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Sammanfattning 

Denna studie jämför de nya norska tågresefilmerna inom så kallad sakte-TV (eller Slow TV) med den 

tidiga filmens phantom rides. I båda fallen dominerar ett förstapersonsperspektiv filmat i tågets 

färdriktning och uppsatsen undersöker hur likheter och skillnader i stilmässiga grepp och paketering 

relaterar till samtida uppfattningar kring tid och rum. Vidare utforskas om det moderna fenomenet kan 

ses som en återkomst av en vy-baserad filmestetik, där den så annars vanligt narrativa konstruktionens 

dominans förflyttas till bakgrunden. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I en lokal i Livermore i Kalifornien lyser en glödlampa. Den har lyst sedan den installerades                

1901. Sedan hundraårsjubileet 2001 finns det en “bulbcam” : En kamera monterad i taket             1

bevakar glödlampan och på den tillhörande webbsajten uppdateras bilden två gånger i            

minuten. Kameran, till skillnad från glödlampan, har bytts fyra gånger då den gått sönder.  2

Detta illustrerar flera saker som denna uppsats berör: Relationen mellan det tidiga            

1900-talet och vår tid, att till synes händelselösa förlopp kan locka tittare, det accelererande              

konsumtionssamhället där allting byts ut i allt snabbare takt, samt tidens utsträckning och             

långa förlopp. 

Filmen, som ny teknik i perioden kring 1900-talets början, kom att förknippas med             

både järnvägen och elektriciteten. Till elektricitet kopplades en förändring i uppdelningen av            3

tiden mellan dag och natt. Plötsligt gick det i en aldrig tidigare utsträckning att arbeta och                4

vara aktiv under timmar som tidigare varit för mörka. Förlängningen av den ljusa delen av               

dagen innebar en möjlighet att bli mindre årstidsbunden och passade in i det industrialiserade              

samhällets strävan efter att kontrollera, mäta, dela och strukturera upp tiden. En strävan, och              

accelererande förlopp, som pågått under hela 1900-talet och i våra dagar har nått nya grader               

av snabbhet och fragmentering i det digitala informationssamhället. 

Den explosionsartade ökningen av information som vi som konsumenter förväntas ta           

del av medför en komprimering och uppdelning av tid i allt mindre bitar. Varje lucka i vår tid                  

fylls och många börjar kanske längta efter något annat eller efter något av det som numera                

upplevs som förlorat. En längtan som kanske kan ges uttryck i en ny typ av TV-program. 

1 Livermore's Centennial Light Bulb, ”Livermore’s Centennial Light Live Cam”, kontrollerad 22 november 
2017, http://www.centennialbulb.org/cam.htm. 
2 Steve Bunn (webmaster, www.centennialbulb.org), e-postmeddelande till författaren, 25 november 2017. 
3 Patrick Keiller, The view from the train: Cities and other landscapes (London: Verso, 2013), 160. 
4 Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918 (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1983), 
29. 
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1.2 Ämnesbeskrivning 

Denna uppsats undersöker en aspekt av norsk så kallad “sakte-TV”, vilket är en form av               

program som tog sin början i Norge 2009 och är TV som är långsam till sin karaktär. På                  

engelska kallas det Slow TV, men här kommer begreppet sakte-TV användas för att             

tydliggöra att det är den specifikt norska varianten som avses.  

Långsam TV kan spåras tillbaka till 1960-talets och det amerikanska julprogrammet           

The Yule Log (WPIX, 1966), som visade en brinnande brasa i tre timmar. Även Andy               5

Warhols experimentella filmer Sleep (Andy Warhol, 1963) och Empire (Andy Warhol, 1964)            

kan ses som tidiga utforskningar av långsamhet i film. 

Den norska formen utmärks av att programmen är långa (ofta många timmar), inte har              

några tidshopp (en form av realtid där varje minut av förloppet visas), visas på bästa               

sändningstid på vanlig TV, samt behandlar någon företeelse som är av relevant intresse för              

norrmännen.  

Det har gjorts många olika typer av program inom sakte-TV, men denna uppsats             

kommer behandla de som rör tågresor. Uppsatsen ställer detta fenomen mot filmer tagna från              

tåg i filmens barndom, i synnerhet de som filmats i tågets färdriktning, phantom rides. 

I de tidiga resefilmerna var filmmediet och landskapen som visades upp en lockelse i              

sig, men en viktig del var det rörliga motivet och att det filmades från tåg då det förenade två                   

moderna tekniker för publiken. 

Samhället var i en utvecklingsperiod, 1880-1918, enligt historieprofessorn Stephen         

Kern, där stora förändringar skedde kring rumsliga och tidsmässiga aspekter.  6

Filmen kom att omfatta och gestalta det på många sätt, inte minst blev det tydligt för                

människor att här fanns ett medium som till synes kunde frysa och kontrollera tiden. Det blev                

ett sätt att visa upp tiden, att gestalta den oro och förändring som pågick kring den. Att i en                   

film se från perspektivet av ett tåg gjorde att man kunde följa med i denna symboliska och                 

faktiska snabba färd genom tid och rum. 

5 Emmanuel Ocbazghi, ”The bizarre history of the Yule Log Christmas special”, Business Insider, kontrollerad 
15 januari 2018, 
http://www.businessinsider.com/how-yule-log-became-christmas-tv-tradition-bizarre-wpix-fire-wood-burning-hi
story-2017-12. 
6 Kern, 1. 
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På 2000-talet har vi kanske nått en grad av mättnad vad gäller filmisk och narrativ               

fragmentisering. Utvecklingen via reklam-TV, MTV, ökning av kanalutbud samt internet och           

digitala mediaplattformar, har medfört en ständig uppsnabbning av berättarhastigheten och en           

tillvänjning vid det, samt en hård kamp om vår uppmärksamhet. Antropologiprofessorn           

Thomas Hylland Eriksen kallar detta för ögonblickets tyranni, vi har inte tid att uppleva mer               

än korta ögonblick, de längre skeendena och tiden för reflektion försvinner.   7

Uppsatsen jämför de moderna tågreseprogrammen inom norsk sakte-TV mot den          

tidiga filmens phantom rides och gör därmed en jämförelse över ett tidspann om drygt hundra               

år. Ambitionen är att utforska relationen till tid, varaktighet och hastighet i de olika              

perioderna. Dåtidens behov av att omfatta snabbhet ersätts idag av ett behov av att hitta till en                 

långsamhet. Men detta är också en studie av hur ett snarlikt fysiskt fenomen, en tågresa, kan                

fortsätta fascinera med så många års mellanrum.  

 

1.3 Tidigare forskning  

Kring den tidiga filmen har det forskats mycket. I denna uppsats kommer delar av den               

forskningen användas och uppmärksammas i kapitlet om phantom rides och beskrivs därför            

inte närmare här.  

Sakte-TV som forskningsområde är däremot väldigt nytt, det har dock skrivits ett antal             

masteruppsatser i ämnet. Dessa har dock huvudsakligen fokuserat på fenomenet ur ett mer             

mediakommunikativt perspektiv. För att positionera uppsatsen i relation till forskning om just            

sakte-TV följer här en översikt av existerande texter. 

Håkon Vårhus Sagen skriver i en masteruppsats från 2016 om “användardeltagandet” i            

sakte-TV. Med det avser han hur tittarna på olika sätt engagerat sig, som att dyka upp på                 8

platser för live-inspelningar samt vara aktiva på sociala medier. Han utgår ifrån att publiken              

har utvecklats från passiva tittare till mer aktiva användare i samband med bland annat              

internets spridning, samt diskuterar också TV-utvecklingen efter upplösningen av monopolet i           

Norge 1985 och med inträdet i den digitala eran. Hans studie är en kvalitativ analys av två                 

7 Thomas Hylland Eriksen, Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age (London: Pluto 
Press, 2001). 
8 Håkon Vårhus Sagen, ”Fjernsynet i det 21 århundret : med fokus på brukerdeltakelse i Sakte-TV-programmer” 
(Masteruppsats, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, 2016). 
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program, ett av statliga NRK och ett av privata bolaget TV2. Analysen görs i form av                

intervjuer med projektledarna för respektive produktion samt innehållsanalys av programmen.  

Elisabet Urdal skriver i en masteruppsats från 2017 om tittarupplevelsen av sakte-TV.            9

Hennes fokus, till skillnad från Sagen, är hur tittarna beskriver att de upplevt sakte-TV.              

Hennes studie handlar om NRKs program och är väl medveten om åldersskillnader mellan             

tittare, dvs att det är fler äldre personer som tittar på traditionell TV. Hon har valt att göra                  10

individuella intervjuer med tittare, uppdelat i unga och äldre. Därmed får hon en kategori som               

vuxit upp med många kanaler och tidig kontakt med internet samt en kategori som vuxit upp                

med bara en TV-kanal. Frågeställningarna hon intresserar sig för är varför och hur publiken              

ser på sakte-TV samt vilka upplevelser de får av det.  11

Roland Puijk beskriver i en artikel för Nordicom sakte-TV som en framgångsrik            

uppfinning för norsk public service, och undersöker frågor kring vad som gjorde programmen             

framgångsrika, vilket görs primärt genom att intervjua olika personer involverade på NRK.  12

Tim Prevett gjorde som sitt masterarbete en dokumentärfilm om sakte-TV, där han            

berättar om fenomenet och även söker förklara vad det är som gör det så lockande. I                

programmet intervjuar han flera personer från NRK, men också representanter från British            

Airways (som visat de norska programmen på sina flyg) och en professor i mediepsykologi.   13

Nina Klose skrev en kandidatuppsats om hur det flera dygn långa live-sända            

sakte-TV-programmet Hurtigruten minutt for minutt (NRK, 2011) representerades på         14

Twitter och TripAdvisor för att se hur uppfattningen om Norge som turistmål rapporterades             

och påverkades. Som metod använde hon ett antal intervjuer med människor i Norge och              

