvudrollen efter ett misslyckat forsakringsbedrageri 
aterberattar hela filmens handelseforlopp i just en diktafon. Att 
denna film givit inspiration till referenser understryks nar en 
forsakringsagent under senare delen av den andra serien 
presenterar sig som Walter Neff - forstlkringsagentens namn i 
DOl/ble Indemnity. 

Cooper upplevs i seriens inledningskede som narmast ofelbar. 
Hans logiska slutledningsformaga tlr ofattbar. Men farkarleken ftlr 
logik hindrar honom inte fran att vara en spirituell individ och 
han konsulterar llitigt asiatisk filosoli och .allehanda 
okoventionella utredningsmetoder. Cooper har emellertid brister. 
Jerslev gar en intressant jamforelse mellan Cooper och 
privatdetek'tiven J.J. Gittes i Roman Polanskis Chinatown (1974). 
I Chinatown bar huvudrollen Gittes pa en traumatisk historia 
fran sin tid som polisman i just Chinatown dar han da han skulle 

skydda en kvinna istallet orsakade hennes doct4 6. 

Att Cooper har ett liknande ode misstlinker man inte i seriens 
inledningsskede. I mitten pa andra serien blir dock Windom Earle, 
hans f d kumpan och laromastare i FBI, involverad i handlingen och 
Cooper tvingas avsloja detaljerna ur den s k Pittsburgh-tragedin. 
Under en rattegang i Pittsburgh var Cooper ensam ansvarig att 
skydda ett kronvittne - Windom Earles fru Caroline. K4nslor 
uppstod mellan Cooper och Caroline och n4r ett mordfarstlk gars 
4r Cooper inte pa sin vakt. Cooper blir dtldligt s4rad och Caroline 
dar av det hugg som, visar det sig, tilldelats av Windom Earle. I 
Chinatown upprepar sig historien och den kvinnliga 
huvudpersonen Evelyn Mulvray blir skjuten. Liksom huvudrollen i 
Chinatown gar och bar pa en hemsk erfarenhet vilar skulden fran 
Pittsburgh-tragedin tlver Cooper tills slutskedet i serien da han 
traffar Annie. Windom Earle tar da sin h4mnd. En stark k4nsla av 
predestination pr4glar den har delen. Det antyds tidigt att 
Coopers ode lir beseglat. I ett avsnitt planterar Windom Earle 
Carolines dodsmask pa hans rum. Nilr Cooper Iyfter upp den och 
hailer den framfOf'" sig filmar kameran bakom masken och emot 
hans ansikte. Maskens svarta baksida tycks fastbrlind i ansiktet 
medan hans tlgon ltirrar. H4ndelsens inverkan pa Cooper 

visualiseras genom denna bilct4 7. 

46 Jers/eli, A: a.a., s 172 - 173 

47 Jerslev, A: a.a., S 170 
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6.10 Film-noir i Twin Peaks 

En annan likhet med Chinatown ar Lynchs fOrkarlek fOr 

intertextuella referenser till klasssiska film-noir filmer4 8. 
Inom film - noir finns den svartsyn som praglar manga av Lynchs 
filmer. I Twin PeaKs har film - noir som genre tagit sig uttryck i 
en hel utvecklingslinje. James Hurley, seriens knutte, ger sig av 
efter det andra mordet och lamnar Twin PeaKs i ett rokmoln 
bakom sig. Hans gestalt har beroringspunkter med Marlon Brando, 
framforallt i Laslo Benedeks "'e WIld One (1954 ), men det 
pessimistiska och kansliga svarmodet ser mer ut som taget fran 
Nicholas Rays Rebel WI'tI!out a Cause (1955) dar James Dean 
illustrerar dessa egenskaper. Film-noir handlingen tar sin borjan 
nlir James stannar vid en vagkrog. Stallet heter Wallies vilket far 
ses som en hyllning till Hollywoodproducenten Hal B. Wallis som 
producerade en I8ng rad filmer av vilka John Hustons "'e Maltese 
Falcon (1941) och Michael Curtiz Casablanca (1942) lir vlirda att 
namna h:ir. James gar in i baren dar han moter handlingens "femme 
fatale". UtanfOr' star hennes 50-tals Corvette som en tidsmarkor. 

Trots kvinnans namn Evelyn syftar honinte pa Evelyn Mulvray. 
Likheterna ar d;!remot stora melfan henne och Mrs Diedriksen, 
spelad av Barbara Stanwyck, i Double Indemnityoch den 
kvinnliga huvudpersonen Cathy Moffat, spelad av Jane Greer, i 
Jaques Tourneurs Out of tile Past(1947). (Jane Greer ar faktiskt 
med i Twin Peaks.Hi)n spelar Norma Jennings mor Vivien Niles.) 
Temat i bada filmf,rna Ir, som i manga noir-filmer, den goda 
mannen som dras ner av den onda kvinnan. Sa lir aven fallet i 
Twin PeaKs bihandling. James bJir en bricka i ett triangeldrama 
av klassiskt marke. En syndabock behOvs och han ar godtrogen nog 
att bli involverad precis som protagonisten Walter Neff, spelad av 
Fred MacMlI'ray, i Double Indemnity. 

James anstills som bilmekaniker (for att reparera en jaguar -48: 

Vi befinner oss i noir-filmens guldalder49) hos Evelyn vilket 
leder tankarna till Out of tile Pastdar Jeff Markham, spelad av 
Robert Mitchum, forsoker fly fran sitt fOr'flutna genom att oppna 
en bilverkstad under falskt namn. James flyr fran ondskan och 
Twin Peaks men precis som i Out of the Past och i annan film
noir hinner odet upp honom. Nar han kommer hem till Evelyns 

48 Jerslev. A: a.a., s 34 

4~bid 
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stiille - ett monument tiver ekonomisk framgang - mater han 
hushallets chaufftir som efter ett tag bertUtar att han ar Evelyns 
bror och att hennes man misshandlar henne varje gang han 
Kommer hem. Detta iir en del av triangeldramat. Brodern iir 
egentligen hennes iilskare och hennes man oskyldig. Mordet steer 
genom att alskaren saboterar den bi! som James arbetat pa att 
reparera vilket knyter honom till det mord han inte begatt - han 
blir syndabocken. Detsamma hiinder med Jeff Bailey i Out of the 
Past som kopplas samman med ett mord han ar oskyldig till. Ett 
mord som i sjalva verket ar began get av hans flickvan Cathy 
Moffat. Hans tide ar sAlunda beseglat. Aven i Double Indemnity 
blir huvudrollen bedragen da han later sig lockas in i bedrigliga 
affarer. 

I film-noir ar figurernas handlande styrt av tidet. De ar viljeltisa 
slavar som bara kan agera pa ett satt i givna situationer. Straffet 
ftir ett snedsteg i film-noir ar dtiden. I Double IndemnitydOr Mrs 
Diedriksen. skiuten till dtids av Walter Neff. Neff ftirbltider och 
dtir men fOrst efter att historien ar inllist pa ftirsakringsbolagets 
diktafon. lOut of the Past avlider Jeff Bailey och Cathy Moffat i 
en bil perforerad av polisens eldgivning. I Twin PeaKS ski uter 
Evelyn Marsh sin ilskare i sjalvftirsvar nar hon fOrs<>ker hindra 
honom fran att mOrda James, och blir salunda fast men fOr ett 
annat brott. Detta har i sin tur berocingspunkter med Tay Garnettf) 
771e Postman Always Rings Twice (1946) dar en alskare begar ett 
mord pa en man tillsammans med mannens hustru. De Iyckas men 
kvinnan dOr senare av misstag och lilskaren blir flilld fOr mordet. 
James klarar sig, men av intertextuella skal. Han skulle ha 
offrats men rliddas av Donna tillbaka in i ett annat textomrade 
dvs Twin PeaKs. Pa sa sAtt underslipper han den ftirutbesUlmda 
undergangen. Donna, hans flickvlin, far harmed karaktliren av den 
goda mckan som fOrsOker att fa hjalten pa ratt spar. Donna som 
Kommer fran ett annat textlandskap Iyckas dra hjlilten ur knipan 
vilket hennes motsvarighet i klassisk film-noir slillan Iyckas 
med. Anne, spelad av Rhonda Fleming, i Out of the PastfOrstiker 
desperat hindra Jeff att ateruppstika det fOrflutna och darmed ga 
under. Hon misslyckas och hans predestinerade undergang ar ett 
faktum. .... 
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6.11 Coopers Ode 

Cooper, om vi atergar till honom, bar pa den slags predestination 
som ar typisk for film-noir. Nar serien narmar sig sin upplosning 
och han befinner sig i den svarta hyddan blir handelsen i 
Pittsburgh avgorande. Polismannen Hawk forklarar relationen 
mellan den vita och svarta hyddan: 

The white lodge is the place where the spli"ll who rules this 
world stay. The shadow-side of the white lodge is the blaCK 
lodge. Every splnl has to pass through there on 
the way to perfection - Il's called - dwelle~ on the 
threshold If you confront the blaCK lodge with 
imperfect courage, your soul WIll be ann/IIllllted 

Detta ar vad som hander med Cooper. Nar Windom tar med sig 
Annie ner i den svarta hyddan och Cooper fijljer efter lir hans sjal 
inte redo fijr detta. Handelsen i Pittsburgh finns kvar. Han har inte 
gjort upp med det forflutna utan trlingt bort det och som resultat 
av regeln att varje handling har en konsekvens aterupprepas 
tragedin, om an i annan form. 

