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Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af 

mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og 

opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af 

hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. 

Opgaveformulering: 

Gør kort rede for auteurbegrebet. 

Giv en sammenlignende analyse og fortolkning af Chuck Palahniuks roman Fight Club (1996) 

og David Finchers filmatisering Fight Club (1999) med særligt fokus på de to værkers 

fremstilling af hovedkarakterens udvikling. I sammenligningen skal indgå en næranalyse af en 

eller flere selvvalgte scener i filmen sammenholdt med de(n) tilsvarende passage(r) i romanen. 

Diskuter, i hvilket omfang filmens setting, stil og tematikker er i overensstemmelse med andre 

film af David Fincher. 

Forventet omfang: 15-20 normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), 

eksklusive forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag. 
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Resumé 

Dette studieretningsprojekt bearbejder forskellige fremstillinger af hovedkarakterens udvikling i 

henholdsvis romanen ”Fight Club” (1996) af Chuck Palahniuk og filmen ”Fight Club” (1999) af 

David Fincher. Ud fra en sammenlignende analyse af de to værker kan det udledes, at værkerne 

indeholder en tvetydig fortælling om det at være et moderne menneske i et postmoderne samfund. 

Hensigten bag værkerne har især været at få henholdsvis læseren og seeren til at reflektere over temaer 

som forbrugerisme, identitetskrise og overfladiskhed. I en redegørelse af auteurbegrebet findes der 

frem til, at auteurinstruktører har mulighed for at sætte et mere personligt præg på deres værker, 

eftersom det ikke er fortjenesten, der spiller den afgørende rolle for produktionen, men derimod 

kreativiteten og genkendelsen i stilen. I en diskussion om omfanget af David Finchers inddragelse af 

stil, setting og tematikker fra Fight Club i andre af hans auteurværker, konkluderes det, at Fincher i 

høj grad gengiver sine auteurtræk i hans film.  
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Indledning 

Romanen ”Fight Club” af Chuck Palahniuk blev i 1999 filmatiseret af instruktøren David Fincher. 

Jeg vil i min opgave undersøge, hvordan de to værker hver især fremstiller hovedkarakterens 

udvikling. Derudover vil jeg komme ind på, hvilken betydning det har, at Fincher er en 

auteurinstruktør, og hvordan det kommer til udtryk i andre af hans værker. Jeg har valgt at løse 

opgaven ved at bytte rundt på de taksonomiske niveauer ’redegørelse’ og ’analyse’ fra 

opgaveformuleringen, da det giver bedst mening at redegøre for auteurbegrebet inden min diskussion 

af Fincher som auteur. Derfor indledes opgaven ved, at jeg kort redegør for henholdsvis bogen og 

filmen for derefter at lave en dybdegående analyse. For overskuelighedens skyld analyseres først 

romanen og dernæst filmen, for så til sidst at lave en sammenlignende opsummering af de to. I min 

diskussion vil jeg perspektivere til andre af Finchers værker med henblik på at finde frem til, hvordan 

og i hvor høj grad hans personlige udtryk fra ”Fight Club” afspejles i disse. 
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Litterær analyse af Fight Club 

Præsentation af bogen 

Romanen Fight Club er skrevet af forfatteren Chuck Palahniuk i 1996 og skildrer en skizofren mand, 

som er vokset op i det fortabte, materialistiske USA. Hans identitetsdannelse er udfordret og hans 

livsstil påvirket af sociale omstændigheder. Med tiden tyer han til nye strategier, som viser sig at være 

livstruende. 

Komposition, fortællertype og fortælletid 

Romanen indledes in medias res og uden yderligere introduktion af karakterer. Der bliver skiftevis 

givet løse informationer uden sammenhæng - ”For a long time, Tyler and I were best friends”1 og 

dernæst beskrevet, hvordan situationen mellem jeg-fortælleren og Tyler udspiller sig - ”The barrel of 

the gun pressed against the back of my throat (...)”2. Fortælleformen, som skifter mellem 

begivenheder beskrevet, som de udspiller sig i øjeblikket, og flashbacks såvel som sidekommentarer, 

der oplyser læseren om noget forudgående, er gennemgående for hele romanen. Der veksles altså 

mellem sceniske fremstillinger med lavt fortælletempo, hvor man som læser kommer tæt på 

begivenhederne, og panoramiske fremstillinger, som giver læseren mulighed for at få et overblik over 

et længere handlingsforløb, og som desuden er typisk for historier med bagudsyn. For at vende tilbage 

til romanens indledende sider, kan man se præsentation af romanen som et flash-forward til det, som 

bogen i store træk kommer til at handle om, da kapitlets handling ligger forud for resten af bogens 

handling.  

Dette hænger sammen med, at romanen er sat op som en rammefortælling, idet hovedhistorien, som 

handler om, at fortælleren sammen med Tyler organiserer en række oprørsgrupper, der skal 

revolutionere samfundsnormerne, er flettet ind i en anden historie, hvor fortælleren forsøger at gøre 

det af med sin skizofrene side. Værket starter samme sted, som det slutter. På den måde dannes der 

om hovedhistorien en ramme, som i sidste ende fletter historierne sammen. Det medfører, at læseren 

får en vildere læseoplevelse, end hvis den havde været fortalt kronologisk og uden 

uforudsigeligheder. Romanens komplicerede komposition skaber i sig selv dynamik i fortællingen, 

men selve spændingsopbygningen forekommer også i form af begreberne set up og pay off. Romanen 

lægger allerede fra begyndelsen spor ud til læseren om, at fortælleren og Tyler er den samme person. 

1 Fight Club, Palahniuk - side 11 
2 Fight Club, Palahniuk - side 11 
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Udtrykket “Tyler’s murder-suicide”3 indikerer, at det på én og samme tid er et mord og et selvmord. 

Ordvalget lægger op til, at fortælleren og Tyler er den samme.  

Historien fortælles gennem en upålidelig jeg-fortæller. Jeg-fortæller, fordi han beretter ud fra sit eget 

synspunkt og upålidelig, fordi fortælleren rummer to meget forskellige personligheder, og 

derigennem får modsagt sig selv adskillige gange i løbet af fortællingen. Det ses bl.a., da fortælleren 

omtaler sin chef med nedladende ord såsom ”butt-sucking” og ”candy-ass boss"4, og senere, efter 

chefen er blevet bombet, udtaler: ”The problem is, I sort of liked my boss”5. I og med fortælleren selv 

indgår i handlingen samt udtrykker sine holdninger, må han siges at være en eksplicit homodiegetisk 

fortæller, hvilket følger op på min første påstand om, at det er en jeg-fortæller.  

En jeg-fortæller beretter typisk meget subjektivt, og fortællerens sproglige stil siger også i denne bog 

en del om ham som person. Af udsagnet: “Everyone smiles with that invisible gun to their head”6 kan 

man udlede, at fortælleren ved romanens begyndelse har et yderst deprimerende livssyn, som i høj 

grad må siges at være forbundet med hans eget ønske om at dø. Metaforen udtrykker, at han ser en 

facade i de smilende mennesker fra støttegruppen, som, ifølge fortælleren, har det så dårligt, at de i 

virkeligheden bare gerne vil dø. Nogle ser glasset som værende halvt fyldt - der er ingen tvivl om, at 

fortælleren, med sin pessimistiske livsanskuelse, ser det som værende halvtomt. Dette 

eksemplificeres også i citatet: “This is your life, and it’s ending one minute at a time”7.  

Primært forekommer der altså en indre synsvinkel, da fortælleren deler ud af personlige tanker, 

oplevelser og følelser. Synsvinklen skifter dog afhængigt af, om det er Tyler eller fortælleren, der er 

i besiddelse af kroppen. Vi oplyses ikke om, hvornår det er Tylers holdninger, og hvornår det er 

fortællerens, men det tolkes ud fra dét, som bliver sagt - jævnfør den sproglige stil, som blev beskrevet 

i afsnittet ovenover. Er sprogbrugen præget af fortvivlelse, pessimisme eller kapitalisme, er det i 

mange tilfælde fortælleren selv, som ytrer sig; ”Everything, the lamps, the chairs, the rugs were me.”8. 