Sverige, som antingen sett programmet och sen skrivit om det på sociala medier eller som               

bara läst om det på detsamma.  15

9 Elisabeth Urdal, ”Plutselig skjedde det... ingenting - en studie av publikums opplevelse av sakte-TV” 
(Masteruppsats, Institutt for informasjons-og medievitenskap, Universitetet i Bergen, 2017). 
10 Ibid., 3–4. 
11 Ibid., 5. 
12 Roel Puijk, ”Slow Television”, Nordicom Review 36, nr 1 (juni, 2015): 95–108. 
13 Tim Prevett, ”That Damned Cow - Just What is Norwegian Slow TV? In Full”, video, 28:45, 4 mars 2015, 
kontrollerad 16 januari 2018, https://vimeo.com/121248529. 
14 Namnen på de olika “minutt for minutt”-programmen skrivs ibland med “:” eller “-” före “minutt for minutt”, 
ibland utan, även för samma program. I denna uppsats har jag valt att konsekvent skriva utan skiljetecken när jag 
benämner källorna i löpande text. 
15 Nina Klose, ”Den Store Folkefesten : En undersøkelse av Norges image skapt av NRK dokumentaren 
’Hurtigruten, minutt for minutt’” (Kandidatuppsats, Samhällsvetenskap och humaniora, Karlstads universitet, 
2015). 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att titta på de likheter och olikheter som finns mellan den tidiga                 

filmens phantom rides och sakte-TVs tågresor när man ställer dem mot varandra, samt att              

sätta det i relation till samtid och historisk situation. Avsikten är att skapa en bättre förståelse                

för sakte-TVs lockelse och relevans, samt se hur programmen förhåller sig till äldre mediala              

uttryckssätt och behov och hur dessa kommer igen i nygamla former. 

 

1.5 Frågeställning 

Uppsatsen ställer frågor kring likheter och olikheter mellan sakte-TV och phantom rides. Mer             

specifikt kommer den titta på följande aspekter: 

 

● Hur förhåller sig de två formerna till samtidens uppfattningar om tid och hastighet? 

● Vilka estetiska uttryck och mönster går igen i de båda formerna? 

● Har en form av vy-estetik från den tidiga filmen kommit tillbaka, efter en lång tid av                

dominans för det narrativa? 

 

En avgränsning som görs i uppsatsen är att den inte beaktar hela spektrat av tåg- eller                

resefilmer utan just koncentrerar sig på den tidiga filmens och de moderna            

sakte-TV-programmens skildringar.  

 

1.6 Material, metod och begrepp 

Metod och teoretiska begrepp 

Denna uppsats inspireras av ett mediearkeologiskt synsätt i ett försök att se paralleller,             

likheter och olikheter mellan två företeelser som separeras av hundra år av teknisk och social               

utveckling och förändring.  

Den del av texten som avhandlar den tidiga filmen gör det med utgångspunkt i ett               

antal teoretiska texter, varav flera kan hänföras till vad som kallas New Film History.              
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Begreppet myntades av filmhistorikern Thomas Elsaesser för att namnge den omvärdering           

som skedde av den tidiga filmens historia runt 1970- och 80-talet, något som Elsaesser              

dessutom placerat i ett mediearkeologiskt perspektiv i sin text “The New Film History as              

Media Archaeology”. En person som förknippas med denna nyare form av historieskrivning            16

är Tom Gunning, som berörs mer nedan. 

Elsaesser ser den digitala eran som en slags brytpunkt eller omvälvning, som ger             

utrymme att tänka kring historisk utveckling i sig själv. Han frågar om vi verkligen ser en                

mediekonvergens eller snarare en framväxt av olika specialintressen och nischer. Genom att            

titta mot den tidiga filmens spretiga blandning så kan man hitta andra modeller för att               

beskriva förändring och kontinuitet i vår nutida utveckling, menar han.   17

Erkki Huhtamo och Jussi Parikka beskriver i inledningen till sin antologi om ämnet att              

det inte finns någon självklar gemensam tolkning av vad mediearkeologi är, men att det              

fungerar som ett samlingsbegrepp för de som är missnöjda med den traditionella            

historieskrivningen som upplevs som att den utelämnar mycket, inte minst det som är             

avvikande eller udda på olika sätt. Ett mediearkeologiskt förhållningssätt försöker inte heller            

dölja luckor eller ofullständigheter.  18

Många arbeten som kan relateras till mediearkeologi arbetar associativt, med att ställa            

upp samlingar och kollage och att inte försöka göra någon enskild övergripande slutsats.  19

Erkki Huhtamo ser begreppet topos som användbart, det är “en stereotyp formel som             

används om och om igen i olika skepnader och för varierande syften”. För Huhtamo är det ett                 

synsätt där man ser återkommande företeelser, såsom ett slags manér, clichéer, teman eller             

mallar, som över olika tidsepoker återkommer i olika former av medieyttringar och            

sammanhang. Genom att se hur olika topoi yttrar sig vid olika tider så kan man förstå hur de                  

relaterar till kulturella brytpunkter och omvälvningar. Ett topos fungerar som bärare och            

uttryck för kulturella drifter i olika sammanhang. Genom att bli varse förekomsten av ett              

topos i det nutida, så kan man lättare se vad som verkligen är nytt eller inte.   20

16 Thomas Elsaesser, ”The New Film History as Media Archaeology”, Cinémas: Revue d’études 
cinématographiques 14, nr 2–3 (2004): 75–117. 
17 Ibid., 77–80. 
18 Erkki Huhtamo och Jussi Parikka, introduktion till Media Archaeology: Approaches, Applications, and 
Implications, red. Erkki Huhtamo och Jussi Parikka (Berkeley: University of California Press, 2011), 2–4. 
19 Ibid., 6–7. 
20 Erkki Huhtamo, ”Dismantling the Fairy Engine : Media Archaeology as Topos Study”, i Media Archaeology: 
Approaches, Applications, and Implications, red. Erkki Huhtamo och Jussi Parikka (Berkeley: University of 
California Press, 2011), 28, 33, 41. 
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Parikka skriver att mediearkeologi ser mediekultur som uppbyggd av många lager och            

avlagringar, en sammanfällning av tid och materialitet där det förflutna plötsligt kan hittas på              

nytt och nya teknologier blir föråldrade i allt hastigare grad. Nya media är aldrig helt nya,                

utan gamla media lever kvar i olika former inom dem, såsom Jay David Bolter and Richard                

Grusin skrivit kring begreppet remediation.  21

För Parikka börjar man varken i ena eller andra änden när man jobbar             

mediearkeologiskt, utan startar i mitten, i blandningen av det förflutna och nuet och accepterar              

komplexiteten det för med sig.   22

Tom Gunning har bidragit med flera för denna uppsats relevanta perspektiv, då han             

velat betrakta den tidiga filmen inte bara som en linjär föregångare till den klassiska och               

narrativa filmen. Han använder begreppet “cinema of attractions” (en term myntad           

tillsammans med Andrè Gaudreault) för att beskriva den tidiga filmen, fram till ungefär             

1906-07. Han ser den tidiga filmen som mer exhibitionistisk än den senare mer voyeuristiska.              

Det synliga, att visa upp och förevisa, var viktigare än att berätta en historia. Filmerna väcker                

åskådarens intresse genom spektakel i olika former eller bara genom ren teknisk fascination.  23

Gunning framhåller vidare ‘the view’ som beskrivande för den form av tidig ickefiktiv             

film som bygger på handlingen i att se och visa upp, till skillnad från spelfilm och senare                 

dokumentärer som har en mer retorisk och argumentativ form. En ‘view’, menar Gunning, har              

ett inbyggt påstående i att det avfilmade — en plats, händelse eller sed — är en företeelse som                  

hade funnits där även utan filmkamerans närvaro.   24

I ‘view’-filmen fungerar kameran som en turist eller åskådare och njutningen för            

åskådaren ligger just i att se, så som kameran ser. Kameran placeras på bästa sätt för att bäst                  

visa upp världen för åskådaren.   25

Denna uppsats kombinerar egna observationer kring sakte-TV med befintliga         

mediearkeologiska texter som relaterar till den tidiga filmens phantom rides för att ge för              

frågeställningarna relevant inringning av fenomenen och de situationer som omger dem. Det            

finns också en avsikt i hur de olika trådarna i uppsatsen spinns — om tid, långsamhet och                 

21 Jussi Parikka, What is Media Archaeology? (Cambridge: Polity Press, 2012), 3. 
22 Ibid., 5. 
23 Tom Gunning, ”The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, i Early cinema: 
space frame narrative, red. Thomas Elsaesser (London: BFI Publishing, 1990), 56–59. 
24 Tom Gunning, ”Before Documentary: Early Nonfiction Films and the ‘View’ Aesthetic”, i Uncharted 
Territory: Essays on Early Nonfiction Film, red. Daan Hertogs och Nico de Klerk (Amsterdam: Stichting 
Nederlands Filmmuseum, 1997), 14,22. 
25 Ibid., 15. 
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formspråk — att presentera associationer och något av ett kollage som kan ge insikter om               

återkommande teman, stildrag eller mänskliga behov, såsom de uttrycks i den tidiga filmen             

eller den nutida norska televisionen. 

 

Upplägg 

Uppsatsen kommer först behandla den tidiga filmens phantom rides och de omständigheter            

som omgärdade denna typ av filmer. Här görs ingen direkt analys av den tidiga filmens               

enskilda phantom ride-filmer, istället görs en teoretisk översyn utifrån vad som har skrivits             

om fenomenet, mycket inom ramen för New Film History och med en form av              

mediearkeologisk blick. Den primära orsaken till detta tillvägagångssätt är att det för            

uppsatsens syfte har varit av intresse av att få en syntetiserad analys av det större spektrumet                

av de tidiga filmerna och olika perspektiv och betraktelser kring dessa. 

En andra del utgörs av en programanalys av de moderna tågreseprogrammen inom            

sakte-TV. Huvudfokuset läggs här på det första, stilbildande, programmet Bergensbanen          

minutt for minutt (NRK, 2009), men även två andra program kommer beröras.            