I den svarta hyddan moter Cooper Annie. Lynch tonar fram och 
tillbaka mellan bilden av Annie och Caroline for att understryka 
sarnbandet mellan dem och Coopers oformaga att skilja pa 
handelserna. Vid nagra tillfallen ser Cooper Annie, men hor henne 
tala med Caroline rost och· vice versa. Enda skillnaden mellan 
upplosningen i den svarta hyddan och den i Pittsburgh ar att 
Cooper p 9 a sina brister blir offret. Trots sina parapsykologiska 
gavor kan han inte undfly sitt ode. 

Man kan med fordel dra en parallell mellan detektiven i 
Hitchcocks Vertigo John Ferguson. spelad av James Stewart, och 
Cooper. Vertigo sligs handla om Alfred Hitchcocks upptagenhet 
med kvinnor. Det passar dlirfijr utmlirkt att jlimfOra dessa tv4 
gestalter. Bada har misslyckats i det forflutna och 
misslyckandena har for bada sitt ursprung i ett klinslomlissigt 
engagemang. I b4Qa fallen ar kvinnan de blir fOrlilskade i gift med 
en vlin. Ferguson blir syndabock nar Madeleine Elster, hustru till 
Fergusons forna klasskamrat Gavin Elster, blir mOrdad. Nlir han 
forsoker aterskapa Madeleine utifran Judy Barton dor ocksa hon. 
For betraktaren har tva olika kvinnor dott men for Ferguson har 
samma kvinna dijtt tva ganger. Cooper var forlilskad i Windom 
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Earles fru Caroline. Hon dog som en konsekvens av deras karlek. 
Nar Annie trader in pa scenen lir det med samma kansla av 
predestination som utvecklingen formar sig. Den kanslomassiga 
besattheten fungerar destruktivt i Vertigo, liksom i Twin 
Peaks En replik myntad av Cooper om Truman stammer 
egentligen battre pi honom sj!lv: Men who seldom love, love to U 

much~ 

6.12 Dram och surreali sm 

Att Cooper gar under trots sin fOrtrogenhet med parapsykologi 
och dromtydning okar bara kanslan av predestination. I drOmmar 
ser Cooper det han senare upplever och i <tommar far han led
tradar av representanter fran den vita hyddan for att komma at 
mOrdaren, dvs Bob. Han har ocksa visioner i vilka en jltte 
uppenbarar sig och delger bitar av information som om de 
sammanfogas korrekt skall fOra honom pa ratt vag: 

TIIere's a man in a smlung bag; The owls are not what they 
seem; Whlthout chemicals he points,' Leo Is locked inside a 
hungry horse. 

For att accentuera dromkanslan anvander Lynch sig i dessa dromar 
av en svavande musik. Om musik saknas ligger ofta en typ av 
tystnad i bakgrunden. Denna uppnas genom att man spelar upp de 
Ijudschatteringar som praglar tystnaden i ett vanligt hem, t ex 
avlagsna Ijud fran flaktar ror etc. Eftersom de ar framskjutna ger 
de en ny betydelse till bildinnehallet. Bortsett fran att 
perspektiven ar fOrskjutna p 9 a vidvinkel innehaller bildspraket 
skeva bildvinklar. Ljussattningen gar i stark a farger vilket utgor 
en kontrast till seriens for ovrigt naturliga fargskala. Pa vissa 
sUlIIen, vanligtvis nar nagot uppseendevackande intraffar, 
anvands stroboskopisk belysning (snabbt blinkande), uteslutande 
cyanbla. Ibland visas alit i slow-motion. Aven Ijudhastigheten 
paverkas pa ett liknande satt. Under mordet pa Madeleine okas och 
sanks Ijudhastigheten. ROsterna blir forvrangda och skriken later 
som djurlaten. 

Sammanfattningsvis kan slgas att alit detta gors for att under
stryka att vi befinner oss i en annan sfar och att det som vi tar 
for givet inte Iingre galler. Tid och rum upploses. F6r betraktaren 
innebar drommen att filmens olika stiimningsskapande 
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bestandsdelar - inte bara musiken - far sjalvstandig betydelse. 
Det gaiter foto, fargslUtning oeh kameravinklar som namnts men 
aven dialog oeh personregi. Det tydligaste exemplet pa detta ar de 
seener som utspelar sig i den svarta hyddan da alia dessa faktorer 
verkar samtidigt. 

Tiden oeh rOrelsen i Coopers drommar ar ieke existerande. Det 
plana golvet tillsammans med det geometriska rummet gor att 
tingen skjuts i forgrunden. Dialogerna i den svarta hyddan ar 
inspelade bakUinges oeh uppspelade framlanges dvs inlasta 
bakllinges oeh uppspelade pa rlitt hall. Eventuellt kan man fa 
samma effekt genom att konvertera Ijudet digitalt. Detta gar pel 
t ex musikinstrument. Resultatet blir ett sprakljud med bakvlind 
satsmelodi dlir efterklangen kommer fOre. Ytterligare ett teeken 
pel aU vi befinner oss i en slags ieke-varld dar de fOrusattningar 
som galler fOr "var varld" lir upplosta. 

Ett exempel pa tidsupplosningen i den svarta hyddan ar det 
parallelfmontage som gOrs melfan dess insida oeh utsida i seriens 
slutskede. Tiden tycks sta helt still pa insidan under det aU tiden 
pa utsidan passerar snabbt. Detta illustreras genom stora hopp 
tiden oeh ett omsorgsfullt skildrande av polisernas Harry S. 
Truman och Andy Brennans matvanor. Dygn tycks passera pa 
utsidan. medan samma tid bara tycks ta minuter inuti. 

Coopers oVfiga drommar har samma kansla av frusen eller upplost 
tid. Surrealismens upplosning av tid oeh rum gOl" sig har pamind 
vitsigt iIIustrerad av Salvador Dalis mjuka kloekor som en 
kommentar till tidsuppfattningen i drommen. I visionen som 
foregar det andra mordet sitter Cooper vid ett bord i The 
Roadhouse. Belysningen tonas ner i samma takt som hans ansikte 
overexponeras av en stark spotlight. Ljudet fran mlinniskorna och 
gruppen som spelar (Julie Cruise) tonas bort oeh erslitts med en 
stark spanningsmlittad Ijudmatta. Gruppen pa scenen upplOses oeh 
erslitts med Jlitten som vinkar avvlirjande under det att han sager: 
II It's happening IIgain! It's happening again? Dlirefter atergar 
allting till det normala. FOr att u nderstryka att situationen lir 
overnaturlig filmas inledningsvis neonskylten utanfOr The 
Roadhouse spegelvan<i. i en vattenpol. Efter visionen, nlir allting 
atervant till det normala, fil mas den rlittvlind. 
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Den svarta hyddan som utg6r ett slags metafysiskt ru m inh~gnat 
av endast r6da drapperier har starkt surrealistiska drag. En 
j~mMrelse kan g6ras med den surrealistiske malaren Georgio de 
Chirico och figurerna i Coopers dr6mmar. Kombinationen av den 
unga kvinnan, den gamle mannen och dvlrgen Kunde vara tagen ur 

en av de Chiricos tavlor50. De Chiricos avsikt var att framhtiva 
tingens djupare innebord och salunda ge· dem ett mystifierat och 

gatfullt ski m mer5 1. Detta st~mmer bra pa Twin Peal's dtir 
mystifieringen av det vardagliga ar en central ingrediens. 

6.13 Textur 

Den absurda geometrin som klnnetecknar de Chiricos tavlor i 
vilka f6rem41 och personer paraderar i ru mmet har en parallell 
Lynchs scener arrangerade pa djupet. Htindelserna pa de olika 
planen motverkar varandra och skapar en klnsla av absurditet. 
Scenen i vilken Mike, den enarmade mannen, leder Cooper till 
hotellet dtir mordaren forvantas vara tir eU exempel. Etter den 
dramatiska inledningen Kommer de in i hotellvestibulen dtir en 
stor grupp mtinniskor star jlmt utspridda, var en lekandes med en 
boll. Ytterligare ett exempel tir en scen dar Audrey och Ben star 
och diskuterar ett allvarligt problem i focgrunden. I bakgrunden 
utanf6r f6nstret till kontoret skjuter Bens ktinslomlssigt 
handikappade son Jonny, pilbage mot en tavla i form av en Bison. 
Likasa 'Finns det en seen dlr Cooper goc entre pa polisstationen 
hastigt tilltalande i foljande ordning: Lucy, Andy, Hawk och 
slutligen Tru man. Cooper talar oavbrutet men far inte svar av 
nagon, samtliga har munnen full av mat (munkar). Scenen tir gjord 
som en I4ng 6kningen dlr kameran f61jer Cooper fran ytterd6rren 
Inda in i ett av polisstationens kontor. Absurditeten ligger i det 
faktum att alia reagerar exakt lika inf6r hans effektiva 
anstormning. 

Liknande scener finns vid m4nga andra tillfillen dlir det som 
intrlffar i f6rgrunden har underordnad betydelse och det som 
hinder i bakgrunden I.r nodvlndigt foc att forst4 helheten. En 
slags absurditet uppstar pa sa stitt genom i bilden motverkande 

5OSeck:man, A. Lind, I. Munk:hammar, B: '" Twin Peak.s lir v6ldet granne med 

dr~mmen" iON, 910331 

51Haftmann, W: 1900 - talets mAieri, 1965, S 178 - 180 
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element. eller p 9 a en kroppslig koordinering dar flera gor exakt 
samma sak. I ett avsnitt Iyfter en rad av officerare upp sina 
respektive kaffekoppar. dricker och stiller ner dem exakt 
samtidigt. Dessforinnan halsar de pa en polisman exakt samtidig. 
De 14nga raderna av perfekt upplagda munkar, som ofta visas. 
bidrar ockse till detta absurd a intryck dar alit tycks vara 
underordnat kravet pa bildmassigt overflod. 