Er udtalelserne derimod målrettede, selvsikre og samfundskritiserende, vil det i givet fald være 

fortællerens alter ego, Tyler, som udfolder sig i ham; ”Only after disaster can we be resurrected.”9. 

Da Tyler og fortælleren er den samme, kan udtalelserne også sommetider være baseret på Tylers 

3 Fight Club, Palahniuk - side 13 
4 Fight Club, Palahniuk - side 98 
5 Fight Club, Palahniuk - side 186 
6 Fight Club, Palahniuk - side 19 
7 Fight Club, Palahniuk - side 29 
8 Fight Club, Palahniuk - side 111 
9Fight Club, Palahniuk - side 70 
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viden, men hvor det er fortælleren, der ytrer sig. Flere gange tydeliggøres dette, idet han informerer 

læseren: ”I know this because Tyler knows this.”10. Grundet den skiftende synsvinkel og de 

modsatrettede holdninger, formulerer bogen ikke en entydig holdning, men inviterer til en 

reflekterende læsning. 

Den skiftende synsvinkel kan kobles sammen med de ændringer, der sker i sprogbrugen. Den 

sproglige stil kan være uformel med sammentrækninger, slang og ultrakorte sætninger uden nexus, 

fx ”The bare minimum”11. Andre gange er den reflekterende med billedsprog i form af metaforer, 

sammenligninger, showing not telling og symbolik. Sidstnævnte ses bl.a., da han sidder på arbejdet 

og drømmer sig væk. Han iagttager en fugl, som, med sine vinger, symboliserer frihed. ”The bird 

flies downwind”12 informeres læseren, og man kan deraf udlede, at den, i modsætning til ham selv, 

har medvind. Blandingen af de nøgterne gengivelser af hændelser og dialog på den ene side, og en 

beskrivende stil med sceniske beretninger på den anden side, virker understøttende for den skizofreni, 

der finder sted.  

Karakterer & konflikter 

Fortælleren og hans udvikling 

Hovedkarakteren gennemgår i løbet af romanen en udvikling, der må siges at være epokegørende. Da 

vi først møder fortælleren, er han en rig og overfladisk person med generende søvnproblemer og 

mangel på selvindsigt. Som et resultat af det moderne samfund, der gennem krav og idealer har skabt 

identitetsløse mennesker, tror han fejlagtigt, at han vil det samme med livet som alle andre. Udadtil 

lever han derfor et stabilt liv med stor succes i jobbet som taksator, men indadtil drukner han i 

mindreværdskomplekser, fortvivlelse og trangen til at være en anden. I sin fritid deltager han i 

adskillige støttegrupper for mennesker med livstruende sygdomme. Herigennem opnår han en følelse 

af, at han passer ind, og han får mulighed for at komme af med de tårer, der konstant presser på. Bob, 

som tidligere var bodybuilder, men nu har fået testikelkræft, bliver en vigtig person for fortælleren, 

da han kan relatere til problemet ved at være en anden udgave af sig selv, end man ønsker. ”Divorce, 

divorce, divorce, Bob said (...)”13, eftersom han netop mistede både kone og børn grundet sin sygdom. 

Fight Club behandler derved i høj grad også konsekvenserne af det at miste sin mandighed. 

10Fight Club, Palahniuk - side 12, 185 
11Fight Club, Palahniuk - side 64 
12 Fight Club, Palahniuk - side 64 
13 Fight Club, Palahniuk - side 21 
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Da fortælleren møder Marla, en anden ”turist” i støttegrupperne, får han brug for andre personlige 

egenskaber til at kunne omgås hende, og han danner et alter ego, der står i stor kontrast til ham selv. 

Ydermere får han halveret sin deltagelse i støttegrupperne, da han og Marla går på kompromis og 

splitter dem op imellem hinanden. Dette er fortællerens første skridt ind i en løsrivelsesfase fra det 

moderne samfund og fra Marla, mens det på samme tid er det første skridt imod at lade sit alter ego 

få mere styring.  

Endnu mere styring får alter egoet, da fortællerens lejlighed eksploderer, og det synes værst for ham. 

Han tyer til Tyler, som accepterer, at han flytter ind hos ham. Betingelsen er, at han skal slå ham så 

hårdt, som han kan, og det udvikler sig til det første ud af mange slagsmål. Slagsmålet bliver 

begyndelsen på det, der kommer til at hedde ”Fight Club” - en klub hvor mænd mødes i en kælder 

for at slås. Herigennem mærker fortælleren, at han lever, og han opnår en anden livsfilosofi end 

tidligere, hvor det blot handlede om at være forsynet med de rigtige møbler, og så skulle livet nok gå 

videre inden for et vis stykke tid - ”Buy the sofa, then for a couple of years you’re satisfied(...)”14. 

Indtil en ny og flottere sofa kommer på markedet… ”Fight Club”, derimod, inkluderer fællesskab og 

styrke. Det, at Tyler lader ham flytte ind i huset, og at de starter Fight Club, er alt sammen med til at 

bevirke, at fortælleren løsriver sig fra sit gamle jeg, der var meget kontrolleret. 

Huset, som han flytter ind i, er bestemt ikke et hvilket som helst hus, men skal symbolisere hans sind. 

I en personifikation beskrives det; ”The house is waiting for something, a zoning change or a will to 

come out of probate (…)”15.  Huset kan med dets menneskelige træk symbolisere Sigmund Freuds 

personlighedsmodel ’ægget’. Med fortællerens skift i bopæl - fra en lejlighed oppe på 15. etage og til 

Tylers hus, i hvilket han ender med at bo nede i kælderen, bevæger han sig ligeledes væk fra 

overjeg’et og ned mod det’et. Overjeg’et er styret af ting, der kommer udefra, som fx normer og 

opdragelse, og det er desuden i overjeg’et, at samvittigheden og idealforestillinger befinder sig. Hvis 

vi ikke kan opfylde jeg’ets krav, så reagerer overjeg’et med skyld- og skamfølelse. Det’et er derimod 

styret af drifter, heriblandt seksuelle (kaldet libido) og aggressive, samt neuroser (heriblandt 

dødsdriften Thanatos), som man umiddelbart ikke selv kan kontrollere. Flytningen må siges at være 

forbundet med fortællerens gradvise indlemmelse af sit alter ego. I takt med at han lader 

underbevidstheden styre, begynder han at omgås Marla, hvorved også hans libido kan blive opfyldt - 

dvs. han rykker ned i det’et, da han rykker ned i kælderen. Forholdet mellem dem er dog stadig meget 

14 Fight Club, Palahniuk - side 44 
15 Fight Club, Palahniuk - side 57 
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omskifteligt, og fortælleren ender som regel med at sende hende væk eller forholde sig nedgørende 

over for hende. Dette kan bl.a. ses gennem hans meget specifikke, og ikke mindst nedladende, 

ordvalg, idet han kalder hende “human butt wipe”16. 

Fortællerens skiftende forhold til Marla fremgår desuden af Marlas prædiken om, hvordan folk elsker 

noget så inderligt i det ene øjeblik, og dernæst kasserer det kort efter. Med juletræer som eksempel 

skabes en metafor for fortællerens syn på Marla - ”The way a Christmas tree is the center of attention, 

then, after Christmas you see those dead Christmas trees (…) dumped alongside the highway”17. I det 

ene øjeblik elsker de, og i det næste siger han: ”I just want her out of here”18. Fortællerens syn på 

Marla ville også kunne tolkes som, at Marla rent faktisk ikke er menneskelig for ham, men derimod 

en følelse, han får, når hun er omkring. Ofte er hun forbundet med hans dårlige samvittighed, og 

derfor forsøger han ihærdigt at sende hende ud af huset, ud af sin psyke. Selv reflekterer fortælleren 

over det helt store spørgsmål - er Marla og Tyler den samme? ”I’m starting to wonder if Tyler and 

Marla are the same person”19. Fortællerens overvejelse virker som tragisk ironi, eftersom fortælleren 

er dén, der rummer flere sider, men ikke selv er bevidst om det. Dog kan man sige, at overvejelsen er 

relevant, da den aktiverer den refleksive proces hos læseren, som tvinges til at genoverveje sin 

fortolkning af bogen.  