Programanalysen tar en ganska varierad approach i hur den tittar på olika komponenter i              

programmet alltifrån övergripande struktur till relationen mellan olika tagningar. 

En tredje del introducerar några perspektiv på tid och tempo, både i synen på det tidiga                

1900-talet och vår samtid. Syftet har här inte varit att ge en heltäckande genomgång utan att                

plocka upp ett antal beröringspunkter och perspektiv till underlag för en syntetiserande            

diskussion. 

 

Uppsatsspecifika begrepp 

Utöver de vedertagna begrepp som redan nämnts ovan, så kommer uppsatsen återkommande            

använda några speciella uttryck. Dessa används med en specifik tolkning och avgränsning,            

som här klargörs. 

Begreppet realtid används för att uttrycka när något (som en film) utvecklar sig i              

“vanlig tid”, det vill säga när vi får se varje stund i den faktiska tidsmässiga utveckling, såsom                 

är vanligt i de norska TV-programmen till exempel. Realtid har således inget att göra med               
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huruvida det är “live” eller inte, eller hur nära i tiden det inspelade ligger förevisningen av                

det. 

I denna text förekommer också travelling shot som ett begrepp för tagningar gjorda             

från ett fordon i rörelse, där kameran filmar rörelsen. Det vill säga det avser inte vilken form                 

av kameraåkning som helst utan just åkningar där man kan säga att kameran substituerar för               

en faktisk resande tittare. 

Texten använder ordet “entagningsfilm” som en översättning av “single-shot film”,          

dvs en film som bara består av en enda tagning. 

Uttrycket “frontkamera” nyttjas för att benämna en kamera som är monterad längst            

fram på ett fordon och som filmar rakt fram. Detta blir framför allt relevant i analysen av                 

sakte-TV, där andra kameravinklar också förekommer. 

 

 

2. Phantom rides 

2.1 Definition 

Phantom rides är en typ av filmer filmade framifrån tåg eller spårvagnar (och ibland andra               

färdmedel) som blev populära i filmens barndom. 

Den ideala phantom ride-filmen, enligt Erkki Huhtamo (ur ett tekniskt perspektiv) är            

en obruten filmsekvens filmad framifrån tåget rakt framåt av en fast kamera. Därigenom,             

skriver han, uppstår en förening mellan blickpunkt och tågets färdriktning som försätter            

publiken i rollen som en passagerare som både är frånvarande och närvarande, i ett utsträckt               

diegetiskt rum som sträcker sig utanför skärmen. Ögonen får här representera hela den             

kroppsliga upplevelsen, som stimuleras av tågets rörelse.   26

Filmskaparen Patrick Keiller ger en liknande definition av begreppet i sin bok The 

View From a Train, men menar dessutom att det kroppslösa medvetande som kamerans 

subjektiva vy genererar också kan tillmätas det faktum att en vy sedd framifrån ett tåg var en 

väldigt ovanlig upplevelse för de flesta.  Något som väl i viss mån gäller än idag. 27

26 Erkki Huhtamo, ”Encapsulated Bodies in Motion”, i Critical Issues in Electronic Media, red. Simon Penny 
(New York: SUNY Press, 1995), 168–169. 
27 Keiller, 163. 
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Filmhistorikern Frank Gray skriver att de första phantom ride-filmerna skapade en 

spännande relation mellan filmen och tittaren då det var en ny form av visuell upplevelse. De 

flesta tittarna kände inte till de avbildade resorna och hade aldrig sett ett perspektiv framifrån 

tåget, om än att de som rest med tåg hade erfarenhet av en sidovy från tåget. Dessa korta 

enminutsresor utan något egentligt narrativ hade inte heller någon tydlig början eller slut. 

Detta, i kombination med att man inte såg själva tåget eller hörde dess ljud, skapade en 

drömliknande och mystisk känsla. Samtidigt skapade det också en visuell tillfredsställelse i 

upplevelsen av att färdas med hastighet genom landskap, tunnlar och olika miljöer.  28

2.2 Bakgrund 

Lockelsen med simulerade färdupplevelser kan spåras tillbaka till tidigt 1800-tal, där det            

förekom panorama-föreställningar, vilket ofta utgjordes av en kanvasduk med målade          

scenerier som rullades förbi. Besökare kunde uppleva simulerade tågfärder när få hade haft             

möjligheten att själva uppleva den typen av resande. Denna form av konstnärligt uttryck var              

också något som tidigt kunde väcka tanken kring hastighet och transport, nämner Keiller i en               

hänvisning till Stephen Oetterman.  29

Charles Musser skriver att för den som färdas med järnväg så medieras världen både              

genom fönstret denne blickar ut igenom, men också genom telegrafens stolpar och kablar som              

separerar passageraren och landskapet. Känslan av separation som en resenär upplever när            

den ser det förbipasserande landskapet har många likheter med upplevelsen för en            

biobesökare. Järnvägen som transporterade passagerare genom landskapet var idealiskt         

anpassad för en handling som fördes framåt i tid och rum, skriver han.  30

Erkki Huhtamo beskriver utvecklingen av phantom rides utifrån ett historiskt          

perspektiv som ett resultat av sökandet efter att få försjunka i något (“the quest for               

‘immersion’”), och drar paralleller till 1800-talets viktorianska tid då den växande           

medelklassen möttes av en uppdelning av den privata och allmänna sfären, där den             

allmänna/publika sfären upplevdes hotfull och fylld av stress och fart. Den tidens            

reseupplevelser med stereoskopiska bilder blev ett sätt att uppleva främmande platser och            

28 Frank Gray, ”The Kiss in the Tunnel (1899): G.A. Smith and the Emergence of the Edited Film in England”, i 
The Silent Cinema Reader, red. Lee Grieveson och Peter Krämer (London: Routledge, 2004), 55. 
29 Keiller, 159. 
30 Charles Musser, ”The Travel Genre in 1903-1904: Moving Towards Fictional Narrative”, i Early cinema: 
space frame narrative, red. Thomas Elsaesser (London: BFI Publishing, 1990), 127. 
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kulturer utan att fysiskt utsätta sig för dem. När sen filmen kom så tog den över den                 31

funktionen. 

 

2.3 Utveckling och stil 

Den första filmen med rörlig kamera, Le Grand Canal à Venise (Alexandre Promio, 1896),              

där en kamera monterad på en gondol visar ett förbiflytande panorama, kom bara ett år innan                

vad som ses som den första phantom ride-filmen, Through the Haverstraw Tunnel (American             

Mutoscope and Biograph Company 1897). John Edmond beskriver det unika med denna film             

i att den, då den filmas från ett tåg, skapar en större bild av ett landskap och en omgivande                   

geografi. Hastigheten hos det osedda tågets framfart kopplat till dessa miljöbilder kunde            

upprätthålla intresset för den vid den tiden långa tagningar, som folk annars kunde ha              

uppfattat som tråkiga.  32

Det hade gjorts andra filmer från rörliga tåg under 1897, men de filmades bakifrån              

eller från sidan, så de är således inte riktiga phantom rides. De som filmades från sidan kan                 

ses som en form av panoramamässiga föregångare. Panorama som begrepp fanns långt innan             

filmen, men phantom ride var ett nytt begrepp som kom att avse just filmande nära               

färdriktningen, även om det senare tilläts få en något lösare definition som kunde omfatta              

andra filmvinklar.  33

Tom Gunning ser en förändring i utvecklingen av phantom rides, där den tidiga             

formen både betonade landskap såväl som nyhetsvärdet i en rörlig blick som färdas genom              

rummet, till en senare form som mer betonade landskapet som breder ut sig och drog bort                

fokuset från tekniken och transportmedlet. Dessa senare filmer ser han som mer            

kontemplativa. Man tänker inte på med vilket fordon man färdas framåt utan det handlar mer               

om ett redskap för att förena sig med naturen.  34

Samantha Wilson beskriver att utvecklingen gick mot filmer med olika sammansatta           

bilder av den rörliga blicken (mobilized gaze), där kameraoperatören stoppade vevandet och            

flyttade kameran till en annan plats på tåget. I till exempel Phantom Ride and Panorama               

31 Huhtamo, ”Encapsulated Bodies in Motion”, 159–161. 
32 John Edmond, ”Moving landscapes: Film, vehicles and the travelling shot”, Studies in Australasian Cinema 5, 
nr 2 (augusti 2011): 132-133. 
33 Keiller, 162–164. 
34 Gunning, ”Before Documentary: Early Nonfiction Films and the ‘View’ Aesthetic”, 16. 
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(Cecil Hepworth, 1902) så filmas det från olika vinklar framifrån tåget. Vid något tillfälle              

följs en kameravinkel direkt ut mot sidan av en vinkel som filmar ned mot spåret. Denna                

perspektivförändring förhindrar tittaren från att se en “vanishing point” men skapar också en             

ökad känsla av hastighet. Mot slutet av filmen visas landskapet från sidan medan tåget saktar               

ned och tittaren kan urskilja detaljer.  35

Till skillnad från panorerande vyer och filmer, så erbjuder phantom rides en annan             

form, i sin framåtriktade “kameraåkning”, de ger inte en bildvy som expanderar över hela              

rummets alla vinklar/riktningar, utan förlänger bilden i djupet, genom att den och därmed             

tittaren färdas igenom den.  36

Wilson beskriver som exempel filmen Phantom Ride, Chamonix (Paul’s         

Animatograph Works, 1900), som i stor utsträckning filmas med kameran vinklad så att spåret              

ligger i utkanten och man ser en stor del av landskapet som får fylla bildramen. Vid några                 

tillfällen har kameran stoppats och flyttats till att filma från andra sidan av rälsen. Tågets               

framfart är tillräckligt långsam för att man ska hinna urskilja detaljer i omgivningen, föremål              

och personer som passeras förbi, och rälsens naturliga svängningar ger en implicit            

kameraförflyttning som visar upp olika vyer.   37

 