Kameran granskar alia forem", ofta i extrema narbilder (ECU). 
och i slow-motion med den mystifierande. suggestiva musiken i 
bakgrunden. Tingens kvalite studeras ingaende och far en ny 
betydelse p 9 a den uppmarksamhet den till mats. Ett exempel ar 
nar Cooper beSOker den svarta hyddan. Han bjuds pa en kopp kaffe. 
NAr han fOrsoker dricka visar det sig att kaffet stelnat. Nar han 
forsoker att halla ut det forvandlas det och rinner ut. Men da han 
for andra gangen forsoker dricka kaffet har det anyo forvandlats 
till en trogflytande massa, som ol;a. Begreppet som Lynch sjalv 
anvander fOr att beskriva detta intresse for tingens kvalite eller 

konsistens ar lexluP 2. 

Ovriga exempel pa textur kan vara extrema uppforstoringar pa 
hud, droppande kranar. munnar och andra detaljer. I slutet pa en 
konventionell scen pa RR-Diner andras musiken utan forklaring, 
kameran zoomar in ett berg av disk och skrAp i ECU. Kaffe droppar 
fran disken. AktOrernas uppmarksamhet ar helt koncentrerat pa 
droppandet. Vid ett annat tillfalle visas hur vattendroppar IAcker 
ut fran en sprinkler i taket och droppar ner pa ett foto. Kameran 
anvands konsekvent for att rikta askadarens uppmlrksamhet pa 
detaljer. Det bildberattande som blir resultatet av dessa 
nlirgangna betraktelser lir nagot som skiljer Twin Peaks fran den 
konventionella tv6.loperan. Ett exempel pa Lynchs anvandning av 
kameran i en berattande funktion Ar ett avsnitt som borjar med en 
panorering i Coopers hotellrum. Panoreringen inleds med en 
stillbild pa ett gevar for att sedan sakta borja rOr'a sig i sidled. 
FOr'st diagonalt ner och sedan diagonalt upp. Nasta forem6.1 
kameran stannar pa ar en uppstoppad fasan. darefter fortsatter 
den och passerar ett jaktmotiv. Kameran viii berAtta nagot pa 
egen hand. Efter ;af'trnotivet passerar kameran en konserverad lax 
fastmonterad pa en traplatta och slutligen stannar den pa Cooper 
som hanger upp och ner som ett nyfangat villebrad (eller fisk). 

52Jerslev. A: a.a., s 165 
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Det verkar finnas en avsikt att uppmarksamma detaljer som under 
andra omsUindigheter hade varit perifera och skjuta tram dem i 
fOrgrunden. 

6.14 Textur och val av sk4despelare 

Textur leder mig in pi valet av vissa rollbesiittningar, 
framfOralit tanker jag p4 valet av Richard Beymer som spelar 
Twin Peaks finansman, Russ Tamblyn som spelar psykologen 
Lawrence Jacoby och slutligen Peggy Lipton som spelar Norma 
Jennings, agaren av RR-Diner. Dessa var samtliga idoler niir de var 
yngre. Beymer och Tamblyn var s~lrnor i bl a West Side Story 
(1961) och Lipton i TV-serien Mod Squad (1968-1973). 
Eventuellt skulle man kunna knyta Michael Ontkean 80m spelar 
sheriffen Harry S. Truman till den har gruppen, Ontkean 

medverkade i polis-serien The Rookies (1972-1976)53. 
Gemensamt fOr dessa ar att de hade sin storhetstid pa 60-talet 
och i viss man aven pi 70-talet. Sedan dess har de varit fjarran 
tittarnas medvetande. I Twin Peaksfungerar de 80m ett tids
dokument. en intertextuell referens till andra textomraden. 

Intressantare ar att notera deras alder. I kampen fOr evig ungdom 
har de fOrlorat. Jerslev gOr i sin bok en jamfOrelse mellan textur 
och vad hon kallar fOr retucneringens "lick I denna ;amfOrelse 
ser hon den retucherade bilden som dOd. Det ar intresset fOr 
alltings beskaffenhet som far Lynch att h411a det under ett 

fOrstoringsglas54. Valet av ovan namnda skadespelare skulle 
fOrklaras av detta fOrhallande. Lynch skulle helt enkelt vara 
intresserad av den massmediala bildens aldrande. I TV ar 
ungdomen oftast evig och Lynch kommenterar detta genom att 
valia de stjarnor som fOrblivit unga i publikens ogon f()rst nu nar 
de aldrats och pa sa siitt tvinga betraktaren att jiimfora den 
massmediala bilden med dagens (i Twin Peak4. Att se ungdoms
stjarnornornas aldrade ansikten iir alltsa ett led i Lynchs 
intresse for textur och en kommentar till popu!4irkulturen. Detta 
understryks av det citat Jerslev valt, taget ur New York Magazine 
(7 Maj 1990). I in~vjun sager Wendy Robie som spelar Nadine 
Hurley att Lynch: 

53Altman. M: a.a., S 55 - 64 

54Jerslev, A: a.a., S 165 



45 


II loves broken beauty. He loves to see something- or 
somebody - that's beaubful, and then broken in some way, 

who shllgoes on."55 

Detta skulle i sa fall forldara Nadines roll i Twin Peaks Hon etr 
den enda 80m Iyckas fa tillbaka ungdomen. Men priset etr hennes 
forstand. Detta etr lite av ett klassiskt Lynch - tema. bast 
illustrerat i Eraserhead Vetgen till Iyckan gar via isolering fran 
verkligheten. Nadine ar den fula ankungen i Twin Peaks (dar 
ungdomlig skonhet ar val representerad) och endast nar hon ar 
sjuk ar hon Iyck.lig. En "broken beauty" som fortsatter att leva 
trots sina defekter. 

6.15 Persongalleri 

De metnniskor som befolkar Twin Peaks refererar. som klargjorts, 
till ett urval av den amerikanska mediahistorien. Cooper bfir 
tilltalad med namnen Gary Cooper och Cary Grant. James Hurley 
etr, som namnts tidigare, ett utsnitt ur 50-talet med sin faordiga 
men kanslomattade spelstil. Bobby Briggs har en liknande grund i 
det att han spelar manierat. Varje rorefse och replik kompliceras 
och gors till ett litet konstverk i sig. Han kan tyckas sjalv
omkande bakom alit det haftiga gestikulerandet men verkar 
samtidigt vara en slags kommentar till hela idlm om "method
acting". 

En kommentar till Bobby Briggs namn gjordes av Lucas. Han 
papekar att namnet har en kuslig nlrhet med den amerikanske 
tennisspelaren Bobby Riggs. Denne gjorde skandal under 70-talet 
genom att pasta att kvinnor inte horde hemma i tennisvlrlden. 
Uttalandet resulterade i en utmaning fran Bille-Jean King som 
slog honom i tva raka. Om denna namnreferens stammer skulle det 
i sa fall ocksa forkfara Briggs kompis Mikes val av tiltalsnamn 

for honom - Bopper. Detta var Bobby Riggs smeknamn56. 

55Jerslev, A: a.a., S 165 

56t.ucas,T: a.a., s 40 
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6.15.1 Kvinnor 

Kvinnorna utgor en fram1radande grupp i Twin Peaks. Medan 
mannen t:tr raka och endimensionella ar kvinnorna fC:;rsatliga. Detta 
paminner lite om den gamla synen pa kvinnan som full av intuition 
och drifter. Nar mannen drabbas av ondska kommer det utifran 
medan kvinnans ondska ofta ar ett utslag av inre 

forslagenhet57. Tom de minst provocerande av kvinnorna 
It:tmnar en del efter sig. Madeleine och Donnas U1redning leder till 
Harold Smiths for tidiga dod och Dr Jacobys hjartinfakt. Catherine 
ar den konventionella maktmanniskan, intressantare #ir kanske 
Audrey. 

Forlagan till Audrey lar komma fran Harvey Comics minderariga 
terrorist Little Audrey som i slutet pa 50-talet, med borjan 

1948, tecknades pa Paramount Famous Studios58. Litt/ll Audrey 
beskrivs av Leonard Maltin som nyfiken och envis. Hon ar full av 
upptag och hennes okynniga temerament leder till den ena olyckan 
efter den andra. Audrey akall vara en tonarsvariant pa Little 
Audre} 9. 

Audrey fir extremt manipulativ och anvander sin laopp som bete. 
Det #ir ocksa Audreys intrig'erande som resulterar i det olagliga 
fritagningsforsoket med tva dOda oell Coopers suspendering som 
foljd. Audrey har lart sig kroppens makt och sprak. och anvander 
sig flitigt av den for att na :':iina mal, men i realiteten star hon 
inte till nagons fOrfogande. Hon spionerar bl a pa sin far och 
foljer hans obskyra fOrehavanden genom att ga in i ett lonnrum 
och kika genom ett hal i vliggen. Pa samma slitt kikade Norman 
Bates pa Marion Crane i Hitchcocks Psycho, och pa liknande satt 
spionerade Jefferey pa Dorothy fran en garderob i Blue Velvet. I 
sammanhanget bor aterigen namnas Hitchcocks Rear Wlndowi 
vilken voyeurismen utgor den barande iden. Sambandet mellan 
Lynch oell Hitchcock far har sagas vara starkt. I den stora 
kidnappningen i seriens slutskede valier seriens skurk Windom 
Earle att kidnappa Annie fran en scen. Hela arrangemanget fir en 
produkt av ,. ideer. Alia i staden ar samladevoyeuristiska som 
publik pa en skonhetstavling. aven Cooper ar dar. 