I huset finder fortælleren en bunke artikler, hvori menneskeorganer, følelser og kropsdele omtaler sig 

selv i 1. person, som det ses i følgende eksempel; ”I am Joe’s Enraged, Inflamed sense of Rejection”20. 

Disse input fortsætter i løbet af bogen og fungerer som implicitte beskrivelser af fortællerens egne 

sindstilstande. Sidstnævnte citat beskriver hans fortvivlelse ved ikke at kunne hamle op med alle de 

andre ting, der tiltrækker Tylers opmærksomhed. At han refererer til sig selv, tydeliggøres senere i 

bogen, idet han inddrager ham og Tyler i titlen: “I am Joe’s Broken heart because Tyler dumped 

me”21. 

Undervejs opnår fortælleren mere indsigt gennem Tylers belæringer. Han ser tydeligvis op til Tyler; 

”I love everything about Tyler Durden, his courage and his smarts.”22 og inkorporerer lidt efter lidt 

hans holdninger, så han ikke blot får et nyt livssyn, men også en anderledes attitude. Det ses ved, at 

16 Fight Club, Palahniuk - side 64 
17 Fight Club, Palahniuk - side 67 
18 Fight Club, Palahniuk - side 67 
19 Fight Club, Palahniuk - side 65 
20 Fight Club, Palahniuk - side 60 
21 Fight Club, Palahniuk - side 198 
22 Fight Club, Palahniuk - side 174 
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han bliver mere kynisk og selvsikker, hvormed han truer sin chef ”What I would, I say, is I’d be very 

careful who I talked to about this paper”23 og fortsætter ”Picture your gut chakra opening in a slow-

motion explosion of sausage-casing small intestine”24. Hans anderledes opførsel omtales i følgende 

refleksion; ”Tyler’s words coming out of my mouth. I used to be such a nice person”25, men han ved 

endnu ikke, at han rent faktisk er Tyler. Først da Tyler forklarer fortælleren: ”You weren’t really 

fighting me. (...) You were fighting everything you hate in your life”26, at det for alvor går op for 

fortælleren, at Tyler er et alter ego, han selv har skabt i håb om et bedre liv. Fight Club handler altså 

ikke om det at slås, men at mærke man er i live og at bekæmpe det, som står i vejen for ens livsglæde. 

Før fortælleren mødte Tyler, ville han bare gerne dø, hvilket man kan udlede af sætningen ”I envied 

people dying of cancer”27. I tiden mellem første møde med Tyler, og til han finder ud af, at Tyler er 

en del af ham selv, opbyggede han en større selvtillid, han opnåede mere selvbevidsthed og kom til 

at se verden med nye øjne. Nu da fortælleren har indset, at han og Tyler er den samme, indtager han 

et panikstadie fuld af fortvivlelse og frygt; ”Tyler Durden is a separate personality I’ve created, and 

now he is threatening to take over my real life”28. Fortælleren forsøger at lukke ned for alt, hvad han 

i samarbejde med sit alter ego har skabt, og han ønsker endnu engang blot at dø, fordi han ikke 

længere har kontrol; ”And the fight goes on and on because I want to be dead”29. For kun i døden 

er man ikke længere en del af Project Mayhem. Romanen slutter med, at fortælleren skyder sig selv 

som en martyrhandling. Slutningen er åben, og det er op til læseren at fortolke, hvad der videre sker. 

Tyler 

Tyler er som nævnt jeg-fortællerens skizofrene personspaltning. Han er også den, der formidler store 

dele af bogens holdning, og hans handlinger er baseret på en enorm kritik af samfundet. Blandt andet 

er han stærkt imod egoistiske handlinger som at tage på eksklusive restauranter blot for at underholdes 

ved synet af tjenere, der pisker rundt for at tilfredsstille kunderne; ”The giants, they’ll send something 

back to the kitchen for no reason at all. They just want to see you run around for their money”. 

Overklassen generaliseres og omtales med ordet “the giants”, som ubetvivleligt er negativt ladet og 

antyder, at de fylder for meget. Netop denne form for hierarki er Tyler interesseret i at afskaffe 

23 Fight Club, Palahniuk - side 97 
24 Fight Club, Palahniuk - side 98 
25 Fight Club, Palahniuk - side 98 
26 Fight Club, Palahniuk - side 167 
27 Fight Club, Palahniuk - side 172 
28 Fight Club, Palahniuk - side 173 
29 Fight Club, Palahniuk - side 201 
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fuldstændigt. Stod det til ham, levede man i et anarki, og denne nihilistiske tankegang adopterer 

fortælleren gradvist i løbet af bogen, ved at Tyler belærer ham om identitetsdannelse, værdinormer 

og ikke mindst sin personlige frihedstanke i en postmoderne verden. Frihedstanken kommer særligt 

til udtryk i citatet ”It’s only after you’ve lost everything that you’re free to do anything”30, og denne 

tankegang hænger i høj grad sammen med fortællerens ønske; ”I wanted the whole world to hit 

bottom”31, dvs. blive ”nulstillet”. 

Som protest mod samfundets styre gør Tyler en række tiltag, såsom at tisse i suppen på sit arbejde, 

med henblik på at latterliggøre overklassefolket. Som Tyler forklarer det til fortælleren; ”Every time 

you fall asleep I run off and do something wild, something crazy, something completely out of my 

mind”32, hvilket endnu engang understøtter, at Tyler udgør det’et, som er styret af drifter, og jo mere 

fortælleren internaliserer sit alter ego, desto mere er han styret af ubevidste motiver.  

Marla 

Ligesom fortælleren er Marla psykisk ustabil og deltager i støttegrupper, selvom hun ikke fejler noget 

af det, som de deltagende lider af. Dermed udgør hun et konkret syn på et modsatrettet dobbeltliv 

som junkie på den ene side og deltager i terapeutiske grupper på den anden. Fortælleren, derimod, 

har et mere implicit dobbeltliv som skizofren og indehaver af to modsigende personligheder i samme 

krop. Både fortælleren og Marla er enormt ensomme og kan ikke finde deres ståpunkt i samfundet. 

Det grimme sprogbrug, som ses ved fortælleren, ses også hos Marla, idet hun om fortælleren bruger 

bandeord som ”prick” og ”monster two-faced capitalist suck-ass bastard”33. 

Marla kan altså siges at have mange ligheder med fortælleren, men på andre punkter udgør hun en 

stor kontrast. Hun lever antimaterialistisk og bor iblandt gamle mennesker og stofmisbrugere i en 

knap så fin lejlighed, som fortællerens, der er beliggende blandt enker og akademikere. Marlas 

livsfilosofi er, at hun kan dø til enhver tid. Citatet ”The tragedy of her life is that she doesn’t”34 tyder 

på, at hun ligesom fortælleren heller ikke ser den store lykke i at leve.  

30 Fight Club, Palahniuk - side 70 
31 Fight Club, Palahniuk - side 123 
32 Fight Club, Palahniuk - side 163 
33 Fight Club, Palahniuk - side 94 
34 Fight Club, Palahniuk - side 163 
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Tema og fortolkning 

Som opsummering på romananalysen kan siges, at den behandler temaer som skizofreni, 

forbrugerisme og overfladiskhed. Bogens holdning er, at postmodernismens overfladiske 

overklassesamfund har skabt identitetsløse individer, som ikke kan finde fodfæste i en verden af 

statustænkning, krav og idealer. For at afskaffe dette system skal der handling til - og romanen giver 

et bud på, hvad man kunne gøre. Langt de største handlinger er dog meget ironiske, men 

overdrivelserne skal fungere som et wake-up call til alle de læsere, som måske selv står i samme 

situation og bare lader samfundet styre.  