2.4 Landskap och det natursköna 

Wilson menar att phantom rides var en av de tre ursprungliga modellerna för att gestalta               

natursköna scenerier, jämte vanliga statiska vyer och panoraman. Dessa modeller återskapade           

gränserna för traditionella uppfattningar om närhet, avstånd och ramens begränsningar, vilka           

alla låg till grund för möjligheten att uppskatta naturen, skriver hon. Genom att sätta              

uppvisandet i första rummet, så gjorde den natursköna filmen det möjligt för publiken att              

känna att de var i kontakt med platser som de kanske inte kunde uppleva i verkligheten, vilket                 

indirekt kopplade ihop genren med bland annat landskapsmåleri.   38

35 Samantha Wilson, ”The aesthetics of astonishment and contemplation in the early British scenic film”, Early 
Popular Visual Culture 14, nr 3 (augusti 2016): 261. 
36 Ibid., 263. 
37 Ibid., 260. 
38 Ibid., 255–256. 
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På liknande sätt skriver Gray att när phantom ride-filmerna kom så utmanade de med              

sin rörlighet den tidigare filmernas statiska kamerafixering som hade ett slags perspektiv inte             

olikt måleri eller fotografi.  39

 

2.5 Filmnarrativets utveckling 

Phantom rides och andra former av aktualitetsfilmer minskade i intresse, som Gunning            

beskrivit, samtidigt som den narrativa filmen (som ofta kallas för klassisk film) började växa              

fram från ungefär 1906.  40

Det går dock att se en koppling mellan dessa. Frank Gray skriver om filmen The Kiss                

in the Tunnel (G.A. Smith/Cecil Hepworth, 1899) som Smiths första försök att göra en              

narrativ film med flera tagningar. Filmen var en återanvändning av en phantom ride i en enda                

tagning, View From an Engine Front - Train Leaving Tunnel (Cecil Hepworth, 1899). Den              

filmen hade delats upp i två delar vid det tillfälle då tåget kör igenom en mörk tunnel. Mellan                  

de två delarna hade en spelad scen med ett kyssande par lagts in. Denna scen kom från en                  

fristående film av Smith — The Kiss in the Tunnel (G.A. Smith, 1899). Detta blev ett uttryck                 

för Smiths begynnande förståelse av kontinuitetsklippning, menar Gray.  41

Den fristående entagningsfilmen The Kiss in the Tunnel var från början inkluderad i             

filmbolagets programutbud med en uppmaning att den kunde klippas in som en lustifikation i              

någon av de befintliga phantom ride-filmerna, men det var inte specificerat vilken utan var              

upp till programpresentatören att avgöra.   42

Den sammansatta filmen av Smith/Hepworth förenar en aktualitetsfilm med en          

narrativ scen, skriver Gray. Perspektivet växlar från ett framåtriktat förstapersonsperspektiv,          

när tåget åker in i tunneln, till ett voyeuristiskt tredjepersonsperspektiv när spelscenen med             

det kyssande paret visas, för att sen återgå till förstapersonsperspektivet när tåget lämnar             

tunneln. Ändå etablerar filmen en tydlig sambandslogik mellan de olika tagningarna och            

bevarar både en känsla av ett förenat geografiskt och fysiskt utrymme samt en obruten              

tidslinje, skriver Gray vidare. Klippen är tydliga men bär en narrativ kontinuitet.   43

39 Gray, 55. 
40 Gunning, ”The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, 57. 
41 Gray, 51. 
42 Ibid., 56–57.  
43 Ibid., 58. 
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I en fotnot i en av sina texter skriver Huhtamo att denna början till en ‘narrativisiering’                

av phantom ride-filmen med sitt klippande mellan subjektiv och objektiv person därmed            

krossar enhetsperspektivet i phantom ride.  44

Samtidigt resonerar André Gaudreault att tidiga entagningsfilmer såsom Lumières         

filmer — även enkla såna som L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (Lumière, 1895) —                 

alltid har en enkel form av narrativ, i det att en sak följer på en annan när tiden förlöper i det                     

avfilmade. Han menar att det skiljer sig mellan den tidiga filmen och den senare, men att det                 

är en fråga om att man kan se flera nivåer av narrativ. Varje enskild tagning kan betecknas                 

som ett mikro-narrativ, medan den klassiska filmens narrativ ligger på en annan nivå som              

uppstår i redigeringsprocessen. Han ser det som en effekt av filmens dubbla rörlighet, dels              

rörligheten hos de avbildade subjekten, dels den spatio-temporala rörlighet som uppstår i            

redigeringen.   45

 

2.6 The travelling shot 

John Edmond diskuterar landskapet och the travelling shot. Han avser här en snävare             

definition än de generella kameraåkningar vi i våra dagar förknippar med det och liknande              

begrepp (som tracking shot). Han menar specifikt tagningar som visar eller utgår från någon              

form av fordonsmässig resa, med utgångspunkt i phantom rides, för att titta på hur den               

visuella upplevelsen av att resa har inkorporerats i film.   46

Här bör tilläggas att i den tidiga filmen så åstadkoms de första rörliga tagningarna just               

med hjälp av rörliga fordon, så ursprunget till det mer generella begreppet finns förstås där. 

Syftet med hans studie är att visa på hur arvet av hur de tidiga filmerna förhöll sig till                  

resande levt kvar även inom ramen för den klassiska (och moderna) filmens narrativ. 

Edmond ser att i början så behövdes det en viss längd för ett travelling shot för att                 

publiken skulle ‘förstå’, medan det i senare film har räckt med micro-travelling shots för att               

etablera en motsvarande känsla eller förståelse hos publiken, något som kan fungera som             

stabiliserande till och med i dagens snabbt klippta actionfilmer.   47

44 Huhtamo, ”Encapsulated Bodies in Motion”, 182. 
45 André Gaudreault, ”Film, Narrative, Narration; The Cinema of the Lumière Brothers”, i Early cinema: space 
frame narrative, red. Thomas Elsaesser (London: BFI Publishing, 1990), 68–73. 
46 Edmond, 132. 
47 Ibid., 139–140. 
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Kontrollen över det rumsliga kom både att visas metaforiskt såväl som tekniskt med             

travelling shots, skriver Edmond, en visuell retorik som blivit standard och följt med i dess               

inkluderande i den senare narrativa filmen. Arvet från travelling shots i kombination med             48

våra egna erfarenheter av resande innebär att vi, enligt Edmond, är mer benägna att ta in en                 

films omgivande miljö än vanligt.  49

Utifrån Charles Mussers tankar om “cinema of contemplation” diskuterar Edmond hur           

travelling shots genom sin längd och sitt fortskridande gav publiken en chans att vila, ta in                

och förstå vad de såg i till exempel landskapsskildringar, man lärde dem ett slags filmspråk               

kring landskapsskildringar. Travelling shots (såsom i phantom rides) färd genom tid och plats             

ger ett utrymme för att skapa ett kontemplativt sinnestillstånd, något som blev mer markant i               

de längre filmerna i genren, som den 13 minuter långa spårvagnsfilmen A Trip Down Market               

Street (Miles Brothers, 1906). Den längre filmen gör att en rastlöshet väcks hos tittaren, som               

kan stillas genom att leta i bilden och bli mer observant på detaljer i bakgrunden.  50

 

 

3 Tågresor i sakte-TV 

3.1 Inledning 

Det första program som NRK (Norges public service) visade inom vad som i Norge kom att                

kallas sakte-TV var Bergensbanen minutt for minutt. Det är en drygt sju timmar lång filmad               

tågfärd med Bergensbanen, som löper från Bergen till Oslo. Programmet sändes i sin helhet              

på bästa sändningstid på NRK2 i november 2009 och fick stor uppmärksamhet. Likt övriga              

efterkommande sakte-TV-program så visas varje minut av händelseförloppet, ingen tid klipps           

bort.  

I sakte-TV har man under åren efter 2009, utöver tågresor och andra reseformer, också              

arbetet med andra för norrmän intressanta teman såsom att filma renar som flyttar, haft              

helkvällar om stickning och ved, maraton-event som uppläsningar, historiska föreläsningar          

och körsång. Många av dessa program har inte bara varit i realtid (det vill säga att varje                 

48 Ibid., 133. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 137–138.  
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sekund och minut visas av händelseförloppet), utan dessutom sänts live. Det sistnämnda har             

dock inte gällt de tågresor som behandlas här, där materialet varit inspelat i förväg och               

redigerats ihop innan sändning. 

Efter Bergensbanen så gjordes tre kortare program om resor under 2010 längs olika             

former av mera lokala tåg, däribland ett om Flåmsbanen som beskrivs i denna uppsats. Dessa               

program var mellan en halv och en timme, vilket styrdes av den faktiska sträckningen av               

respektive linje. I samtliga fall pågick programmet från start- till slutstation utan några             

bortklippta stunder. Senare återkom NRK till ett längre program, i den nästan tio timmar              

långa Nordlandsbanen minutt for minutt (NRK, 2012) som skiljde sig från de andra i att den                

hade filmats i fyra delar, en per årstid, mer om detta nedan. 

De norska tågprogrammen omfattar en blandning av olika kameraperspektiv och          

positioner. Att filma i tågets färdriktning, från förarhytten eller med kameror fästade utanpå,             

är långt ifrån den enda typ av tagningar som används i programmen. Samtidigt är just detta                

perspektiv, filmat med vad som nedan kallas “frontkamera”, en bärande stomme i            

programmen.  

 

 

3.2 Bergensbanen minutt for minutt 

Bergensbanen minutt for minutt använder sig av fyra kameror. Tre av dessa var fast              

monterade: en filmade rakt framifrån förarhytten, två filmade åt var sin sida. En fjärde,              

handburen, används för att kunna filma kortare inslag inifrån tåget samt ute på plattformarna              

vid stationerna.  