57Beckman, A. Lind, I. Munkhammar, B: a.a. 

5 Bt..ucas. T: a.a. S 39 

5 ~altin, l: .. Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoon". s 312 
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For Windom ar detta centralt; han sager sialv: tl Little Dale gets 
to watcH. 

Josie, den sproda asiatiska kvinnan, och anka efter Andrew 
Packard, ar seriens verkliga kobra. Inledningsvis tar man henne 
far en person som hailer pa att bli bedragen av Twin Peaks 
affarsetablissemang bestaende av Benjamin Horne lierad med . 
Catherine Martell (VD vid det sagverk som Josie arvt) 

Josies kansliga yttre visar sig vara en chimar. Hon ar involverad 
mordet pa sin man, ligger bakom mordfarsoket pa Cooper och 
mordet pa den Mr Lee som dyker upp for att ·fora henne tillbaka 
till Hong Kong. Slutligen skjuter hon aven Thomas Eckhardt. Lucas 
viII knyta hennes roll till John Frankenheimers Manchurian 

Candidate (1962)60. Han utvecklar dock inte detta resonemang 
fullt ut. Manchunan Candidate handlar om en grupp soldater som 
atervander hjarntvattade fran Koreakriget. Ledaren i plutonen blir 
en programerad mar-dare i handerna pa ryssarna och mOrdar i 
slutet en presidentkandidat. Om man tittar pa Josies roll finns 
har vissa berOt"ingspunkter. En fore detta prostituerad fran Hong 
Kong plocltas upp fran gatan av en finansman med mycket 
tveksamma metoder. Hon ar hans slav, hans agodel. Han ger henne i 
present till affarskumpanen Andrew Packard. Strax efterat dor 
Andrew Packard i en batolycka hon har varit med om att 
iscensatta. Hon var salunda det lockbete som Eckhardt anvande slg 
av far att komma at en fiende han annars inte skulle kunna 
besegra. Den traskulptur i form av en and som standigt 
fOrekommer i de scener hon deltar i behover inte vara en 
hansyftning till and i bemarkelsen ytlighet eller bedraglighet, 
utan kan vara forknippad med den i engelskan anvanda 
slangtermen wooden-duck" vilket betyder lockbete (Ander av traIt 

anvands vid fageljakt). 

En annat $lane i Twin Peaks som bl a anspelar pa Manchurian 
Candidate ar den seen dar Audrey i ett fOrsok aU losa mordgatan 
nasslar sig in som pro$lituerad pa bordellen One-Eyed Jacks som, 
har hon tagit reda pa, Igs av hennes far. Val utstyrd i raffset 
ombeds hon av bordellmamman Blackie att dra ett kort ur en 
kortlek. Istallet for sirt\ egna namn har de pro$lituerade pa One
Eyed Jacks spelkorts-symboler. Hon drar Ruter Dam. Scenen som 
foljer ar intressant. Hennes far som inviger alia nyanstallda vid 

6 IlLUC8S, T: 8.8., S 39 
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bordellen leommer in i rummet och mots av Audrey med ett stort 
emblem i form av Ruter Dam fastsydd pa magen. Han citerar 
Prospero ur William Shaleespeares Stormen "We are such stuff 

As creams are made on" ti1"Av samma stoff, som drommar Ha 

gjorts av ~ro vi,,6 2). Men i Lynchs fall lean det oclesa vara en 
intertextuell referens till John Hustons The Maltese Falcon 
(1941) d~r Sam Spade, spelad av Humphrey Bogart, anv!nder 
uttrycleet. Hur som heist 4r det intressant aU observera 
Shaleespears upptagenhet av drommar, nagot som oclesa 4r typislet 
for Lynch. 

I The Manchurian Candidate var den programerade mardarens 
leommando spelleortet Ruter Dam. I en av filmens nyckelscener 
en masleeradbal - sleall den hj4rntvllttade huvudrollen Raymond 
Shaw, spelad av Laurence Harvey, fria till den han 1Ilslear, Jocie 
Jordon (hennes f6rnamn !r en intertextuell referens), spelad av 
Leslie Parrish. Den ryska spionen, Raymonds egen mor, spelad av 
Angela Lansbury, har befarat detta och f6reslar Jocie aU ga till 
maskeraden utlellidd till ett gigantislct spelleort i form av Ruter 
Dam. Pa festen lean han inte ens n4rma sig Jocie och salunda 
stoppas foreningen. Mots!ttningen mellan hans learlek till Jocie 
och programmeringen blir overvaldigande och hans f6rslltts i eU 
tillstand av f6rvirring. Klirieken som st&'de progammeringen 
och salunda hade farebyggt leatastrofen - far aldrig leomma tilt 
utlopp. Ben Horne leommer heller ingen vart med sin Ruter Dam. 
Han Iycleas inte inviga Auc.rey och ej heller avsloja hennes 
identitet p 9 a den mask hon doljer sitt ansikte med. Men 
handelsen tar leonselevenser senare i serien, da den tillsammans 
med andra motgangar far honom att tappa forstandet. 

Nagra logislea samband mellan de intertextuella referenserna och 
Twin Peaks lIr inte helt tlitt att upptaclea i denna scen om inte 
avsileten lIr just att utveckla spelleortssymbolileen, t ex Audrey I 
Queen of Diamonds (ruter) och Ben I Sam Spade (spader). Utover 
detta ar han en ..Jacle" (lenekt, man). Hans relation till One-Eyed 
Jacles goms i denna replile eftersom neonsleylten utanfar bordellen 
visar en spaderlenelet och han ager stlilet. Det finns lilenade 
exempel pa denna....typ av rebusar, t ex relationen melfan namnen 
pa Jaques Renault, som har hand om spetet pa 

61Shak:espeare, W: "Shakespeare - Complete Works" 


62Shakespeare, W: • Varldslitteraturens Klassik:er - Stormen", 1926 
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One-Eyed Jacks ett sUllie som forutom prostitution ordnar 
hazardspel med tyngdpunkten forlagd till Black-Jack, och Blackie 
som har hand resten. Blackie och Jaques ar ltitt att fa till Black 

Jack63. Den htir formen av rebusar gor ofta att repliker tycks 
absurda men maste ses ur en speciel! synvinkel for att inte verka 
tagna ur I uften . 

Om man gar vidare i galleriet av kvinnor finner man Lucy Moran, 
den unga och milt sagt fOrvirrade receptionisten pa polis
stationen. Bade hennes namn och hennes beteende har mycket 
gemensamt med Lucille Ball i TV-serien / Love Lucysom 
producerades under 50-talet. Under 60-talet sllndes en 
fortsllttning - TlJe Lucy Show. I serien heter hon Lucy Morgan 
vilket llr snarlikt Moran. Det faktum att de tva andra bllrande 
rollerna i / Love Lucyl TlJe Lucy Show- Vivian och Mr Mooney ar 
representerade med namn i Twin Peaks stllrker min tes om att 
Lynch refererar till dessaDen ena llr Norma Jennings mamma 
Vivian Niles. Den andra llr 6vervakaren till Hank Jennings, Wilson 
Mooney. 

6.15.2 Man 

Bilden av mllnnen llr inte heller smickrande. Om de inte llr svaga 
llr de egoistiska och sjIIIvrllttfardi g ande. Ben Horne spelar t ex 
den absoluta motsatsen till den gudalika gestalt han framstllllde 
West Side Stay(1961). Dar var han ett under av godhet. Har 

kommenterar han den rollen genom att inhysa praktiskt taget 
varie tllnkbar last. En moraliskt defekt person. Som agare till en 
bordell, ett hotell och eU varuhus fyller han ut rollen som den 
genomkorrupte affllrsmannen med god marginal. Han ar likgiltig 
for sin familis vtilbefinnande och agnar det finansiella 
manovrerandet i Twin Peaks finansvllrld hela sin uppm6rksamhet. 

Ben Horne kan knytas till Marlon Brandos vllsternfilm One-Eyed 
.Ia,*s (1961). I den llr Rio. spelad av Brando, och Dad Longworth, 
spelad av Karl Malden, tva ranare. Dad bedrar Rio och flyr med 
deras gemensammrbyte efter ett ran. Det intressanta hllr ar att 
Dad skaffar sig en fru och dotter och dessutom Iyckss att bli vald 
till sheriff. Denna livslogn Iyckas han upprlltthalla tills Rio blir 

6 ~ucas. T: a.a., s.a16 
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utsUippt fran ett femarigt f!ngelsestraff - den direkta 
konsekvensen av Dads bedrligeri. I filmens nyckelscen sliger Rio 
till Dad apropa hans stlillning i staden: "Around here your II one
eyed jacK; but I have seen the other side ofyour lace:' Denna 
beskrivning stammer ocksa pa Ben Horne som har ett polerat yttre 
som finansman, men aven intrigerar med den undre varlden. 
Bordellen och spelh8lan One-Eyed Jacks lir hans andra och riktiga 
jag. Hans skenbart Iyckliga familj ar bara en fasad som passar 
hans ekonomiska syften. Med andra ord ar han en gangster som 
fOr'sOker skapa en bild av respektabilitet utat. 