Hensigten med den skiftende synsvinkel er ikke at forvirre læseren, men derimod at invitere sin læser 

til selv reflektere over sin holdning. Som bogen altså lægger op til, så er det ikke meningen, at man 

skal føle sig belært på samme måde, som fortælleren bliver belært af Tyler, men derimod reflektere 

over sig selv og det samfund, man lever i, så man derved kommer frem til en individuel holdning til, 

hvad der er rigtigt. Ordsproget ”højt at flyve, dybt at falde” kan altså også vendes rundt til ”the lower 

you fall, the higher you’ll fly”35. Bogens fremgangsmetode til et bedre liv er, at man skiller sig af 

med alt det overfladiske i sit liv og i stedet fokuserer på det, som virkelig giver mening for én, og 

først der vil man mærke lykken.  

Filmanalyse 

Fremstillingen af fortællerens udvikling 

Fortællerens udvikling er præget af det postmoderne begreb jeg-opløsning, som gør, at identiteten 

bliver flydende. Jeg-opløsningen har den konsekvens, at individet mister en del af sine redskaber til 

identitetsdannelse, da det tidligere system med de store ideologier forsvinder. Dette er problematisk 

for fortælleren, som ved filmens begyndelse er en refleksion af det moderne individ. Et individ, som 

er bevidst, endimensionelt og ikke mindst et produkt af omgivelserne og dets opdragelse. Fortælleren 

bliver sat på prøve, idet det postmoderne samfund ikke giver dig en ’pakkeløsning’ på, hvordan du 

skal leve dit liv. 

I en samtale mellem fortælleren og Tyler beskriver Tyler den situation, fortælleren står i; ”The things 

you own end up owning you”37. Udtalelsen beskriver fortællerens konstante mangler, som udløser 

overfladiske behov efter materielle goder, men fungerer også som et metaforisk billede på 

35 Fight Club, Palahniuk - side 141 
37 Fight Club, Fincher. Scene 23 [00:31:14] 
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fortællerens udvikling. Han vælger at danne sig et alter ego, men hvad han ikke ved, er, at det ender 

med at tage styringen. I en panorering af hans lejlighed, opstillet som et IKEA-katalog, spørger han 

sig selv: ”What kind of dining set defines me as a person?”38, som var det materielle goder, der satte 

rammen for ens identitet.  

Livet i sig selv har ikke den store mening for fortælleren, hvilket man bl.a. kan udlede af citatet ”Life 

insurance pays off triple if you die on a business trip”39. Dette er et eksempel på fortællerens yderst 

usunde forhold til penge, hvortil man kan stille det retoriske spørgsmål - hvorfor gå op i penge, når 

du ikke længere er der til at have gavn af dem? Meningen er at tydeliggøre den holdning, at fortælleren 

i virkeligheden ikke lever, men er et billede på den isolerede, meningsløse samfundsborger, som er 

fortabt i en forskruet livsopfattelse af, at kapitalismen skal styre dig. 

Med sætningen; ”If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a 

different person?”40 introduceres vi til Tyler Durden. Citatet understøtter, at fortælleren ønsker at 

være en anden, og den motiverede kamerabevægelse lader vores blik følge Tyler som tegn på, at han 

er den udgave, fortælleren ønsker at være. På den anden side er det også en hentydning til, at 

fortælleren er skizofren og netop vågner op et nyt sted, som en anden person og uden at vide, hvordan 

han er havnet der - fortælleren er nemlig kun i kontrol i sin vågne tilstand. Allerede inden vi møder 

Tyler, fremvises han i adskillige subliminale klip, og på den måde viser Fincher, at han ikke eksisterer 

i virkeligheden, og at fortælleren har visse problemer.41  

38 Fight Club, Fincher. Scene 6 [00:05:20] 
39 Fight Club, Fincher. Scene 18 [00:21:51] 
40 Fight Club, Fincher. Scene 16 [00:19:42] 
41 Fight Club, Fincher. Fx scene 8 & 11 - (se bilag 3) 
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Plot point 1: Det første slagsmål 

At fortællerens lejlighed springer i luften, må siges at være afgørende for filmens første plot-point, 

da det er det, som bevirker, at han flytter ind hos Tyler. Indflytningen sker på bekostning af, at 

fortælleren skal slå Tyler så hårdt, som han kan. Dette fører til et slagsmål, som bliver starten på Fight 

Club og vender op og ned på fortællerens ellers så kedelige dagligdag. Det visualiseres desuden i 

filmen, at han ændrer adfærd, i og med at han begynder at ryge. 

Trekantsdramaet - et tilbagevendende tema i thrillergenren 

Der findes mange temaer fra thrillergenren, som passer på Fight Club, heriblandt psykiske lidelser 

(skizofreni), økonomisk kriminalitet, politisk komplot og ikke mindst trekantsdramaet. 

Klemme 1: Marlas kald om hjælp 

I filmen, såvel som i bogen, har Tyler en intention om at afskaffe Marla. Han ser hende som en trussel 

- for hvis fortælleren kan håndtere hende på egen hånd, har han ikke brug for Tyler. Marla er således
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det, som binder fortælleren og Tyler sammen, og dette beskrives også i bogen - ”Without Marla, Tyler 

would have nothing”42. I filmen illustreres det i en scene, hvor Marla rækker ud efter fortællerens 

hjælp. Filmisk bliver hun fremstillet som denne fatale kvinde, der snører de mandlige roller om sin 

lillefinger, og som er typisk for neo noir-stilen. Hendes femme fatale-træk ses ved, at hun ligger på 

sengen iført en smuk kjole og fuld makeup og med intense øjne, der kigger direkte ud på seeren43. 

Telefonrøret, der snor sig om halsen på hende, kan ses som et kvælende dødssymbol og er forbundet 

med Marlas selvmordsforsøg. Fortælleren kan ikke håndtere Marla og lader hende hænge, men Tyler 

samler røret op og udfører den handling, som fortælleren ikke troede, han var i stand til. Scenen udgør 

første klemme i plot-point-modellen, da det er afgørende for fortællerens udvikling, at Tyler lukker 

hende ind i huset. 

Midpoint: Lou dukker op 

Optakten til midpoint sker i kampklubben, hvor Tyler holder en målrettet tale om sit livssyn. I løbet 

af talen dukker ejeren af baren op i kælderen og tæver Tyler. Handlingen udgør filmens midpoint, 

fordi det danner grundlag for nye tiltag i Fight Club. Dette er også point of no return, fordi fortælleren 

overgiver sig til lederrollen, danner nye regler og inkluderer sig selv i så høj grad, at der ikke er nogen 

vej ud igen. Medlemmerne begynder at få hjemmeopgaver, og idéen om Fight Club fødes på ny. 

Denne genfødsel visualiseres desuden, idet Tyler bliver hevet op fra gulvet, og han ses i en stilling, 

der udgør et symbol for Jesus’ korsfæstelse44.  