Programmet sändes inte live, utan var efterredigerat. I vissa lägen klipps arkivfilmer in             

i visningen, men det görs huvudsakligen när tåget åker genom någon av de många mörka               

tunnlarna som passeras längs resan. Även då ligger ofta en bild kvar av det som tågets                

frontkamera filmar, kanske i en mindre ruta eller som en bakgrund till det andra inslaget.               

Utöver arkivfilmer förekommer radioinslag samt korta intervjuer och nya inslag filmade           

inifrån tåget med handkameran. 

Thomas Hellum, projektledare på NRK, beskriver i ett samtal med uppsatsförfattaren           

att användningen av arkivinslag, intervjuer och olika former av musik under tågresan hänger             
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ihop med NRKs ambition att vara utbildande, upplysande och underhållande för en bred norsk              

publik.  51

Följande analys utgår från den på webben strömningsbara versionen , vars innehåll           52

ska vara identiskt med det program som sändes på det fasta TV-nätet. 

 

Programmets inledning och upplägg 

Programmet börjar med ca en halv minuts introduktion till upplägget, detta är gjort som ett               

montage av filmbilder på traditionellt vis (det vill säga inte realtid) och har en voiceover som                

berättar om resan och betonar att de inte kommer snabba upp något. Varenda stund ska visas.                

Tidigt planteras därmed grundidén med programmet.  

Efter den korta introduktionen går programmet över i realtidsläget och man ser en             

NRK-reporter kliva ut ur tåget som står stilla på stationen. Hon följs av den handhållna fjärde                

kameran medan hon berättar mer om programmets form, att Bergensbanen fyller 100 år och              

att NRK firar med att sända ett program som tar lika lång tid som resan själv. Hon hinner                  

prata några ord med lokföraren och visa på den frontmonterade kameran i loket innan det,               

efter bara någon minut, är dags för tåget att börja rulla. Hennes berättelse övergår i en                

voiceover igen samtidigt som vi introduceras till det konkreta formatet/upplägget för hela            

programmet.  

Medan tåget rullar ut från stationen i Bergen får vi se växlingen mellan de olika               

kamerorna, samt grafik-inslag som informerar om platsen vi befinner oss i, samt ett i en ruta                

infällt arkivfilmsinslag om Bergen. Alla de olika ingående formatmässiga delarna för           

programmet görs helt enkelt bekanta för tittaren i de första minuterna medan rösten förklarar              

upplägget och tåget rullar på. Trots de olika infällda inslagen, så visar programmet             

huvudsakligen utfärden från stationen filmat via frontkameran i lokets färdriktning, något som            

pågår i ungefär 1,5 minuter, innan programmet närmar sig sin första tunnel, då             

programledaren snart får introducera konceptet med att visa arkivfilmer i tunnlar. 

“Men huvudkameran pekar alltså rakt fram, orkesterplats för Bergensbana” (min          

försvenskning) säger reportern och återupprepar därmed det som verkar vara huvudsaken med            

51 Thomas Hellum, telefonsamtal 2017-11-17. 
52 NRK.no, ”NRK TV - Se Bergensbanen minutt for minutt”, kontrollerad 23 november 2017, 
https://tv.nrk.no/program/prho63004009/bergensbanen-minutt-for-minutt. 
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hela filmen, att få se resan från förarplats. En typ av vy som alltjämt på 2000-talet är en rätt                   

lockande och otillgänglig vy för en tågresenär.  

Programmet låter huvudkameran filma rakt fram i tågets färdriktning och det           

kompletteras på olika sätt med andra inslag, såsom byte till sidokameror för att visa vackra               

eller intressanta delar i landskapet. Material från film- och radioarkiven i de svarta segmenten              

av tunnlarna fälls in som bild i bild, som nämnts ovan. Flertalet musikinslag läggs också in                

längs resan, under det att frontkameran och sidokamerorna står för den mesta av den visuella               

upplevelsen. När inte musik eller ljud från arkivfilmer spelas, så finns ett allerstädes             

närvarande ljud av tågets framfart längs rälsen. 

 

 
Fig 3.2.1 - Stillbild till vänster, löpande film av stationen i realtid till höger. [Skärmdump från strömmade 

versionen på webbplatsen "NRK TV - Se Bergensbanen minutt for minutt”, NRK] 

 

Strax efter den långa första tunneln, så anländer tåget till sin första station, Arna. Alltigenom               

detta spelar ett musikspår av en norsk popartist. Det klipps över till sidokameran som nu visar                

perrongen som passerar medan tåget bromsar in, vi ser människor som väntar på att kliva på                

eller kanske ta emot avstigande.  

När tåget nästan är helt inbromsat så klipps det till huvudkameran igen som nu visar               

den folktomma främre delen av perrongen och en väntande tunnel. I samma sekund som tåget               

stannat helt så fälls en gammal stillbild av stationen in och realtidsfilmen minskas ned till en                
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ruta jämte den (fig 3.2.1). Efter några sekunder zoomar bilden åter in på realtidsfilmen och vi                

får en fortsatt ca 20 sekunder lång sekvens framåt mot den händelselösa delen av perrongen.               

Bristen på aktivitet får oss att notera detaljer, som det svagt pulserande stoppljuset nära              

tunneln och röken som sprider sig från ett hus i fjärran till vänster. 

Efter det klipps det till den rörliga kameran som filmar från perrongen och i ett snabbt                

och skakigt 180-graders svep visar hela perrongen, tills den fokuserar på konduktören som             

precis är till att ge klartecken med visselpipan för avfärd. Kameran kliver på tåget och               

fortsätter filma medan konduktören vinkar iväg tåget och själv kliver på. Strax därefter klipps              

det över till huvudkameran igen när tåget börjar rulla och ett musikstycke går igång. I               

samband med att tåget kör in i den närliggande tunnel får vi återigen med den rörliga kameran                 

följa konduktören inuti tåget. Till skillnad från arkivinslagen, som ofta bara får uppta en del               

av skärmen, så tillåts dessa inslag med den rörliga kameran ibland helt ta över skärmen,               

troligen beroende på att de är del av samma tidslinje.  

Utfärden från den första stationen är förhållandevis händelserik ur         

klippningshänseende, eftersom det är många olika korta tunnlar som passeras på liten tid.             

Överlag är det många tunnlar, ett drygt 100-tal, som passeras på Bergensbanens färd, vilket              

ger många tillfällen för arkivinslag och annan variation. 

Hela programmets (och resans) sju timmar genomsyras sedan av detta upplägg. 
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Hypnotisk framfart och panoramiska vyer 

 
Fig 3.2.2 - Vinterlandskap med de tre fasta kamerorna ihopsatta till ett vidvinkelpanorama. [Skärmdump från 

strömmade versionen på webbplatsen "NRK TV - Se Bergensbanen minutt for minutt”, NRK] 

 

Vid ett tillfälle i programmet, ca 2,5 timmar in, kör tåget igenom ett snölandskap. En               

klippsekvens kan här tjäna som illustration. Först ser vi framåt med frontkameran när rälsen              

rusar emot tåget där det far fram i ett vidsträckt och småkulligt snölandskap. Klassisk musik               

spelar och det blandas med det svaga suset av ljudet av tågets framfart. Elstolpar som far förbi                 

på vänster sida om rälsen hjälper till att perforera och sätta ett slags längdmått på upplevelsen.  

Efter ett tag växlas det till höger sidokamera som visar en panoramavy över det              

förbisusande landskapet till höger om tåget. Tagningen varar i runt 40 sekunder, innan det              

klipps över till frontkameran igen och den hypnotiska rörelsen över rälsen och snön tar vid.               

Denna tagning varar i nästan 80 sekunder, därefter förändras bilden till att bli ett montage av                

alla de tre statiska kamerorna, frontkameran och de två sidokamerorna (fig 3.2.2), ett slags              

vidvinkelpanorama över tågets framfart.  

Sömmarna mellan bilderna syns tydligt då det inte är någon enskild vidvinkelkamera            

som använts, men det är ändå klart att de är en del av samma förbirusande verklighet. I                 

övergången har frontkamerans bild hållits oavbruten i mitten. Efter ca 40 sekunder kommer             
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tåget till nästa tunnel, en kortvarig sådan men då läggs ett arkivklipp från 2009 överlappande               

över med frontkamerabilden som blir förminskad till en ruta i övre högra hörnet. 

 

Korsande linjer över tid och rum 

 
Fig 3.2.3 - Arkivfilm med tåg spelas parallellt i vänsterkant medan tåget färdas i realtid i högerkant. [Skärmdump 

från strömmade versionen på webbplatsen "NRK TV - Se Bergensbanen minutt for minutt”, NRK] 

 

En noterbar effekt uppstår med inkluderingen av vissa arkivfilmer, som till exempel efter tre              

timmar och 48 minuter, då en dokumentärfilm från 1945 om en tågresa längs spåret läggs in i                 

bild jämte realtidsbilden (fig 3.2.3). 

Det klassiskt klippta arkivinslaget växlar frekvent i tagningar medan realtidsbilden          

fortsätter att bara följa frontkameran. I vissa av de korta tagningarna i arkivfilmen följer              

kameran också ett spår framifrån (om än inte filmat rakt framifrån), vilket ger en förvirrande               

dragkamp för ögats fokus och möjligheten att följa med i det framrusande, det blir som ett                

slags skelande upplevelse när rälsen i de olika rutorna löper på i olika tempo och vinkel.                

Denna förvirring kring fokus är inte lika kännbar för de andra rörliga bilderna i inslaget. 

Arkivfilmens montage av interiör- och exteriörbilder samt ointresse för att hålla en            

temporal kontinuitet samt dess narrerande voiceover ger en stark kontrast till det vi annars              

21 



 

 

upplever i realtidsresan. Samtidigt ger det den typ av fördjupning och information som vi              

kanske också finner att vi efterfrågar eller är nyfikna på. 

 

Slutet 

Efter dryga 7 timmar så stannar tåget vid stationen i Oslo. Frontkameran blickar fram över en                

ganska tom ände av en perrong. Handkameran filmar en mycket kort intervju där lokföraren              

och sen konduktören får svara på hur de upplevde att turen gick. Sen slutar programmet. 

