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caust<.Eller ogsAmA der
vpre noget i vejen med
Jette Jacks skildring af
disse argumenter, sAdan

rikansk. Hvis dette kriterium virkelig skal tages
alvorligt, har det danske

marks Radio at vise
denne film, selv med de
dokumentariske svagheder den har. Vi ikke-

som den blev fremlagt i
sondagsudgaven
af
d, 15. okt.
Stiftstidende
i
Argumentationen
er
hvert fald tynd og pA et
vesentligt punkt foruroligende.
artiklen
I
citeres
filmkonsuTV-teatrets
lent Henrik Holm-Hansen for at have sagt, at
tiltroen til projektets virmikelighedsbaggrund
detaUe som
stes, nAr
"en
indgangsporten
tit
Ausschwitz ikke ligner de
set
man har
billeder,
derfra med skiltet >Arbeit macht frei<. Og artiklen fortsetter: >En anden ting er, at man kan
ikke i Danmark, der ligger sA tet pA Tyskland,
acceptere, at tyske SSfolk taler bredt amerikansk.,.
Det
kan
naturligyis
kun beklages, at smA,
men vesentlige
detaljer
mangler, SAdanne er der
efter sigende en hel del
af. SporgsmAlet er imidlertid, om dette bersrer
virkelighedsbaggrunden
si meget, at filmens anmA forkastes.
liggende
Nermest latterligt virker
i denne sammenheng om det nu er filmkonsulentens eller Jette Jacks
argument - at man ikke
kan acceptere, at tyske
SS-foIk taler bredt ame-

fjernsyn
forsyndet
sig
utallige gange, ja vel nasten hver gang der er vist
en amerilianJk film fra
Anden Verdenskrig
Hvis dette er niveauet
for argumentationen mod
filmen, Iigger dette niveau ikke sarligt
hsjt.
Mere foruroligend-e er det
imidlertid, at der i Jette
Jacks
omtale
settes
sporgsmAlstegn ved, nom
der overhovedet er nogen
grund til at fremdrage de
uhyrligheder,
der ligger
30-40 Ar tilbage i tiden, og
som de direkte implicerede sikkert har gjort alt
for at glemme<. At serien
kan
Abne for
mange
gamle sAr, skulle vere et
af
hovedargumenterne
imod at vise den, ,rmen
samtidigt lurer der ogsA
fra jsdiske kredse roster,
som varmt gAr ind for, at
>Holocaustcblivervist<.
Bortset fra at ordvalget
ikke er seerligt heldigt
valgt, idet udtrykket med
>lurer...rsster<
€r v@rdiladet i negativ retning,
er det besynderligt,
at
man
overhovedet
kan
sette sporgsmAl ved, om
det, der foregik for 30-40
Ar siden, stadig har nogen betydning
for os.
Netop fordi det kun er
30-40 Ar siden, netop fordi
disse uhyrligheder
ikke
foregik i en fjern fortid,

implicerede under de 35
Ar er hermed frataget en
mulighed, som ellers ville
vare oplagt til diskussion og selvbesindelse
vedrsrende de begivenheder, som foregik, da vi
blev fsdt.
Hvad anglr de direkte
implicerede, er det klart,
at serien kan - og ogsA
har - Abnet for mange
gamle sAr. Men igen mA
der spsrges, om dette er
et argument imod at vise
denne film i Danmark.
Gad vide, om nogle af de
fA direlite impUcerede i
dette land ville protestere, dersom filmen blev
vist. Netop for de ikkeimpliceredes skyld kunne
det jo vare, at nogle direkte
ville
implicerede
undlade at lukke op for
progfammet.
I denne sammenheng
er det af interesse, at i et
land som Israel, hvor der
er mange direkte implicerede, er filmen blevet
vist. OgsA her har man
kritiseret detaljer og filHollywood-preg,
mens
men alligevel er den almindelige opfattelse, at
filmen er produceret med
sensitivitet.
De direkte
implicerede er af psykologer blevet rAdet til ikke
at se filmen alene, men i
fellesskab
med andre.
Menvisterfilmenblevet.
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