Klemme 2: Project Mayhem etableres 

Resten af 2. akt består i udvidelsen af Fight Club og etableringen af Project Mayhem, som udgør 

klemme 2 og har den funktion, at fortælleren får mere ansvar. Han er med til at udvælge medlemmer 

under rekrutteringen, og gennem opgaven bliver han mere kynisk. Fortælleren forklarer: ”Sooner or 

later we all became what Tyler wanted us to be.”45, og man ser Tyler indrammet og i frøperspektiv46, 

mens han tilfreds kigger til, idet fortælleren piner ansøgere under rekrutteringen. Dernæst ser man, 

fra Tylers point of view, fortælleren i fugleperspektiv og kælkede linjer. Dette skal vise, at Tyler har 

magten over ham, og bjælkerne danner et slags gitter over fortælleren, som snart vil begå kriminelle 

handlinger, han burde sættes i fængsel for. De kælkede linjer skaber uro og indikerer, at noget 

42 Fight Club, Palahniuk - side 14 
43 Fight Club, Fincher. Scene 44 [00:47:37] - (se bilag 4) 
44 Fight Club, Fincher. Scene 64 [01:14:28] - (se bilag 5) 
45 Fight Club, Fincher. Scene 74 [01:58:52] - (se bilag 6) 
46 Fight Club, Fincher. Scene 74 [01:58:52] - (se bilag 7) 
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faretruende skal til at ske for fortælleren. Fortælleren selv opfylder desuden en hjemmeopgave, idet 

han afpresser sin chef ved at tæske sig selv. Det filmiske virkemiddel freeze frame benyttes i scenen 

til, at fortælleren, med sin voice over, kan kommentere på slagsmålet. Virkemidlet er brugt for at 

tydeliggøre vigtigheden af citatet; ”For some reason I thought of the first fight with Tyler”47. Dette er 

endnu et hint til seeren om, at Tyler blot er en illusion.  

Plot point 2: “Near-life-experience” 

I slutningen af 2. akt bliver fortælleren mere bevidst om dette, idet han i en bilulykke kører galt og er 

ude for en ”near-life-experience”48, som Tyler kalder det. Formålet med bilulykken er, at fortælleren 

skal give slip, så han kan ramme bunden; ”Stop trying to control everything and just let go!”49 Denne 

scene udgør plot point 2, da det for det første lader fortælleren opnå en større selvindsigt ved at være 

ude for så voldsom en oplevelse, at han mærker, han lever. Derudover forsvinder Tyler efter ulykken, 

og fortælleren sendes ud på en søgen efter ham - og derved finder han svaret på, hvem Tyler faktisk 

er. Ved indgangen til 3. akt konfronterer fortælleren dermed den virkelighed, at han selv er Tyler.  

Dette sker på et hotelværelse, hvor Tyler pludselig dukker op ud af ingenting. Fortælleren har netop 

haft en telefonsamtale, hvor Marla kaldte ham Tyler. Vha. en ekstremt hurtig klipperytme ser 

fortælleren glimt fra tidligere aktioner og indser, at det hele tiden var ham, der ledede terrorgruppen. 

Der klippes væk fra fortællerens POV og til en objektiv synsvinkel, således at vi ser situationen, som 

den i virkeligheden er50. Optakten til klimaks er, at fortælleren forsøger at sætte en stopper for Project 

Mayhem og de andre forsamlinger, han har skabt, men indser, at Tyler har for meget magt, og at den 

eneste udvej er at gøre det af med ham. I slagsmålet mellem dem forekommer en utrolig hurtig 

klipperytme for at intensivere øjeblikket samt skabe fremdrift. Skiftevis ser vi slagsmålet, som 

fortælleren opfatter det, og som det rent faktisk er. Kameraovervågningen viser, at han endnu engang 

blot slås mod sig selv. En gyselig underlægningsmusik bruges til at skabe suspense, og Tyler 

fremvises i frøperspektiv og med sløringseffekt for at vise, at han ses fra en ukendt og skræmmende 

side, som seeren ikke har mødt før nu51.  

47 Fight Club, Fincher. Scene 67 [01:17:54] 
48 Fight Club, Fincher. Scene 67 [01:41:23] 
49 Fight Club, Fincher. Scene 83 [01:39:57] 
50 Fight Club, Fincher. Scene 93 [01:53:49] - (se bilag 8) 
51 Fight Club, Fincher. Scene 103 [02:10:03] 
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Paradoksslutningen 

Den noget så paradokse slutning ender med, at fortælleren, efter at være kommet igennem plottets 

trængsler, skyder sig selv gennem munden, og Tyler falder om og dør. Fortælleren genfødes 

umiddelbart i egen krop som en forholdsvis stabil mand, hvis fornuft er vendt tilbage, og som nu kan 

finde harmoni i samfundet - nu da alt styrter sammen, og alle kan starte fra nul. Der ligger en dobbelt 

betydning i, at det er et nyt liv for ham, såvel som for samfundet. 

Fremstillingsforskelle - fra bog til film 

Der forekommer generelt meget få ændringer i filmatiseringen af Fight Club, og filmen må derfor 

siges at være en vellykket gengivelse af bogen. Der er dog ting, man må justere, hvis man skal lave 

en roman om til en film, og derfor har Fincher bevidst taget nogle til- og fravalg i sin skabelsesproces. 

I forhold til hærværkscenerne er filmen tonet ned, hvilket formentlig skyldes, at den i forvejen er 

meget brutal og voldelig. Havde Fincher inkluderet optagelser af drab m.m., var den nok gået for 

langt over grænsen, og det egentlige budskab ville være sat ud af fokus. Også Tyler fremstilles i bogen 

mere ondartet end i filmen. I filmen tydeliggøres det flere gange, at Tyler ikke har nogen intention 

om at dræbe. Blandt andet da Tyler truer en synder af samfundet, som ikke har udlevet sine drømme 

om at studere til dyrlæge, men blot har taget et underbetalt job. Efter afpresningen vises det i et 

nærbillede af pistolen, at der ikke engang var patroner i, hvilket må siges at være velvalgt af Fincher, 

da det lægger fokus væk fra kriminaliteten og i stedet belyser den livsfilosofi, der formuleres gennem 

Tyler. I bogen begås der til gengæld adskillige mord, og Tyler understreger for medlemmerne: ”(...), 

yes, you’re going to have to kill somebody”52.  

Til gengæld fylder materialismetanken mere i filmen, end den gør i bogen. Det ses bl.a. i bogen, da 

fortælleren tænker minimalistisk ift. oppakningen på sine rejser; ”When you travel a lot, you learn to 

pack the same for every trip. (...) The bare minimum you need to survive.”53. I filmen, derimod, har 

han mistet sin kuffert, hvori der befinder sig masser af mærkevaretøj; ”My CK shirts. My DKNY 

shoes. My AX ties.”54. Med den overdrevne udtalelse; ”I had everything in that suitcase.”55 gøres vi 

opmærksomme på, at han i virkeligheden ikke oprigtigt sætter pris på de mange ting, han ejer, 

eftersom kuffertens indhold kun udgør en lille brøkdel deraf.  

52 Fight Club, Palahniuk - side 125 
53 Fight Club, Palahniuk - side 40 
54 Fight Club, Fincher. Scene 20 [00:25:30] 
55 Fight Club, Fincher. Scene 20 [00:25:28] 
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Replikkerne fordeles på de medvirkende karakterer i filmen for at opnå en større identifikation med 

de andre karakterer. I bogen beskriver fortælleren, hvad han elskede ved at gå i støttegrupper; ”People 

listened instead of just waiting for their turn to speak.”56. I filmen er replikken splittet op mellem 

fortælleren og Marla for at iscenesætte deres specielle kemi og forståelse for hinanden. Fortælleren 

indleder: ”When people think you are dying, they really listen to you”57, og Marla færdiggør 

sætningen: “instead of just waiting for their turn to speak”.  