Men detta kan ocksa htinfOras till ett Overspinnande tema fOr 
Twin Peaks dar flera antingen lever dubbelliv eller har, som Dad 
Longworth. ett fOr'flutet att fly fran. Laura ar ett exempel. Josie 
ett annat. Coopers olycka i Pittsburgh kan ocksa ses som en 
handelse han avsiktligt hemlighalier eftersom han vid ett 
tillftille Ijuger och sager att han inte har nagra hemligheter. 

Bens hogra hand i intrigerandet ar hans bror. den matfriska Jerry 
Horne. Broderna tir uppkallade efter glass-fabrikatet "Ben & 
Jerrys". Detta potingteras av Ben som vid mer tin ett tillfalle ses 
titandes glass ur en "pint". Om Ben Hornes miljointresse ar ett 
utslag av att han atit for mycket glass ar knappast sannolikt. Men 
just glassfabrikatet Ben & Jerrys tir i U.S.A. ktinda for ett 
omfattande miljoengagemang. Bens och Jerrys interagerande tir en 
htinsyftning pa den tid i amerikansk politik da John Kennedy var 
president och Robert Kennedy Justitieminis1er. Precis som Robert 
Kennedy inkallades for att att 10sa problem kommer alltid Jerry 

Ben till undsittning ntir problem uppstar6 4. Jerry har ocksa en 
bakgrund inom juridiken. Ntir Ben Horne blir anklagad for mord 
kommer Jerry till hjtilp. 

En ytterligare referens som tir knuten till Jerry ar hans replik: " I 
wanna cook for yotJ, yttrad till hans fOrtilskelse Hebba. En 
parafras pa den i Preston Sturges fil m Palm Beach Story ( 1942) 
yttrade repliken: H they Wl1I1t to bake a cake~ Repliken ar 
dubbelbottnad. En man viii gifta sig men fOr att fA klart for sig 
att hans tilltankta klarar hushallsbestyr. viII han ha ett 
proviktenskap. Hans ~yster yttrar repliken ntir de fyra central
gestalterna tir samlade i ett rum. Den verkliga betydelsen tir: "Lat 
oss ltimna dem ifred de viii kurtisera, romantisera". Htir finns en 

64Altman, M: a.a., S 40 
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klar sexuell underton. vart att namna nar det gtiller Palm BeacIJ 
Storyar att det i denna film finns ett val inarbetat dubblerings
tema eftersom bada huvudrollerna ar dubblerade genom att de lir 
enlggstvillingar. 

Ovriga mtin ar fOrsvagade eller bristftilliga pa ett eller annat 
stitt. Harry S. Truman ir uppkallad efter den 33:e presidenten, en 
demokrat som satt aren 1945-1953. Sheriffen i Twin Peaks a r 
ett klassiskt ideal och en representant for trygghet och 
stabilitet. Han utgor en slags schablon om pionjlrmyten i det att 
han tar till navarna for att Bratt skall vara ratt". Nar hans kvinna 
forsvinner drinker han sina sorger i "Jack Daniels". Han ar 
mansidealet fran fOrr, pa kollisionskurs med tiden. Hans assistent 
Andy Brennan Ir hans diametrala motsats i det att han inte klarar 
av att se blod. Dessa tva, precis som de fiesta manliga 
gestalterna, If plana. Det syns speciellt val strax innan och efter 
Josies mystiska dOd. Harry S. Tru man visar da. som jag tidigare 
gett andra exempel pa, att roll en han spelar inte vet hur den skall 
reagera nlr den stills infor den typ av problem som att hans 
flickvln Ir t.d. prostituerad och mOrdare. 

Narkotikahandlaren och hustrlJmJsshandlaren Leo Johnson tir ett 
helt annat kapitel. Han Ir a"tj~Jfmom rutten tills han blir 
torvandiad till ett kolli efter en IAppgorelse i den undre vlrlden 
Hank Jennings skjuter honom. Jerslev papekar likheterna mellan 
det underutvecklade tostret i Ei.a~$erheadoch Leo nar han 
befinner sig i koma. Leo har atervant till spldbarnsstadiet. 
Barnmaten rinner ur mungiporna pa honom nlr Shelly desperat 

forsOker att tillgodose hans nlringsbehovG 5. 

Efter hans invalidisering Ir han till en borjan helt ofOrmogen att 
yttra sa mycket som en stavelse. Efter en period aterfar han dock 
halsan. Hans tersta ord Ir: " new shoes Redan tidigare i serien It. 

har han refererat till skor som en liknelse eller metafor. Vid 
avslutandet av en narkotikatransaktion mellan honom, Mike och 
Bobby: "Leo needs a new pair 01 shoes~ Man kan hlr knyta an till 
en scen i Marlon Brandos film One-Eyed .Iad'sdlr Dad Longworth 
kOper en hlst och tltmnar Rio till sitt ode. Dad har inga stovlar pa 
sig vilket understryks genom en narbild pa hans sonderbranda 
tOtter (Han tOrlorade dem nar Dad och Rio overraskades av 

65Jerslev, A: 8.8., s 32 
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polisen efter ett ran). N4r uppbadet nlrmar sig, nu med Rio i 
slkert forvar, svarar mannen som sa/de hlsten pa fragan om han 
s4lt en hlst till en frlmling. "Yes! He was in such a huffY, he 
lorgot his shoes': Ledaren far uppbadet skrattar och sager till 
den resignerade Rio: 1# Maybe your liiend is out looking lor his 
shoes: I filmen One-Eyed .Iacksavses med all slkerhet att han 
genom bedrlgeriet bUr slav under skulden eftersom skon ar 

symbolen fOr frihet6 6. I Twin Peaks avses den intertextuella 
referensen till filmen One-Eyed .lacks En sak Ir oomtvistlig: 
"Leo needs a new par 01 shoes': Om han sedan Ir fOrslavad p 9 a 

skuld over alit ont han orsakat mlnniskor eller om han Ir 
forslavad genom sin bundenhet till en rullstol och sin hjarnskada 
kan diskuteras. Ironiskt nog finns det en skoforsaljare - Phillip 
Michael Gerrard - i Twin Peaks. Detta kan ses som en utvaxt pa 
Leos behov av skor och s4lunda ocksa en referens till One-Eyed 
.lacks 

Leo 4r ocksa en intertextuell referens till hustrumisshandlaren 
och v4ldtacktsmannen Lucas Cross. spelad av Arthur Kennedy, i 
Peyton Place. Precis som Lucas ar Leo ett patagligt bevis pa att 
alit inte star rlUt till i idyllen. Han misshandlar sin flickvln 
medan Lucas misshandlar sin styvdotter. I bada fallen ar det frAga 
om sexuellt fortryck. Leos flickvan vAgar inte lamna honom av 
radsla far att bli mardad. I den scen dar Cooper besoker Leo farsta 
gangen har denne en yxa i handen som en forebad om vald. En yxa 
hailer Iven Lucas i handen i en liknande scen nlr lakaren i Peyton 
Place, efter att ha utfart en abort pa styvdottern. besoker honom 
far att kora honom fran staden. Varken Leo eller Lucas Ilmnar in 
frivilligt, Lucas Kommer tillbaka efter an ha fOrsvunnit och blir 
mordad. Leo blir invalidiserad efter en skottskada och forsvinner 
sedan efter an aterigen blivit skadad - nu med kniv. 

6.16 Bilden av fami Ijen 

I familjerna utgOr flderna daliga fadersauktoriteter. MOdrarna ar 

heller inte starka eller stottande67. Som konsekvens ar barnen 
svaranpassade. Nagr1t normala familjebildningar finns knappt i 
Twin Peaks. Den normalaste familjen tycks vara Dr Haywards. 

66 Cooper, J.C.: "Symboler- en uppslagst>ok", 1986 

67Jerslev. A: a.a.. s 173 
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I inledningen framstalls denna familj som en konventionell 
karnfamilj. Snart spricker aven denna illusion nar det kommer 
fram att deras dotters fodelseattest ar forfalskad. Fragetecken 
uppstar aven har. Varfor ar modern rullstolsbunden? Vad ar 
hennes relation till Ben Horne? Det finns hos Lynch en vilja atl 
misstankliggora familjen genom att plantera misstro. 

Skildringen av familjen Hayward har ocksa en parallell i Peyton 
Place, dar dottern Alison MacKenzie far reda pa att hon llr ett 
utomaktenskapligt barn efter att modern Constance sockrat sitt 
tal med historier om familjeidyllen. Modern hade ett fOrhaliande 
med en gift man och flydde fran Peyton Place till New York irman 
graviditeten upptlcktes. Dlr forsorjde hon sig som prostituerad. 
Nlir hon kom tillbaka sa hon att hennes man hade dott. Precis som 
i Twin Peaks Iyckas dottern avsloja bedrlgeriet. Men 
brottslingen lir egentligen - aterigen staden. 

Om den trasiga familjebilden Ir anledningen till att ungdomen far 
agera ut kan diskuteras men faktum lir att mycket av handlingen 
styrs av de unga mlnniskorna. Detta utgor en kontrast till andra 
tv8loperor dar ungdomen normalt bar a tillats att agera i 
marginalen. I Twin Peaks ar det inte bara Lauras pojkvanner 
Bobby och James utan Iven hennes vlninna Donna som far ta plats. 
Aven Audrey har ett visst inflytande over utvecklingen. Vidare 
finns i skifdringen av ungdomen en omisskinnlig doft av 50-talets 
oskuld. Denna fungerar som en kontrast till ondskan som alltid ar 
i presens. Bada dessa delar ryms i Laura som den yttre och undre 
bilden av henne. 