Det är alltså ett program vars enda handling är resan från Bergen till Oslo, inbakad i                

ett kort narrativ av en reporter som introducerar och avslutar programmet. Däremellan är det              

som om programmet har skött sig själv, med växlingar i bildvinklar, arkiv- och musikinslag,              

några strödda små intervjuer med handkameran under väg och besök på perronger när tåget              

stannat och ingen narration i övrigt. 

 

3.3 Flåmsbana minutt for minutt 

Flåmsbana minutt for minutt (NRK, 2010) var den andra sakte-TV-produktionen och likt            

föregångaren är det en tågresa med arkivinslag och annat. Den här resan är dock betydligt               

kortare, en knapp timme. Rent tekniskt använde man fler kameror och man filmar även från               

helikopter i stunder som när tåget kör genom tunnlar eller vid en del spektakulära platser. 

Resan filmades också separat av NRK i en experimentell 3D-version som man kunde             

ladda ned och titta på.  53

Det är mycket som är likt i upplägget jämfört med den tidigare Bergensbanen, men här               

görs ändå en kortare analys av programmet för att peka ut några aspekter. 

Följande analys utgår från den på webben strömningsbara versionen , vars innehåll           54

ska vara identiskt med det program som sändes på det fasta TV-nätet. 

53 Sindre Skrede, ”Spektakulær tur i tre dimensjoner”, NRK beta, kontrollerad 10 december 2017, 
https://nrkbeta.no/2010/08/06/spektakulaer-tur-i-tre-dimensjoner/. 
54 NRK.no, ”Flåmsbana minutt for minutt”, kontrollerad 14 december 2017, 
https://tv.nrk.no/program/dvfj64001010/flaamsbana-minutt-for-minutt. 
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Programmet och resan 

Programmet börjar med en helikoptervy över Myrdal station, varifrån avfärden ska ske. Sen             

gör en reporter en kort introduktion, ganska likt som för Bergensbanen. Efter en knapp minut               

så är dock tåget i gång och vi ser en frontfilmad bild när det sakta rullar ut från stationen.                   

Strax växlas det över till en kamera monterad långt bak till vänster på tåget, i dess                

färdriktning, där man nu i ett slags tredjepersonsperspektiv ser tåget åka fram över bygden,              

sen snabbt tillbaka till frontkameran i en tagning som varar i ungefär två minuter, därefter               

växlas det till de olika sidokamerorna samtidigt som tåget kommer in till nästa station. 

 

 
Fig 3.3.1 - Helikopterfoto till vänster, frontkamera till höger. Båda visar tågets färd i realtid. [Skärmdump från 

strömmade versionen på webbplatsen ”Flåmsbana minutt for minutt”, NRK] 

 

Ungefär sju minuter in så ändras den visade bilden så att frontkamerans perspektiv reduceras              

till en mindre ruta i nedre högerkant, medan en större del av bilden domineras av en ruta som                  

visar ett helikopterperspektiv (fig. 3.3.1) på tågets framfart, där helikoptern cirklar för att visa              

tåget och dess plats i landskapet. Filmtagningarna är synkroniserade så det vi ser från luften               

matchar det vi ser framåt i tåget, i dess färdriktning. Denna blandning av perspektiv, ett från                

tågets förstapersonsperspektiv och ett från helikopterns perspektiv ger en upplevelse av två            

olika former av travelling shots som samsas i en och samma bild. Den stora bilden kan                
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visserligen ses som ett förstapersonsperspektiv för en helikopterresenär, men för oss tittare där             

tågresan är det dominanta, så blir detta en form av utanförställd inblick, ett             

tredjepersonsperspektiv. En känsla av att se sig själv fara fram i landskapet, i ett slags fortsatt                

identifikation med tåget. 

 

 
Fig 3.3.2 - Frontkamera till vänster synkad med helikopterfoto till höger. [Skärmdump från strömmade versionen 

på webbplatsen ”Flåmsbana minutt for minutt”, NRK] 

 

 

Vid ett senare tillfälle, nästan fyrtio minuter in, så får vi en liknande uppdelning, men här är                 

det två lika stora bilder sida vid sida, där frontkamerans tagning visas till vänster och               

helikopterns vy till höger (Fig 3.3.2). Denna gång gör inte helikoptern någon cirklande rörelse              

utan rör sig bara hela tiden framför tåget, så att det åker emot kameran. Vi får alltså både en                   

upplevelse av att, i vänstra fältet i tågets perspektiv sugas in mot bildskärmen, samtidigt som               

vi i högra fältet ser tåget åka snett mot oss. Dubbla färdriktningar och perspektiv som vi en                 

stund behöver balansera. 

Den kortare resan, med förhållandevis många tunnlar och stationer, ger en känsla av             

ett snabbare tempo för programmet, trots att det även här liksom i Bergensbanen förekommer              

långa tagningar. 
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3.4 Nordlandsbanen minutt for minutt 

Nordlandsbanen minutt for minutt skiljer sig från de andra tågprogrammen i det att den nästan               

10 timmar långa resan spelats in vid fyra olika tillfällen, motsvarande de olika årstiderna. Det               

rör sig om fyra separat upptagna filmer som man växlar mellan i sömlösa övertoningar och               

transitioner. 

Produktionsmässigt uppnåddes det genom att de använde “sommarfilmen” som grund,          

och de övriga tre filmupptagningarna (samtliga var ca 10 timmar vardera) synkroniserades            

med denna utifrån GPS-koordinater och med efterbehandling i form av time stretching. I             

slutändan fanns därmed fyra filmer där samtliga vid varje given tidpunkt var vid samma              

fysiska plats, vilket sen möjliggjorde klippning och mixning på ett sömlöst sätt. Här ser vi               55

således tecken på ett avancerat tekniskt efterarbete för att upprätthålla en känsla av             

sammanhållning i tid och rum, en varaktighet. 

Följande analys utgår från den på webben strömningsbara versionen , vars innehåll           56

ska vara identiskt med det program som sändes på det fasta TV-nätet. 

 

Programmet och resan 

En sekvens bara sju minuter in fungerar som typexempel på hur växlingarna mellan årstider              

används. Vi ser en frontkamerabild på rälsen och det omgivande landskapet som tåget rusar              

mot. Denna bild hålls hela tiden, men samtidigt sker det en relativt snabb växling mellan de                

olika fyra filmade årstiderna, en årstid tonas sömlöst och helt synkroniserat över i nästa. Man               

lägger knappt märke till övergången förrän efter den skett. En bidragande orsak till den              

upplevda kontinuiteten är att ljudläggningen är konstant, i det att man hör tågets framfart och               

en konduktörs utrop som pågår tvärsöver övergångarna.  

Det konstanta i rörelsen och i för- och bakgrundsljuden, samt den geografiskt identiska             

platsen gör att man inte lika kraftigt uppmärksammar att årstiden har ändrats, med dess              

tillhörande markörer. 

55 Sindre Skrede, ”Årstider i sync: produksjonen av Nordlandsbanen minutt for minutt”, NRK beta, kontrollerad 
12 december 2017, 
http://nrkbeta.no/2012/12/29/arstider-i-sync-produksjonen-av-nordlandsbanen-minutt-for-minutt/. 
56 NRK.no, ”Nordlandsbanen: Minutt for minutt”, kontrollerad 14 december 2017, 
http://arkiv.nrk.no/nordlandsbanen/. 
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Den effekt som uppstår när man kombinerar en sorts realtidsresa från startpunkt till             

slutpunkt, samtidigt som det i själva verket är en ständig växling mellan fyra olika tidpunkter i                

det förflutna är fascinerande svårgripbar. Det väcker nya tankar om relationen mellan tid och              

rum. Hade det varit som en av de tidigare tågfilmerna, en inspelad resa som förlöper från en                 

tidpunkt och plats till en annan i ett enkelt linjärt förhållande, så hade det varit enklare att                 

förstå, samtidigt som även ett sådant enklare upplägg bygger på en inlevelseförmåga hos             

tittaren. Denne vet förstås också i det “enklare” fallet att tiden för det inspelade, det som visas,                 

inte är i nutid men låter sig troligen lätt gå in i en sådan känsla.  

När som nu i Nordlandsbanen tiden flyter framåt i relation till den rumsliga             

förflyttningen för varje enskild årstidstagning, samtidigt som det med årstidsväxlingen sker en            

tidsresa där platsen förblir den samma — eller kanske snarare rörelsen förbi platsen förblir              

den samma — så skapar det en märklig temporal upplevelse som ändå känns oproblematisk              

och naturlig.  

Som tittare kan man relatera till att göra en resa längs samma sträckning vid olika               

tidpunkter av året, något som många gör till vardags, antingen det handlar om jobb-pendling              

eller kanske något släktbesök i en annan del av landet. När man tänker tillbaks på sådana                

upprepade resor, så kan det bli en blandning av minnen där tidpunkt på året kan variera och                 

smälta samman då den rumsliga förflyttningen varit snarlik. I viss mån blir Nordlandsbanen             

en gestaltning av den typen av upplevelse- och minnesprocess. 