Sammenlignende næranalyse af slutscenen: 

Begreberne billedlyst og lydlyst bruges i filmens slutscene, og det kan der være flere grunde til. Det 

kunne have noget at gøre med, at man ser situationen, som fortælleren ser den, eller det kan skyldes, 

at slutscenen blot er en hallucination - hvilket i bund og grund hænger godt sammen med de mange 

overdrivelser. I slutscenen forekommer der bevidst kontrapunktik, hvor en voldsom handling skildres 

i velkomponerede billeder - i stedet for rystede håndholdte optagelser i en grumset colorgrading, som 

man ellers kunne forvente af så dyster en handling. Den filmiske tid trækkes ud vha. slowmotion, så 

et ellers ultrakort øjeblik, fra fortælleren trykker på aftrækkeren, til kuglen flyver ud gennem hovedet 

på ham, forlænges i en tidsforlængende montage. Øjeblikket fastholdes i en imponerende 

kameraindstilling, hvor også lyset er med til at opbygge billedlysten. Idet kuglen passerer, ses et 

glødende, orange lys i munden på fortælleren, alt imens en blålig røg forlader hans mund58. Alt 

sammen er med til at forstærke øjeblikket.  

Selvmordshandlingen i filmen og romanen bygger på forskellige formål. Fortælleren skyder i filmen 

sig selv for at skille sig af med sit alter ego og har altså ingen intention om at begå selvmord. I bogen 

vil han til gengæld ofre sig selv, så han kan blive en martyr - eller det er i hvert fald Tylers tanke med 

det; ”The last thing we have to do is your martyrdom thing. Your big death thing.”59. Planen er, at 

bygningen, hvori fortælleren befinder sig, skal springe i luften, men Tyler har blandet de forkerte 

sprængstoffer, så det sker ikke. Fortælleren affyrer derfor pistolen. I filmen er scenen komprimeret 

på en anderledes måde. Det er slet ikke meningen, at bygningen, som fortælleren og Tyler befinder 

sig i, skal styrte sammen, men derimod bygninger omkring dem. Marla og medlemmerne af Project 

Mayhem er derfor ikke truet på vejen op til fortælleren. Til forskel fra bogen når de først at komme 

efter fortælleren har affyret pistolen, hvorimod det i bogen sker med tilskuere på - og dette fortæller 

56 Fight Club, Palahniuk - side 107 
57 Fight Club, Fincher. Scene 14 [00:16:16] 
58 Fight Club, Fincher. Scene 107 [02:14:43] 
59 Fight Club, Palahniuk - side 203 
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endnu engang, at bogen er mere brutal end filmen. Romanens hensigt er generelt meget 

ødelæggelsesorienteret, hvorimod filmen rummer et politisk budskab. 

Hvad der sker efter affyringen, er også forskelligt fra romanens udlægning. I romanen tror fortælleren, 

at han ender i himlen, men i virkeligheden vågner han op på et hospital. Dette kan bl.a. udledes af 

citatet; ”They bring you your meals on a tray with a paper cup of meds”60. I en samtale med lægen, 

som han i øvrigt tror er Gud, påstår fortælleren, at vi ikke er specielle, ligesom Tyler har lært ham, 

men modsat Tyler siger han, at vi heller ikke er noget bras - vi eksisterer, og hvad der sker, det sker 

bare. På den måde kan man se, at der er sket en udvikling, fra vi mødte fortælleren første gang og til 

romanens slutning, som i øvrigt lægger op til, at Tyler muligvis vender tilbage, da en besøgende med 

et blåt øje siger: ”We miss you Mr. Durden”61 

Filmens åbne slutning, hvor fortælleren genforenes med Marla efter at have skilt sig af med Tyler, 

lægger op til, at fortælleren kan påbegynde et nyt liv efter at have fundet balancen mellem sine 

personligheder. Både i romanen og i filmen er det fortællerens bekymring for Marla, der giver ham 

modet til at skille sig af med Tyler. Det ses i romanen, da Tyler truer fortælleren: ”If you don’t 

cooperate, we’ll go after Marla”62. I filmen vises det ligeledes gennem trusler fra Tyler, men også ved 

at medlemmerne bringer Marla hen til stedet, hvilket tematisk set fungerer som en tidsfrist for 

fortælleren - en slags tikkende bombe. 

I romanen såvel som filmen er det uvist, om Tyler rent faktisk dør, men der lægges i større eller 

mindre grad op til, at Tylers liv kan fortsætte. I filmen skyldes det et subliminalt pornobillede, som 

gør, at vi må genoverveje, hvorvidt Tyler rent faktisk er død og fortælleren i psykisk balance. Min 

egen tolkning er, at fortælleren er tilbage til at have den fulde kontrol med sin krop, men har 

internaliseret dele af Tyler og derved opnået en skillelinje mellem de to personligheder. I bogen er 

jeg dog overbevist om, at Tyler vender tilbage, hvilket slutlinjen også lægger op til; ”We look forward 

to getting you back.”63 

60 Fight Club, Palahniuk - side 207 
61 Fight Club, Palahniuk - side 208 
62 Fight Club, Palahniuk - side 203 
63 Fight Club, Palahniuk - side 208 
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Redegørelse for auteurbegrebet 

Auteurbegrebet kommer af det franske ord ’auteur’, altså ’forfatter’ og stammer fra det latinske 

’auctor’, som betyder ’ophavsmand’. Begrebet går ud på, at man som auteurinstruktør begynder at 

sætte et personligt præg på sine film.  

Hidtil havde økonomi og markedsanalyser styret, hvilke film der blev produceret, men med idéen om 

auteurinstruktøren, som opstod i Frankrig i 1960’erne, begyndte man at kunne implementere en 

personlig stil i sine værker. Med indførelsen af auteurbegrebet var det ikke længere fortjenesten, men 

derimod den kreative udfoldelse, der spillede en rolle for filmproduktion64. 

En auteurinstruktør, som i høj grad formår at leve op til auteurbegrebet, er David Fincher. Fincher er 

bl.a. kendt for at skabe mørke film, der får seeren til at sidde tilbage med en overvældende - måske 

endda ubehagelig - følelse. Selv udtaler Fincher: “I don’t know how much movies should entertain. 

To me I’m always interested in movies that scar.”65, og denne sætning danner ramme for Finchers 

hensigt med at lave film. I Fight Club er hensigten at give tilskuerne og samfundet en række ”near–

life experiences” og ”wake up calls” gennem blodige, chokerende scener. Med et andet citat af 

Fincher; ”Some people go to the movies to be reminded that everything’s okay. I don’t make that 

kind of movies. That, to me, is a lie. Everything’s not okay.” henviser han til, at han vil noget med 

sine film.  

Diskussion 

Perspektivering til andre værker af Fincher 

I en auteurfilm indgår altså en række personlige træk, som også afspejles i auteurinstruktørens andre 

værker. En auteur som Fincher er derfor genkendelig og holder sig til en bestemt stil. 

Generelt kan man sige, at Fincher mestrer noir-stilen, og det har sat præg på mange af hans værker. 

Stilistisk ses det blandt andet gennem brugen af low-key, skygger, ekspressive perspektiver, kælkede 

linjer og ultranære beskæringer. Noir-stilen fungerer dog også som et metaforisk greb, hvor den ofte 

skal udtrykke en skyggeside hos en person. I den psykologiske thriller ”Se7en” (1995) ses dette, da 

David Mills forhører drabsmanden John Doe på vejen til gerningsstedet66. Foran Mills er et gitter, 

64 “Auteurbegrebet”, wordpress.com  
65 „David Fincher - All the best connections” 

66 Se7en, David Fincher (se bilag 10) 
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som skal symbolisere ”skyld” og illustrerer, at han kommer til at sidde bag tremmer. Gitteret fungerer 

altså som et set up for det, der senere kommer til at ske - nemlig at Mills skyder John Doe og dermed 

bliver medskyldig. Ligesom bjælkerne i Fight Club afslører en kynisk, side af fortælleren, afslører 

gitteret i Se7en en skyggeside hos den ellers pletfrie detektiv. Set up og pay off fylder også en del i 

Finchers værker. Han er kendt for sine chokerende afsløringer, som går igen i alle hans film.  