6.17 F6rlndring av karattlrer och tematit 

I seriens andra halva forlindras karaktarerna. Endimensionaliteten 
farsvinner nlir t ex Cooper blir fOrlilskad i Annie och Audrey i 
Jack. Cooper avviker fran sin rollfigur nar han involverar sig och 
blir darfOr mindre intressant. Detsamma glller Audrey nlr hon 
fOrvandlas fran en farlig, manipulativ kvinna till en klrlekskrank 
tonNing. ProblerIlA! fanns inte da hon var fOrllskad i Cooper 
eftersom hans gestalt var oemottaglig fOr hennes passion. 
(Donnas relation till Harold Smith fungerar eftersom han Ir en av 
Lynch "omOjliga karaktlrer" och likasa hennes relation till James 
som hailer sig inom ramen fOr' vad mannen "far gOra") 
Huvudpersonerna forlorar den klart intertextuella prligel de hade 
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inledningsvis genom de egenskaper de utvecklar under seriens 
gang. De graare gestalterna far mer utrymme. Andrew Packard lir 
ett exempel pa en av dessa som inte har mycket med Lynch att 
gora utan skulle smalt utmarkt in i Oa//as. Detta i kombination 
med en stromlinjeformning enligt konventionellt snitt leder till 
att serien till slut forlorar sin form. I slutet har tom den 
inledningsvis central a ondskan helt forandrats och overgatt i en 
maktkonflikt. Detta berors i stycket nedan. 

Den for tv8loperor sedvanliga tematiken som kretsar kring makt 
och pengar har i Twin Peaks en underordnad roll. Nagra 
motsvarigheter till Alexis Harrington och J.R. Ewing finns inte. 
Kampen runt sagverket tir av ett helt annat och mycket modestare 

slag. Skurkarna i Twin Peak.!tar andra skepnader6 8. I den for-sta 
halvan domineras ondskan av den i konturerna diffusa Bob. Etter 
Leland Pal mers dod hander emellertid nagot. Den konventionella 
maktkampen mellan a ena sidan Catherine Martell och Ben Horne a 
andra sidan Andrew Packard och Mr El:tkhardt far ta vid och 
kampen mellan de goda och onda krafterna glider ut i periferin. 
Det ar i detta ogonblick som Windom Earle, Coopers forre kollega 
gor sitt intrade pa scenen, och skall halla tempot uppe. Det blir 
intressant, men vad serien forlorar ar drommarna och visionerna. 

I stallet styrs handlingen av det schackparti som Windom Earle 
har utmanat Cooper pA. Detta upptar resten av serien. Shack
partiet i sig sialv far 80m tidigare namnts ses som en referens 
till tvAloperan och dess urvaJ av gestalter. Windom markerar 
detta genom att krona Cooper till kung, den andra kungen lir 
underfOrstatt Windom sialv. Coopers drottning ar annu ej utsedd. 
Men aspiranterna ar flera: Audrey, Donna och Shelly. Den som 
vinner skonhetstavlingen skall kronas i dubbel bemarkelse. Nar 
Annie dyker upp och beslutar sig tor att sUUla upp kanns det 
forutbestamt att hon skall vinna och s8lunda bli offret for 
Windom. Innan sager han: Whoever it might be, the king has toII 

lall': I schackpartiet rliknas en pias 80m ett liv vilket 
ytterligare knyter partiet till tvAloperan som form (redogjord for 
i avsnittet om TV). For att understryka detta samband skulpteras 
vid ett tillfalle en av Windom mordad person - och sAiunda en 
slagen bonde - in i S[I kollossal skulptur, som utgOrs av just en 
shackbonde. (Vart att jamfOra ar mordarens satt att plantera 
bokstaver ur sitt namn under sina offers naglar 

6 BsjOrkman. s: a.a. 
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han skriver sitt namn i doda). Scengolvet vid Miss Twin Peaks
tavlingen i seriens nast sista avsnitt ar schack-rutigt. Damerna 
trader in pa - inte en seen - utan ett schackbrade. Likasa finns 
det pa ett stalle i serien en overtoning fran en forflyttning av en 
schackpjas till en person som gar over RR-Diners schack-rutiga 
golv. 

Kanske ser ocksa Windom denna typ av "real-schack" som en 
repris pa Pittsburgh-tragedin. Cooper berattar vid ett tillUilie att 
han spelade ett parti schack mot Windom varje dag under de tre ar 
de arbetade tillsammans. Inte en enda gang vann han. Men enligt 
Windoms satt att tolka vann han en gang. Han tog Windoms 
drottning (Caroline) i Pittsburgh. Och den gangen foil aven kungen 
eftersom Windom sattes pa mentalsjukhus efter mordet. Den har 
senare delen av serien har sina poanger, men kanslan av drom och 
mystifiering upphOr'. 

6. 18 Filmtitlar i dialogen 

I dialogen dyker det upp filmtitlar som tir signaler till 
betraktaren. Det refereras da till filmer som Billy Wilders 
Wib1ess For lIJe Frosecution (1957), Carol Reeds The Third Man 

(1949) och Dennis Hoppers Easy Rldar(1969).Lynchs forkarlek 
fOr Billy Wilders filmer ar redan tidigare beftist genom 
referenser till bl a Double Indemnity och Sunset Boulevard Hank 
Jennings desperata fOr's()k att kopa sig frj fran ett mordatal i 
utbyte mot information. foljs av repliken: If Hank Jennings. 
Witness for the Prosecution': Reeds film hyllas tematiskt. En 

tredje man tir, under utredningen av mordet pa Laura, ett av 
seriens stora fragetecken. Och slutligen sa planterar Bobby Briggs 
kokain i James Hurleys tank. Han ringer upp polisstationen och 
tipsar Lucy: II Leo says lIJat James Hurley is an Easy Rider': Easy 
Rider ar synonymt med "Iangare". I filmen Easy Rldervar Dennis 
Hopper och Peter Fonda langare. Det htir sattet att i fOr'bifarten 
namna filmtitlar 4r ytterligare nagot som styrker mitt antagande 
att Lynch i Twin Peaks avsiktligt planterat ledtradar till andra 
filmer for att kartl4g~ sina influenser. 
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6. 19 Ovrigt 

Ett ytterligare tillagg b6r g6ras till denna genomgang. Namligen 
framstallningen av de burleska handelsdelegationerna som Ben 
Horne underhaller i hopp om guldkantade kontrakt. Den burleska 
hopen av islanningar har ett absurdistiskt drag och schablonerna 
ar klart jamf6rbara med de1 intryck man far vid en studie av 
Claudette Colberts 1agresa i Palm 8eacIJ Story. E1t jaktsallskap. 
The Ail and Quails Club, tar den medell6sa kvinnan under sina 
vingar och betalar hennes tag-biljett. Skildringen av denna grupp 
ar snarlik de glada drinkarna i det islandska sallskape1. Hela 
scenen ar full av Lynchska upptag: vakteljakt med fagelhundar pa 
tage1 utford av jagare marinerade i whiskey som skjuter vilt 
omkring sig. 

Palm Beach Storyinnehaller ocksa en ingrediens som under 
arbetet med Twin Peaks har varit vagledande: manusen skall vara 
valskrivna. Preston Sturges film praglas av ett hOgt tempo som 
till stor del uppnas genom en valoljad dialog. Aven Twin Peaks 
har scener fulla av verbal humor om an av ett annat marke. Albert 
Rosenfields langa aggressiva tirader och Wi ndom Earles 
valartikulerade retorik ar bada en hyllning till dialogen. 
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7. Sammanfattning och diskussion 

I en av av nyckelscenerna i seriens inledningsskede efter den 
forsta drommen sliger Cooper: "77Je case is easy, crack the code 
solye the crimi!. Drommen lir utformad som en rebus med 
ledtradar som om de sammanfogas riitt skall leda till mordaren. 
den Agatha Christie-liknande upplosningen samlas alia 
misstankta i ett ru m och som i alia pusseldeckare avslojas den 
skyldiga. Men Coopers uttalande kan ocksa ses som en vink till 
betraktaren att koppla ihop de olika referenserna, Intra- och 
intertextuella, och pi sa stitt losa de rebusar som Lynch satt ihop 
for att ge kommentarerer om sig sjtllv och om filmer som 
paverkat honom. Samtidigt ar det som Jorge Luis Borges stiger att: 
liThe solution to the mystery is always infer/or to the mystery 

itself· 6.90et tir det inbOrdes sammanhanget, referenserna 
emellan, som tlr mysteriet. 

Twin Peaks handling tlr, som jag tidigare namnt, en f~revandning 
for att visa nagot annat. Min uppsats handlar om detta bakom
liggande. Att Iyckas med nagot annat an att glanta pa dOrren for 
att fa en inblick i mysteriet lir svart p 9 a av att Twin Peaks v i II 
forb Ii ett sadant. Samtidigt har jag uppttlckt en del vid en 
ntirmare betraktelse. Intertextuella referenser yttrar sig oftast 
som namnreferenser eller genom att delar av scener eller 
replikskiften klinns igen. Aven arketyper och rent tematiska 
referenser maste nlimnas i detta sammanhang. 

De fiesta intertextuella referenserna dyker upp i form av 
paverkan fran antingen film-noir eller fran fil mer ur Alfred 
Hitchcocks senare produktion. Det syns framfOr alit i 
predestinationstemat och dubblerings- och dubbelhetstemat. 
Utformningen av mOrdaren kan ses som en hyllning till 
dubbbelheten hos Hitchcocks psykopater. Film-noir referenserna 
ar stiliserade pa ett stitt som gor att det inte ar I att att lana 
grepp fran denna genre. Film-noir handlingen i Twin Peaks a r 
s4lunda helt frigjord fran seriens ovriga handlingar, vilket far 
ses som en f~rutstlttning f~r att den skall fungera. Det enda yttre 
elementet ar egentliglh Donnas sporadiska ntlrvaro men bara den 
stoter sig med genrens krav pa stilisering och tematik. 