Runt 25 minuter in i programmet så har tåget väntat på ett korsande lokaltåg i några                

minuter. Denna typ av inväntningar, och förstås allt annat som händer längs resan, tydliggör              

synkroniseringsutmaningen med de olika årstidstagningarna. Inga av de fyra resorna kan ha            

varit helt identiska i hastighet eller i väntetider. Den sammansatta och synkroniserade filmen             

har då en längd och rumslig hastighet som är en hybrid eller något helt eget, en effekt av hur                   

och var NRK valde att göra sina klipp och sin redigering. Med samma material kunde det ha                 

skapats en mängd variationer av tids/rumsliga resor längs samma linje, som alla ändå haft en               

likartad kontinuitet i sig. 
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4. Tid och tempo 

4.1 Ett historiskt perspektiv på tiden runt 1900-talets början 

Stephen Kern beskriver de stora förändringar kring uppfattningar av tid och rum som ägde              

rum under tiden 1880-1918 i samband med mycket av den teknologiska utvecklingen som             

skedde då. Introduktionen av en standardiserad tid, något som skedde i slutet av 1800-talet i               57

många länder, var den största förändringen kring tidsuppfattning som skett sedan mekaniska            

klockor utvecklades på 1300-talet, och var en konsekvens av de behov som uppstod i och med                

järnvägen och telegrafens spridning. Tillsammans med denna standardisering kom en period           

där tidsmässig precision och registrering blev mycket mer genomträngande i samhället, något            

som en del alarmister redan då såg som en “neurotisk fara” för folket. Skillnaden mellan               58

publik tid, privat tid och subjektiv tidsuppfattning var något som kom att utforskas i olika               

forskningsområden, så väl som i litteratur och konst  59

Det fanns en uppfattning om att tid kunde delas och mätas, något som kan spåras i                

ursprung redan till matematiken på 1600-talet, men som också gjorde sig mer påmind i              

klockans tickande och dess armars ryckvisa rörelse längs med urtavlan.  60

Synen på tiden som en pil som flyger i en riktning mot ett mål, kom att utmanas av                  

konstnärer och intellektuella, något som motiverades av två aktuella uppfinningar,          

elektriciteten och den rörliga filmen. Elektriciteten medförde att gränsen mellan dag och natt             

blev suddigare och filmen möjliggjorde att faktiskt fånga ett tidsförlopp, att klippa i det,              

bromsa upp och spela det i andra riktningen. Detta utmanade föreställningen om den             

ostoppbara tiden.  61

Kern skriver att tankar om att istället se på tiden som ett flöde började uttryckas och                

att det har sitt ursprung i bland annat William James beskrivning 1884 av det mänskliga               

medvetandet som en tankeström, snarare än en ansamling idéer och separata avdelningar.   62

57 Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918. 
58 Ibid., 11–15. 
59 Ibid., 16–23. 
60 Ibid., 20. 
61 Ibid., 29–30. 
62 Ibid., 24,28. 
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Henri Bergson talade runt början av 1900-talet om tidens flytande natur, och försökte             

hitta ett sätt att beskriva dess durée, dess varaktighet. Han störde sig på den vetenskapliga och                

samtida tendensen att utmåla tiden med spatiella representationer och menade att denna typ av              

försök till mätbarhet och försök att se tid som en summa av temporala atomer gjorde att man                 

tappade bort dess flödesnatur.   63

Kern ser också en slags likhet i att på samma sätt som järnvägen förstörde det               

pittoreska och isolerade hos landsbygdsmiljöerna, så kunde man se att den universella publika             

tiden förstörde det unika i den privata tidsupplevelsen.  64

Matilda Mroz, utifrån Mary Ann Doane, diskuterar hur uppfinningen av filmen           

sammanföll med det nya sättet att tänka kring tid. Den kapitalistiska moderniteten krävde en              

absolut tidsmässig precision, något som förkroppsligades i klocktid och synkroniserade          

tidtabeller. Doane har visat att tiden blev sedd som homogen, uniform och delbar i mätbara               

enheter. Rationaliseringen av tid skapade ett slags filosofisk oro som syns i verk av bland               

annat Henri Bergson, som betonar tidens varaktighet. Samtidigt sågs den moderna           

temporaliteten i allt högre grad som ett överväldigande flöde av separata uttryck, som attack,              

acceleration och fart. Den mekaniska reproduktionens tidsålder födde också en diskursiv           

tematik kring överflöd och övermättning som lever kvar än idag förklarar Doane enligt Mroz.              

Tid sågs inte längre som ett snällt fenomen, som ett enkelt flöde, utan istället som en besvärlig                 

och ångestskapande entitet.  65

Det oförutsedda och slumpmässiga sågs i början av 1900-talet som en frizon för lek              

frikopplad från systematisering, en möjlighet att hitta något enskilt och unikt, vilket medförde             

en känsla av tid som heterogen och oförutsägbar, och därmed möjligheten till något nytt och               

annorlunda. Här sågs filmen, i början av 1900-talet, som en möjlighet att fånga just de               

slumpmässiga och oförutsägbara ögonblicken och göra dem återupprepbara, att fixera det           

flyktiga.  66

63 Ibid., 24–26. 
64 Ibid., 34. 
65 Matilda Mroz, Temporality and Film Analysis (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), 13–14. 
66 Ibid., 14–15. 
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4.2 En ögonblickets tid 

Thomas Hylland Eriksen skriver om hur vår moderna tid har kommit att domineras av              

ögonblickets tyranni. Det att fånga och få andras uppmärksamhet har blivit den mest sällsynta              

varan.   67

Detta har enligt Eriksen blivit mer markant sen vårt definitiva inträde i            

informationsåldern, vilken han menar skedde runt 1991 pga tre saker: Sovjetunionens fall,            

upplösningen av Jugoslavien och att internet kommersialiserades. Det som utmärker          68

informationsåldern är att informationsteknik finns integrerat i allt och att tyngdpunkten           

förflyttats från faktiska saker till representationer av saker. Den viktigaste funktionen i den             69

tidsåldern är att kunna filtrera information, då den finns i överflöd.  70

Han tar upp fyra exempel på teknisk utveckling som inneburit en väg mot ett mer               

abstrakt samhälle: Skriftspråket, klockan, pengar (standardiserad valuta), samt musiknotation 

Samtliga (möjligen ej pengar) innebär att man fryser en företeelse. Skrift fryser talet, klockan              

tiden och musiknotationen musiken. Det sker en frikoppling från objekten de faktiskt            

avspeglar.  71

Eriksen menar att den linjära tidsuppfattningen har varit viktig för att vi ska känna att               

saker fortskrider, men detta förstörs i det moderna samhället när tiden delats upp i små, små                

ögonblick — vi kan inte längre relatera till samhällets alltför snabba förändringar. Samtidigt             72

så är detta en diskurs som vi känner igen från det tidiga 1900-talet och den oro som då                  

uttrycktes. Eriksen beskriver utvecklingen under industrialismen som präglad av av ökad           

hastighet och acceleration. Våra dagars oro över ökad hastighet är inget nytt fenomen, det har               

funnits redan på 1800-talet och framåt. Samtidigt är det av en annan karaktär i det               

informationssamhälle vi sen några decennier trätt in i. Då telegrafen, tåg och ångbåtar sågs              

som snabba och därmed kortade av tiden det tog att röra sig mellan platser, så har dagens                 

samhälle gjort det möjligt att kommunicera globalt i realtid.  73

67 Eriksen, Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age, 21. 
68 Ibid., 7–11. 
69 Ibid., 14,28. 
70 Ibid., 17. 
71 Ibid., 34–44. 
72 Ibid., 47–48. 
73 Ibid., 51–55. 
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Hastighet är som en vanebildande drog, man vänjer sig och vill ha mer, det medför               

också förenklingar och löpande-band-effekter. Behovet av snabbhet medför en tappad          74

precision och detaljfokus. Med ökad hastighet så blir kraven på utrymme också större. Mer              75

information måste fånga människors uppmärksamhet på kortare tid. Den knappa resursen har            

blivit den som handlar om folks uppmärksamhet och det leder till att fler och fler små luckor                 

och mellanrum fylls ut av information, luckor som tidigare kunde användas till fria tankar och               

kontemplation. Ett typexempel här är hur vi använder mobiltelefoner idag, så fort vi hamnar              76

i den minsta form av vänte-situation eller tristess. 

Snabbhet är också smittsamt, i det att när vi vänjer oss i ett sammanhang vid ett                

snabbare tempo, så ställer vi krav på eller förväntar oss det även i andra. Den ökade                

effektiviteten som förväntas uppnås av en ökad hastighet äts samtidigt upp av att saker blir               

mer och mer komplexa.  77

Mira Moshe diskuterar begreppet “time squeezing” som ett sätt att karaktärisera oron            

över den begränsade tiden och den uppsnabbade tillvaron, som tillsammans med olika            

tidsbesparande tekniska innovationer har medfört att vi i nästan alla områden i livet — arbete,               

fritid, familj med mera — ägnar oss åt olika sätt att klämma ihop eller komprimera tid. I                 78

Sverige pratar vi t.ex. ibland om att “få ihop livspusslet”, vilket gestaltar problematiken med              

att hinna med så mycket som möjligt på begränsad tillgänglig tid. 

Utvecklingen mot att pressa ihop tid kopplar Moshe till det nyliberala samhället och             

den fria marknaden, mediemässigt märks det i ett överflöd av tjänster och teknologier som i               

sin tur använder olika former för att få in så mycket material som möjligt på ett begränsat och                  

eftertraktat område.  79

 

 

 

74 Ibid., 58–61. 
75 Ibid., 64. 
76 Ibid., 68–69. 
77 Ibid., 70–73. 
78 Mira Moshe, ”Media time squeezing: the privatization of the media time sphere”, Television & New Media 13, 
nr 1 (januari 2012): 69–70. 
79 Ibid., 70–72. 
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5. Slutsatser 

Både den tidiga filmens och dagens norska TV-produktioner visar på ett intresse för tåget och               

resandet som en sak i sig, samtidigt som det också finns en (återuppväckt) fascination just för                

den effekt som uppstår när man filmar framifrån i färdriktningen. Det uppslukande och             

kroppslösa i att bli ett med en entitet som susar fram längs en utstakad bana samtidigt som                 

man också upplever en form av projicerat deltagande, att resa med från sin trygga plats i                

biosalongen eller rummet. 