Fincher holder af at lade sit publikum glemme, at det er en film, de ser, og gennem sin 

kontinuitetsklipning formår han i høj grad at lade filmen forekomme virkelig. Den motiverede 

kamerabevægelse bruges i mange tilfælde, men derudover bruger han kun det bevægelige kamera 

ved særlige lejligheder. Dermed får det en større betydning, når han for eksempel bruger CGI til at 

skabe disembodied camera movements, som det ses i ”Panic Room” (2002). Med kameraets smidige 

bevægelse rundt i huset, ser man indbrudstyvenes vej ind i huset. Herved bryder Fincher med 

illusionen om, at hjemmet er det trygge sted.  

Settingen i storbyen er typisk for Fincher og ses også i andre af hans værker, heriblandt Se7en og 

”The Game” (1997). For thrillergenren er det nærmest en selvfølge, at filmen udspiller sig i den 

mørke, dystre storby, men tematisk set er der en dybere mening med det. De regnfulde, mørke gader 

giver ensomheden gode vilkår, og der skabes en ubekvem følelse af at være alene i en kaotisk storby. 

Herved skabes altså en kontrast til den ellers menneskefyldte by. Og kontraster er noget, Fincher 

holder af. Finchers brug af farver er generelt begrænset, men når han bevidst bruger en farve, der 

skiller sig ud, så er det bevidst. I ”Gone Girl” (2014) bruges der, ligesom i Fight Club, særligt gullige 

og blålige undertoner. Disse bruges som en underliggende karakteristik af personerne. Ved et 

pressemøde omkring den forsvundne Amy, har Fincher valgt en gul undertone på optagelserne, 

hvorfor alt synes gult. Lige bortset fra Amys mand, Nick Dunne, som er iført en blå skjorte. Herved 

skiller han sig ud fra omgivelserne og Amys forældre, og farvevalget symboliserer, at han ikke er 

særligt knyttet til begivenheden. Den varme, gule farve bruges ofte til at iscenesætte en følelse af 

tryghed. Omvendt kan den også bruges som en ironisk high key-belysning, som det ses i Se7en, da 

Mills er fuld af fortvivlelse og behovet for hævn67. Fincher bruger få, men betydningsfulde 

nærbilleder. Ofte gør han det for at minde publikum om en vigtig detalje eller en følelse, der afspejles 

i et ansigtsudtryk. 

67 Se7en, Fincher (se bilag 11) 



Side 22 ud af 34 

Det er i også storbyen, at individet kan gemme sig bag andres identitet - eller mangel på samme. Fight 

Club udspiller sig, ligesom Se7en og The Game i det postmoderne USA, hvor mennesket afspejles 

egoistisk og syndigt. I The Game møder vi den selvoptagede finansmand og multimillionær, hvis liv 

er præget af kontrol og balance. Han lukker familien ude og ser kun værdi i det materielle. Dette er 

årsagen til, at han på sin fødselsdag modtager et gavekort til en virksomhed, der via tests og interviews 

kan danne et unikt spil til ’manden som har alt’, Ligesom fortælleren i Fight Club, tvinges han ud af 

sin comfort zone og udsættes for ting, der absolut ikke forekommer i hans oprindeligt så stabile liv. 

Ved filmens slutning er hovedkarakteren Nicholas kommet så langt ud, at han forsøger at begå 

selvmord, men også dette er en del af spillet og overrasker seeren, som ellers er udfordret på at skelne 

mellem sandhed og leg. Også i denne film forekommer der en stor kritik af det postmoderne samfund, 

og budskabet er, at det er vigtigt ikke at miste sig selv i en verden af kapitalisme.  

Miljøet, som Finchers værker udspiller sig i, er ofte et resultat af postmodernismen. I sine 

postmoderne film skildrer han en verden, hvor de traditionelle værdier er i opløsning, og det enkelte 

individ skal skabe sine egne værdier. Hans film forsøger ikke at bringe orden i kaos, men bruger kaos 

som et virkemiddel til at forstå verden - og evt. skabe et nyt verdensbillede. Man ser denne form for 

kaos i Fight Club, hvor større grupper samles om at bombe bygninger, slås og udrydde kapitalismen. 

I Se7en ses kaosset i form af de 7 mord, der begås. Gerningsmanden, John Doe, begik ikke mordene 

med det formål at skabe kaos, men for at bruge kaosset til at levere et budskab. 

Finchers film er tematiske og rummer i langt de fleste tilfælde en samfundskritik eller en kritik af 

individet i det postmoderne samfund. Hans værker indeholder en holdning, der gennem egoisme, 

kapitalisme, eller chokerende afsløringer skaber rystende oplevelser hos seeren, der efter at have set 

filmen gerne skulle kunne se en mening med overdrivelserne i de brutale plot. Han benytter 

udelukkende komplekse karakterer og skildrer altid mindst én konflikt i sine film. Der indgår i mange 

tilfælde en svag hovedkarakter med problemer (fortælleren i Fight Club, David Mills i Se7en, Nick 

Dunne i Gone Girl & Nicholas van Orton The Game), en stærk birolle (Tyler Durden, Somerset i 

Se7en,  og enten en femme fatale-figur (Marla i Fight Club, Amy Dunne i Gone Girl & Christin i The 

Game) i  eller en sorgbar, uskyldig kvinde (Se7en, Panic Room). Med sine low key-optagelser 

understreger han mørke temaer som fortabthed og samfundskritik. Mørket er metaforisk og 

symboliserer den indre formørkelse af antihelten, hvilket både ses i Fight Club og i Se7en.  

Som opsummering kan det konkluderes, at Fincher i høj grad inddrager samme stil, setting og 

tematikker i andre af sine auteurværker. 
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Konklusion 

Det kan konkluderes, at filmen Fight Club (1999) af David Fincher og dens fremstilling af 

hovedkarakteren på mange måder er identisk med romanen Fight Club af Chuck Palahniuk. Blandt 

andet løses den gennemgående indre monolog, som ses i romanen, med en fortællende voice over i 

filmen, og sådan er der mange ting, der er løst på hensigtsmæssige måder. Dog har Fincher lavet 

nogle velovervejede til- og fravalg i sin skabelsesproces, som har haft betydning for fortolkningen og 

ikke mindst det egentlige budskab. Blandt andet har han fravalgt dele af de voldelige træk hos 

hovedkarakterens skizofrene udspaltning, så brutaliteten ikke overgår essensen af filmen. I min 

analyse af Fight Club fandt jeg frem til, at der findes flere mulige teorier og fremgangsmetoder til 

fortolkningen, blandt andet kan Marlas eksistens diskuteres. Ligeledes kan slutscenen opfattes på 

mere end én måde, men fælles for begge værker er dog, at de gennem ironi og overdrivelse forsøger 

at vække henholdsvis læseren og seeren, og på den måde få vedkommende til selv at reflektere over 

sin egen situation i samfundet. Ud fra redegørelsen af auteurbegrebet kan det konkluderes, at Fincher 

i høj grad lever op til auteurbegrebet, og dette afspejles i andre af hans værker. Ved inddragelse af 

Se7en, The Game, Panic Room og Gone Girl kan det konstateres, at Fincher gennem sine mange 

auteurtræk skaber film med kant, hvori der ofte optræder en indirekte, men ikke desto mindre, stærk 

holdning eller kritik - af samfundet og individernes livsstil især. 
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BILAG 