69t.ucas, T: a.a., S 35 



58 


Ntir det gtiller samhtillet finns en forankring i 40-talet och 50
talet, da den amerikanska familjebilden fortfarande var homogen. 
Its a Wonderful Life illustrerar den klassiska familjebilden 
medan Peyton Place visar ett samhtille under farandring. Aven 
ungdomsfilmer som Rehel Without a Cause tycks ha utgjort en 
inspirationskalla. 

De konstnarliga influenserna har pAverkat honom i riktning mot 
expressionism och surrealism. Influenser fran bl a Bunuel och Dali 
ar latt att finna. Det metafysiska rummet i Twin Peaks. far t ex 
ses som en formmlssig paverkan av surrealismen. likasa 
drt>msekvensema. Den amerikanske realisten Hopper verkar ha 
inspirerat Lynch vid utformandet av miljoerna i Twin Peaks 

Vad gilier de intratextuella referensema sa finns en serie av 
teman som kan urskiljas i hans produktion (oavsett val av genre) 
som elden, abjektet och bristen pa kommunikation. och som ocksa 
aterkommer i Twin Peaks. I vissa fall kan det vara komplicerat 
att halla isAr vad som ar Lynchs egen tematik. och vad som Ar ren 
inspiration fran andra konstntirer. Detta ar kanske heller inte sA 
viktigt att faststtilla. Pablo Picasso lar ha sagt: "Konst IIr alt 
stiala ratt': 

Elden llr ett sttindigt aterkommande tema i hans filmer. "Fire 
walk with me ~ sager dvtirgen i den svarta hyddan och plt>tsligt 
fylls bildftiltet av en fOrgt>rande eld. Golvet i den svarta hyddan ar 

sicksack mt>nstrat. En symbol for elden och askviggen 7 O. De 
ondskefulla krafterna i TWIn Peaks har sAlunda elden som 
uttrycksmedel. Redan i hans fOrsta film finns elden med som en 
slags symbol fC)r destruktiva krafter dar de tredimensionella 
huvudena fattar eld. I Blue Velvet finns elden i Jeffreys drt>mmar 
som en symbol fOr det mt>rka han kommer i kontakt med i sitt 
inre, och i Wild at Heart brinner horisonten 80m en symbol fOr 
att samhtillet tir i brand. Han lar ha fatt inspiration att anvanda 
sig av elden som tema fran avantgardfil maren Kenneth Anger som 
bl a har gjort fil merna Fireworks (1947) och Scorpio RiSIng 
(1964). Dessa ar dock svara att fa tillgang till varfOr jag har 
ltimnat dem utanfor-. rapporttexten. 

7 OCooper. J.C.: 8.8. 
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Abjektet finns i hans ovriga filmer i form av uppkastningar, 
avforing, graviditeter, deformerade manniskor etc. I Twin Peaks 
far Leos hela uppenbarelse ses som ett abjekt efter att han har 
tallit i koma. Aven den enarmade mannen, Donnas rullstolsbundna 
mamma och den kanslomassigt handikappade Jonny Horne ar ett 
utslag av samma vilja att iIIustrera Iyten och brister hos 
individen. Dvs nagot som samtidigt ar en del av individen, men 
samtidigt nagot som den inte viii kannas vid. Leland Palmer ar 
ocksa ett Iysande exempel pi detta da han helt har forlorat 
kontrollen over sin egen kropp som tagits over av Bob. Lynchs 
tidigare fil mer ar fyllda med abjekts-relaterade foreteelser. I 
hans forsta film kastar de tre huvudena upp. Kvinnan i Tile 
Alpllabetkraks p 9 a den vanmakt hon upplever nar hon inte kan 
fanga bokstaverna. Den Iilla pojken i Grandmotller #ir sangv#itare. 
Barnet i Eraserlleadkan ses som ett abjekt liksom John Merricks 
oformliga kroppshydda i Elefantmannen. I Wl7d at Heart kastar 
Lula upp over golvet vilket anspelar pa abjektet i dubbel 
bemarkelse; Genom graviditeten och genom sjalva uppkastningen. 

Kommunikationsvarigheter ar nagot som samtliga brottas med 
Lynchs filmer. I Tile Alpllabet Iyckas kvinnan inte fanga 
boksUlverna och salunda fa kontroll over spraket. Pojken i 
Grandmotller flyr in i en dromvarld p 9 a sin ofarmaga att 
kornmunicera. Detsamma gOr Henry i Eraserlleadnar han inte 
klarar livets pafrestningar. Bida flyr in i drommen genom sina 
respektive I8tsasvlnner. I Elelantmannen har sprAkproblemet 
tagit sig fysiska proportioner, John Merrick ar ofOrmogen att tala 
p 9 a sin sjukdom. I Blue Yelvetbefinner vi oss i en varld som ar 
full av fOrbud p 9 a puritanism och forestallningar om vad som Ir 
passande. Samhallets forvlntningar blir da den mur som skiljer 
manniskorna at. Huvudpersonerna i Wl7d at Heart ar pa ett satt 
ganska lika Henry. De kan inte heller kommunicera, men i deras 
fall ar det bara talets gAva som saknas. De anvander ett 
kroppssprAk och sjunger for att pa sA satt kompensera sin brist 
pA kontroll over verbalsprAket. 

I Twin Peaks yttrar sig kommunikationssvarigheterna som 
medborgarnas ofarmjQa att ta itu med problem av rldsla for 
kollektivets dom, men samtidigt lir ytterligare ett moment 
tillfort. Detta ar hemligheterna som alia har. Nastan alia i Twin 
Peaks gar och bar pi nagot som de ar angelagna inte skall kom rna 
till allmlinhetens kannedom. En skillnad fran Blue Yelvet dlr 
ondskan i och for sig finns i samhillet, men dlr en uppriktig 
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oskuld praglar bade Jeffrey och Sandy. De morka sidorna inom 
Jeffrey framtrader forst nar han konfronteras med samhallets 
morkare sidor. I Twin Peaks verkar detta vara utgangsUiget: alia 
gar och bar pa hemligheter, vilket gOr att situationen blir 4nnu 
mer tillspetsad. 

Dessa ternan dyker upp i varierande omfattning i de fiesta av hans 
filmer, och med tanke pa den genre-blandning som forekommer 
inom hans produktion ar det markligt. Han har, som namnts 
tidigare, forverkat praktiskt taget en genre per film. Bara detta 
far ses som ett utslag av intertextualitet. Tematiken far dare mot 
ses som Lynchsk. 

Vissa teman har beroringspunkter med andra regissOrer, som 
voyeurismen, kombinationen av sex och vald och mer eller mindre 
incestosa fOrhalianden. Dessa psykologiska teman har jag valt att 
knyta framforallt till Alfred Hitchcock eftersom det finns ett 
stort antal intertextuella referenser just till honom. Varfor 
dessa teman praglar just Lynchs filmer ar intressant att 
spekulera i. De miljoer som han ar uppvuxen i. den Iilla staden, 
praglas i U.S.A. av puritanism, religiositet och en konservativ 
moraluppfattning. Det framgar ocksa i skildringen av manniskorna 
i Twin Peaksoch Blue Velyet att detta ar miljoer som han ar 
bekant med och vars manniskor han kanner. Miljoema utgor i all 
sin perfektion och sitt lugn den yttersta kontrasten till 
okontrollerad fasa. Detta anknyter till Hitchcocks ambition att 
vilja iIIustrera skracken dar den inte kan t4n~:as dyka upp. Vad 
hander under den lugna ytan? 

Att Lynch vaxte upp i efterkrigstidens Amerika och har stark a 
bilder fran smastads-idyllen som da var normgivande, ar ett 
oomtvistligt faktum. Han ar just i den aldern att han samtidigt 
har upplevt idylliseringen fran 40-talet och farsta halvan av So
talet; och samtidigt den gryende ungdomsrevolten under senare 
halvan av So-talet da den amerikanska drommen succesivt blev 
mer och mer rigid for att sedan borja visa tecken pa sprick.. 
bildningar. Detta U.S.A. visas i det spektrum av intertextuella 
referenser som jag tagit upp i texten. I Frank Capras idylliska 
skildring av Bedford "lis finns det inga sprickor i form av tvivel 
pa den amerikanska smastaden. Manniskorna ar rejala och en 
uppriktig tro pa samhallet praglar ocksa filmen. It's a Wonderful 
Life kan ses som en typfilm innehallande den tidens varderingar. 
En av anledningarna till att filmerna formats pa detta satt, just 
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under denna tid. kan ha varit krigets krav pa nationell samman
hallning. Efterkrigstiden fargades till en borjan mycket av 
krigsarens idylliska beskrivningar och en kollision var eU maste 
nar den fOrsta generationen som inte upplevt kriget kom upp i 
tonaren. Lynch tilihorde denna. 