Medieprofessorn Nanna Verhoeff spårar det återkommande resande-temat i filmer         

som något som visar sig i synnerhet i stunder av förändringar i medium eller teknik, som ett                 

tecken på dragningen åt att utforska gränsen mellan den representationella världen och den             

faktiska världen. De tidiga phantom ride-filmerna kom i en historisk tid då spatiala och              80

temporala gränserna utmanades på många sätt och många försökte förstå, uttrycka och skapa             

upplevelser av dessa förändringar. De norska sakte-TV-programmen kommer i en tid då vi             

kan tänkas stå på gränsen till en grad av fragmentisering, informationsöverflöd och            

abstraktion som väcker en drivkraft att utforska ett alternativt förhållningssätt, ett försök att             

återvinna något som upplevs förlorat eller bara skapa ett andrum för att uppleva den faktiska               

omgivning och miljö vi lever i. 

Man kan fråga sig i vilken grad de norska programmen är nyskapande, då ingen              

enskild del av de ingående komponenterna i sig är ny. Det är en blandning av både teknik, stil                  

och material som förekommit i andra sammanhang. Samtidigt är just sammansättningen,           

formatet, banbrytande på många sätt. Att våga göra denna typ av väldigt långa, och till synes                

tråkiga eller händelselösa program, är i sig något nytt. Vi ser en form av kreativt sökande efter                 

något som varit. Både i de valda temana, som resor längs historiskt välkända järnvägsleder              

genom spektakulära delar av Norge, samt i valet av långa tagningar och inkorporerandet av              

arkivmaterial.  

Tåget fick i filmens barndom representera det moderna, nya och snabba, ett            

överbryggande av avstånd. I de nutida norska programmen fungerar istället det fysiska            

avståndet som måste traverseras av det fysiska tåget, i ett icke bortkompromissat eller             

80 Nanna Verhoeff, ”Pointing Forward, Looking Back: Reflexivity and Deixis in Early Cinema and 
Contemporary Installations”, i A Companion to Early Cinema, red. André Gaudreault, Nicolas Dulac, och 
Santiago Hidalgo (Chichester: John Wiley & Sons, 2012), 570–571. 
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förkortat tidsförlopp, som ett sätt att söka sig bortom den rent symboliska och ickefysiska              

tillvaron i det moderna informationssamhället. När filmen i början av 1900-talet sågs av vissa              

som delaktig i tidens uppstyckning (men också i dess visualisering), så fungerar de norska              

realtidsprogrammen med sina långa segment filmade med frontkamera som ett meditativt           

redskap för att glömma bort tiden och föra oss bort ifrån ett mediemässigt fragmenterad och               

ögonblicksorienterat samhälle. 

Samtidigt så skiljer sig sakte-TV-programmen från den tidiga filmens enkla tagningar           

där varaktigheten i det tids- och rumsliga var tydligt. Sakte-TV har ambitionen att skildra en               

obruten tidslinje, med kameror för olika vinklar som filmar hela tiden, men den faktiska              

temporal/spatiala varaktigheten bryts i viss mån upp genom skiftet mellan olika kameror och             

än mer med de olika arkivfilmsinslag och liknande som tillåts spränga bildens            

enhetsperspektiv.  

Därigenom kopplar det tillbaka till något som kan spåras redan till de något senare              

phantom ride-filmerna i början av 1900-talet, när man börjar experimentera med att växla             

mellan olika bildvinklar, vilket medförde ett temporalt brott. Kameran behövde flyttas till en             

ny position, vilket innebar att man slutade veva och därmed spela in, för att sen starta igen                 

från den nya positionen. Härigenom uppstod ett avbrott både i tid och i rum, eftersom               

kamerans position i landskapet oundvikligen ändrats av tågets framfart under den tid som             

växlingen skett. I de sekvenser i sakte-TV-filmerna när man gradvis tonar över mellan olika              

bildvinklar inom samma tidsflöde mildras möjligen detta brott mot varaktigheten. 

När programmet Nordlandsbanens presentation ger en känsla av ett naturligt flödande           

tidsförlopp längs tågets färdriktning, så är det bakom kulisserna ett program producerat            

genom en stark segmentering av tiden genom dess efterbearbetningsprocess och          

synkroniseringsarbete. En helhet delas upp i en mängd ögonblick för att återigen sättas ihop              

till en sammanhängande helhet. Allt detta för att uppnå en så naturlig och konkret tids- och                

rumsmässig upplevelse för den betraktande åskådaren. Genom tågresans motiv, programmets          

presentation och det bakomliggande tekniska arbetet sker en sorts syntes av det tidiga             

1900-talets konstnärliga intressen och teoretiska diskurser kring tid samt det nutida samhällets            

tekniska möjligheter och behov. 

Ur ett mediearkeologiskt perspektiv är det relevant att se hur det välkända och tidigt              

etablerade förhållningssättet kring resande och resandeupplevelsen har återkommit och         

förändrats. Parikkas tankar om topos, en slags återkommande stereotyp formel, kan tillämpas            
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här, i synnerhet om vi ser på Edmonds diskussion om the travelling shot. Den tidiga filmens                

phantom rides etablerar den filmiska åkningen i ett resandesammanhang och kom att            

inkorporeras i en mer och mer koncis och förkortad form i den narrativa filmen över åren,                

som ett slags symbolisk betydelsebärare för tanken kring att färdas. I våra dagar när allt, om                

vi ska gå på Thomas Hylland Eriksens linje, har reducerats till att symbolisera eller              

representera något, så skapar sakte-TV med sina väldigt långa tagningar av tågets “åkning”             

således en återgång till det ursprungliga uttrycket. Resan i filmen blir här inte längre bara en                

liten illustrativ del i ett narrativt bygge utan dess självändamål.  

Sakte-TV har, till skillnad från mycket av 1900-talets film- och TV-produktion, inte            

något intresse av att uttrycka ett övergripande narrativ eller reglera vad tittaren ska få ut av                

programmet. Vi ser därmed att de mikro-narrativ som Charles Musser pratar om som             

innevarande i varje enskild tagning här får stå mycket mer för sig själva. Helhetsnarrativet blir               

mindre relevant. Det är också i dessa enskilda tagningar av tågets framfart, utan inklippta              

inslag, som vi får den tydligaste överensstämmelsen med de tidiga phantom ride-filmerna. 

Vi kan också se hur sakte-TVs användning av arkivinslag, när tågresan går igenom             

mörka tunnlar, kan relateras till de tidiga experimenten med kontinuitetsklippning och           

skapande av narrativ. När Kiss in the Tunnel skapades utifrån en fristående phantom ride-film              

där en spelscen lades in i dess mörka tunnel-segment så var det kanske i viss mån ett sätt att                   

fylla ett tomrum som annars skulle ha blivit allt för påträngande. Detta är något som               

återkommer i tillämpningen i sakte-TV-programmen. Det signifikanta här är att dessa           

arkivinslag i det moderna programmet inte egentligen bidrar till att bygga ett övergripande             

narrativ för programmet som helhet. Samtidigt fyller de en funktion i att de bidrar till ett slags                 

helhetskänsla och en nationell och historisk förankring. Hur olika äldre TV- och radioinslag             

vävs in i det nutida sammanhanget kan nästan ses som ett remedierande och             

mediearkeologiskt arbete i sig, ur ett konstnärligt perspektiv såsom det Parikka pratar om.  81

Arkivinslagen som används har sin egen narrativa struktur, som ofta följer mer            

konventionella former än det övergripande sakte-TV-programmet. 

I de relativt narrationslösa sakte-TV-programmen, där det är mer relevant vad som            

visas och vad man kan se, kan vi se en återgång till det som vi noterat Gunning kalla för ‘the                    

view’. I en annan text har Gunning påpekat att den tidiga filmen inte var fri från narrativ                 82

81 Parikka, What is Media Archaeology?, 136–137. 
82 Gunning, ”Before Documentary: Early Nonfiction Films and the ‘View’ Aesthetic”, 14. 
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men satte åskådaren och ‘attraktionen’ i förgrunden, en dynamisk relation som kom att             

förskjutas i den klassiska filmen där narrativet blev dominerande.   83

En kontinuitet i det avfilmades tid och rum var något som egentligen bara var möjligt i                

entagnings-filmerna i filmens barndom och sedan hamnade i skymundan i och med filmens             

utveckling av klippteknik. Den klassiska filmens kontinuitetsklippning hanterar kontinuitet         

utifrån ett syfte att skapa ett logiskt samband, men inte utifrån en ambition att skildra ett                

obrutet förlopp i tid och rum. Man hoppar i tid och rum, men monterar ihop det utifrån ett                  

filmspråk som gör det begripligt, ett språk som började utforskas i övergångsfilmer såsom The              

Kiss in the Tunnel. Med sakte-TV återkommer fokuset på den kännbara och inte bara              

symboliska tids- och rumsmässigt uppvisade kontinuiteten. Där den allra tidigaste          

entagningsfilmens kontinuitet är en konsekvens av tekniska begränsning har den återvunna           

kontinuiteten i sakte-TV möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

  

83 Tom Gunning, ”’Now You See It, Now You Don’t’: The Temporality of the Cinema of Attractions”, i The 
Silent Cinema Reader, red. Lee Grieveson och Peter Krämer (London: Routledge, 2004), 43. 
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Källor 

 

Film- och TV-material 

 

A Trip Down Market Street (Miles Brothers, 1906) 

Bergensbanen minutt for minutt (NRK, 2009) 

Empire (Andy Warhol, 1964) 

Flåmsbana minutt for minutt (NRK, 2010) 

Hurtigruten minutt for minutt (NRK, 2011) 

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (Lumière, 1895) 

Le Grand Canal à Venise (Alexandre Promio, 1896),  

Nordlandsbanen minutt for minutt (NRK, 2012) 

Phantom Ride and Panorama (Cecil Hepworth, 1902) 

Phantom Ride, Chamonix (Paul’s Animatograph Works, 1900) 

Sleep (Andy Warhol, 1963) 

The Kiss in the Tunnel (G.A. Smith, 1899) 

The Kiss in the Tunnel (G.A. Smith/Cecil Hepworth, 1899) 

The Yule Log (WPIX, 1966) 

Through the Haverstraw Tunnel (American Mutoscope and Biograph Company 1897) 

View From an Engine Front - Train Leaving Tunnel (Cecil Hepworth, 1899) 
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