1: SCENEOVERSIGT 

1. Fortekster - 20th century fox, regency

2. På toppen af en bygning: fortælleudgangspunktet - fortællerens VO

3. Tilbageblik: Støttegruppe for testikelkræftramte

4. Tidligere tilbageblik: Fortællerens soveværelse (søvnproblemer)

5. På arbejdet

6. Fortællerens lejlighed: kigger i et IKEA-katalog

7. Hos lægen: doktoren og fortælleren - taler om søvnproblemer

8. Støttegruppe for testikelkræft - første møde med Bob

9. I sengen - fortællerens VO: ”Babies don’t sleep this well”

10. Fortælleren i øvrige støttegrupper

11. Mødet med Marla Singer → ny søvnløshed

12. Fortælleren hjemme - søvnproblemer

13. Støttegruppe for tuberkuloseramte - Chloes vidnesbyrd om seksuel trang

14. Støttegruppe: samtale mellem Marla og fortælleren - gensidige trusler om afsløring

15. Fortæller og Marla på vaskeri og i tøjbutik - diskuterer fordeling af støttegrupper

16. Fortælleren på forretningsrejser - møde med Tyler

17. Garagen: fortællerens arbejde som taksator

18. I flyet: fortællerens samtale med en kvinde

19. Mødet med Tyler Durden i flyet

20. Ved bagageudleveringen i lufthavnen

21. Fortællerens hjemkomst til sin eksploderede lejlighed

22. I telefonboks: opringning til Marla og Tyler

23. Tyler og fortælleren på en bar: samtale om forbrugerisme

24. Udenfor baren: fortælleren får lov til at bo hos Tyler

25. Flashback til operatørrummet - uddybende fortælling om Tyler Durden

26. Med Tyler på arbejde som tjener

27. Udenfor baren: første slagsmål mellem fortælleren og Tyler

28. På vejen til Tylers hus

29. Hjemme hos Tyler: fortælleren flytter ind
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30. 2. slagsmål mellem fortælleren og Tyler - med tilskuere

31. Nyt slagsmål - interesserede tilskuere

32. Hjemme hos Tyler - fortælleren læser overskrifter højt

33. På fortællerens kontor - møder op med blåt øje

34. Hos Tyler - samtale om fortællerens og Tylers far

35. Fortællerens nye liv med Tyler

36. Mødet på arbejdet

37. ’Fight Club’ etableres i kælderen af en bar - Tyler opremser reglerne

38. Fortælleren møder medlemmer af ’Fight Club’ uden for klubben

39. Tyler og fortælleren på vej til og inde i metroen - snak om

40. Inde i metroen - Tyler og fortælleren diskuterer synet på manderollen

41. I klubben: Fortælleren i slagsmål

42. Fortælleren på hospitalet

43. Hos Tyler: fortælleren hiver en tand ud efter slagsmål

44. Telefonsamtale med Marla - Marlas råb om hjælp

45. Fortællerens drøm om Marla

46. Antydning om Tylers seksuelle forhold til Marla

47. Samtale mellem fortæller og Marla næste morgen, dernæst mellem fortælleren og Tyler

48. Tilbageblik på Tylers besøg hos Marla

49. Marla i huset med Tyler om aftenen

50. Fortælleren skriver et haikudigt på arbejdet og hjemsendes

51. Fortællerens tur hjem

52. Næste dag: politiet informerer fortælleren om, at branden i hans lejlighed var påsat

53. Fortælleren og Marla i køkkenet. Marla forlader huset, Tyler kommer ind

54. Fortælleren og Tyler stjæler fedt på fedtsugningsklinikken

55. Fortælleren og Tyler fremstiller dynamit

56. Tyler ætser fortællerens hånd og belærer ham om livet

57. Tyler som sæbesælger

58. Fortællerens chef finder Fight Club’s regler i kopimaskinen

59. Telefonsamtale mellem fortælleren og Marla

60. Fortælleren undersøger, om Marla har fået brystkræft

61. På gaden: fortælleren støder ind i Bob
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62. Fortælleren og Bob i slagsmål mod hinanden

63. I klubben: Tyler holder en tale om sit livssyn

64. Ejeren af baren dukker op i klubben og tæver Tyler

65. Hjemmeopgave til medlemmerne af Fight Club, som skal indlede slagsmål med en fremmed

66. Eksempler på løsningen af opgaven

67. På chefens kontor: fortælleren afpresser chefen ved at tæske sig selv

68. Slagsmål i klubben - medlemmerne af Fight Club får individuelle opgaver

69. Eksempler på medlemmernes hærværk

70. Tyler klipper avisartikler om hærværket ud

71. Tyler truer med at dræbe Raymond K. Hessel for ikke at studere det, han selv ville

72. Sabotagehandlinger - sprænger ting i luften

73. Fortælleren og Marla i huset - samtale om, at fortælleren snakker til andre, selvom de er alene

74. Rekrutteringen til Tyler’s hær ved navn ”Project Mayhem”

75. Militær skoling i huset

76. Project Mayhem indledes

77. Fortælleren i bussen

78. Forsamling af Project Mayhem i huset - nyheden om branden i tv

79. Project Hope afholder møde, politidirektøren bliver overfaldet

80. Fortællerens frustration over at være uden for indflydelse

81. Fortælleren gennemtæver den blonde mand fra Project Mayhem i Fight Club

82. I bilen: Tyler indrømmer, at han stod bag eksplosionen i fortællerens lejlighed

83. Bilulykke - ”nær-livs” oplevelse

84. I huset: Tyler snakker, mens fortælleren sover

85. Næste morgen: Tyler har forladt huset

86. Marla dukker op, fortælleren sender hende bort

87. Bob bliver skudt under en aktion - diskussion mellem fortælleren og øvrige medlemmer

88. Fortælleren løber ovenpå i frustration og finder Tylers flybilletter

89. Telefonsamtaler med de forskellige barer, hvor Tyler har været

90. Fortælleren følger Tylers fodspor

91. Møder en bartender, der kan ham Mr. Durden

92. Telefonsamtale med Marla - fortælleren er frustreret og prøver at finde ud af, om han er Tyler

93. Tyler dukker op på hotelværelset - fortælleren indser, at han og Tyler er den samme person
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94. Næste morgen: Fortælleren checker ud og vender hjem til huset, der nu er tomt  

95. Fortælleren forsøger at undgå Tylers handlinger ved at kontakte folk, Tyler har lagt planer om 

96. Fortælleren stopper Marla på gaden - samtalen på cafeteriet om at fortælleren er Tyler 

97. Fortælleren sender Marla ud af byen 

98. Fortælleren henvender sig på politistationen og røber ”sine” planer om sabotage 

99. Politibetjente er medlemmer af ”Project Mayhem” og forsøger at kastrere ham  

100. Fortælleren flygter fra politistationen 

101. Fortælleren møder Tyler og forsøger at slå ham ihjel  

102. Fortælleren finder sprængladningen i varevognen og afkobler den  

103. Slagsmålet mellem fortælleren og Tyler  

104. På taget: diskussion mellem fortælleren og Tyler - fortælleren kræver aktionerne aflyst 

105. Fortælleren med pistolen i munden 

106. Nedtællingen til eksplosionerne 

107. Selvmordshandlingen - fortælleren skyder sig selv i munden  

108. Marla ankommer og finder fortælleren såret  

109. Medlemmerne sendes bort 

110. Slutscenen: eksplosionerne finder sted  
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2: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, EXTREME AF FORTÆLLEREN 

SCENE 2, [00:02:00] 

3: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, JESUSSYMBOL 

SCENE 64, [01:14:28] 
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4: STILLS FRA ”FIGHT CLUB”, SUBLIMINALE KLIP AF TYLER 

SCENE 8 

SCENE 11 
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5: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, MARLA SOM FEMME FATALE 

SCENE 44 [00:47:37] 

 

6: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, FRØPERSPEKTIV & FRAMING AF TYLER 

SCENE 74 [01:24:58] 
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7: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, KÆLKEDE LINJER & FUGLEPERSPEKTIV 

SCENE 74 [01:25:02] 

8: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, OBJEKTIV SYNSVINKEL 

SCENE 93 [01:53:49]
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9: STILL FRA ”FIGHT CLUB”, FRØPERSPEKTIV OG SLØRINGSEFFEKT 

SCENE 103 [02:10:03] 

10: STILL FRA ”Se7en”, GITTER EFFEKT, KÆLKEDE LINJER 

Se7en
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11: STILL FRA ”SE7EN”, IRONISK HIGH KEY 

Se7en 