I Peyton Place visas aterigen den amerikanska smastaden, men 
en avvikelse ar skOnjbar. Ungdomarna har fatt en framtradande 
roll. Familjen har bOrjat att fungera som ett centrum for 
konflikter, inte som i Capras film. eU centrum fOr 
sammanhallning. Familjen Ir inte Iingre hogsta formen av Iycka 
dar medlemmarna solidariskt sluter upp Kring den givne 
patriarken. Den ar istallet full av komplicerade problem. 
Samhillet runtomkring ar fientligt inte solidariskt. Ungdomarnas 
framskjutna roll hade utvecklats i filmer som bl a Nicholas Rays 
Rebel Without a Cavse och Laslo Benedeks The Wild One, dar 
familjen och faderns overhOghet ifragasattes genom ungdomar 
som var irriterade Over sakernas till stand. 

Hitchcock hade redan tidigare iIIustrerat vad som hander nar 
ondskan attackerar den amerikanska samhallskroppen. I filmen 
Shadow 01 a Doubt finns ett tidigt exempel pa hur hotet drabbar 
smastaden. Det gar sjllvfallet att tolka den metaforiskt och gOra 
Uncle Charlie till ett hot mot den "Amerikanska trldgarden", dvs 
en symbol fOr kriget. Men jag skall vara djarv och anta att 
Hitchcocks avsikt med filmen var att ympa in skrlcken i det som 
han upplevde vara nlrmast oantastligt, en plats som Ir fylld av 
vlrme och trygghet mao smastaden. Smastadsidyllen maste ha 
haft en rent provocerande effekt pa "The Master of Suspense". Han 
slangde s4lunda den fOrsta stenen i det glashus som denna 
mediabild av Amerika utgOr. Att Lynch anvander sig av Hitchcock 
fOr att mala en stor fresk Over vad som verkligen dOljer sig 
bakom de Iykta dOrrarna i Twin Peaks betyder, utOver en hyllning 
till en av filmens mastare, att han viii visa fa san dar det 
praktiskt taget ar otlnkbart att den dyker upp. Det blir salunda en 
fraga om kontrastverkan, nagot som Hitchcock var genial pa att 
framhava. 
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Just pendlingen mellan en subtil, lite mak.aber humor och sk.rack. 
var mastarens signum. Detta aterk.ommer framforallt i Twin 
Peaks som innehaller en hel del humor for att sedan valtra sig i 
expressiva valdsscener, innehallande grovt sadistisk.a inslag. 
Samtidigt ar det vik.tigt att gora en distink.tion mellan Hitchcock.s 
estetik. och Lynchs. Hitchcocks suspense ar ett satt att betrakta, 
en receptionsform medan det i Lynchs fall, p 9 a de otaliga 

intertextuella referenserna, lir fraga om en llisning71 . Paret 
Jeffrey och Sandy tir t ex sadana som Hollywood skulle ha skapat 

dem, som t ex Andy Hardy och Nancy Drew72. Hitchcock dtiremot 
skulle aldrig fora in element i en film som sk.armade betraktaren 
fran handlingen i s;alva filmen. Men det ar detta som Lynch gor 
och i manga fall med referenser till just Hitchcock. 

Lynch kommer fran en liten stad av Twin Peaks storlek.. For att 
mark.era var nagonstans vi befinner oss ar de geografisk.a 
referenserna omsorgsfullt genomtank.ta. Madeleine Ferguson 
k.ommer fran Missoula precis som Lynch sjalv. Missoula ligger i 
Montana och som konsek.vens av detta lir en av seriens gestalter 
(Montana i Invitation to Love) uppk.allad efter staten. Spokane, den 
stad dar Lynch tillbringade sin Uppyaxt, sager sig Windom Earle 
k.omma ifran nlir han utkladd till lakare tar sig in i Dr. Haywards 
hem. Bade Philadelphia och Pittsburgh ar stader med anknytning 
till Lynch som person da de ar de stora industristaderna i 
Pennsylvania dar han bodde under studiearen och yars 
industrilandskap har format hans kritik mot industrisamhallet 
och ytterligare befast hans romantiska forestallningar om 
naturen, landet. I Pittsburgh hlinde olyck.an som Cooper vid 
upprepade tillfallen refererar till. 

I Lynchs vlirld har ordet "Pittsburgh" konnotationsmojligheter. 
Hemsk.a minnesbilder lir latt att hanga pa den i utan konkurrens 
mest industrialiserade staden i U.S.A., dvs Pittsburgh. Det blir en 
kommentar till yar uppfattning om industristaderna som var tids 
symboler pa framsteg. Kontrasten till storstaden lir smastaden, 
den utgor i Lynchs varld en romantisk ofarstard idyll. Smastaden 
hans vlirld lir hembygden i nordYlistra U.S.A. dlir han lir fodd och 
uppvlixt. Bruksmiljoer'rta illustreras genom de timmerbilar som 
hela tiden ses passera genom samhallet. Denna Iyriska bild i 

71Jerslev, A: a.a., S 35 

72Murphy, K: Dead Heat on a Merry-Go-Around", nov/dec 1990 II 

http:olyck.an
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kollisionskurs med det moderna industrisamhallet skapar Lynchs 
Iyckade symbios av den naturromantik han vuxit upp med och en 
sallsynt svartsyn. I hans moderna samhalle ligger hoppet i flykten 
in i drommen. Att drommen ar det flitigast anvanda ordet i Twin 
Peaksar ingen slump. Redan i Eraserheadflydde Henry in i 
drommen nar trycket fnln det samhalle han befann sig i var 
overvaldigande. I Elefanlmannen ar det den gryende 
industrialismen en hjlilplos varelse aruteUfmnad till. 

I Blue Velve4r de tva varldarna val avgransade fran varandra. 
Den goda sidan ar effektivt iIIustrerad som en liten landsortsstad 
(i Twin Peaks anda), och den onda sidan som ·en storstad. Vad vi 
upplever ar tva olika stader forenade i en. Den ena fruktansvard, 
den andra idyllisk och verklighetsfranvand som en drom. En 
hyperrealistisk beskrivning av en stad dar ytterligheterna 
polariserats. I Wild at Heart existerar samhallet inte ens, det ar 
upplost och fragmentariserat - en annu hemskare bild egentligen. 
Klinslan av Iycka lir konsekvensen ay ett forlorat forstand eller 
kanske ren sjalybeyarelse drift. Oavsett yilket, lir bilden av 
samhallet svart och mlinnislcan utsatt. Nadine i Twin Peaks 
uppnar Iyckan genom att forlora forstandet. Nlir hon aterfar det 
faller hon tillbaks in i sin till synes oandliga depression. Om man 
skall dra nagon slutsats av Lynchs samhlillen blir det en svart 
profetia. 

Det lir alitsA den starka kontrasten mellan staden, framforallt 
foretrlidd av hans uppvaxtmiljoer i nordvlistra U.S.A., och hans 
vistelse i industriregionerna i Pennsylvania, som har skapat den 
polariserade bilden av staden gentemot den lantliga idyllen. 

Men aven andra fOreteelser har influerat honom. Konstinfluenser 
fran tiden som studerande vid Pennsylvania Academy of Fine Arts 
kan antas ha gett honom en annan infallsvinkel och syn pa mediet 
an den vedertagna - det viii saga att lara sig om film genom att 
titta pa film. Inflytande frAn expressionism och surrealism gar 
att finna i hans produktioner. FramfOralit syftar jag da pa hans 
tidiga produktion dtir filmer som Grandmolheroch Eraserhead 
har beroringspunkter med avantgarde tilmen . 

..... 
Samtidigt finns i hans filmer en klar vittnesbOrd om att han ar en 
produkt av ett samhlille som i mangt och mycket flirgats av film 
och TV-historien. Gestalterna lir i manga fall mytbilder tagna ur 
filmhistoriska landskap placerade i nya miljoer. Det fAr en att 
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tanka pa Roy Lichtensteins och Andy Warhols ambition aU gOra 
konst av konsumtionssamhlillets mytbilder. Marcel Duchamps 
maskintillverkade bruksartiklar ger at Lynchs persongalleri en 
viss resonans. Om man tar ett fOremal ur sitt sammanhang och 
placerar det i en ny omgivning forlindras ocksa fOremalet. 
Gestalterna i Twin PeaKs lir ett tvlirsnitt av den massmediala 
verkligheten men gestalterna lir samtidigt, precis som Duchamps 
flasktorkare var nlir den placerades pa museum, tagna ur sina 
sammanhang . Resultatet blir detsamma; man betraktar foremalet 
pa eU annat sAtt. Hans upptagenhet av tingens beskaffenhet dvs 
textur viII jag knyta till hans bakgrund som malare. 

Utgangspunkten fOr bilden av gestalterna och bilden av det 
amerikanska samhlillet i Twin PeaKs ar den som ursprungligen 
formats av Hollywood. I detta rlknar jag aven in olika film
genrer. Vad som ar intressant att observera ar just blandningen 
av genrer, hur klassiska mOnster bands ur led och hur roller fran 
olika textomraden skapar en friktion nlir de befinner sig i samma 
textomrade, nAmligen Lynchs. Om man generaliserar och sager aU 
Twin PeaKs i botten Ar en tvalopera sa ligger de olika 
intertextuella referenserna som ett raster staplade pa denna 
grundlliggande form. De olika gestalternas skiftande hlrstamning 
styr deras handlingsmOnster och fOr dem samtidigt bort fran 
konventionellare grepp. NAr en ny kalla Ilggs till de tlvriga 
uppstar en slags blandning av genrer. Brottet mot genren blir det 
enda bestaende i en foljetong dar filmhistoriska gestalter och 
genrer Ir inbjudna att delta. Skillnaden melfan den Laura som 
visas leende pa eU foto och den verkliga Laura kan slgas vara ett 
koncentrat pa hela serien - /ngel 4r lIad del ser til all vara. 
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