
Oppgave 3  

Anslaget i filmen 84 Charing Cross Road 

Om filmen:  

Den britisk-amerikanske filmen 84 Charing Cross Road er fra 1987. Regissør er 

amerikaneren David Hugh Jones. Den kvinnelige hovedrollen spilles av Anne Bancroft. 

Anthony Hopkins spiller den mannlige hovedrollen, londoneren Frank Doel. Og Judi Dench 

spiller Nora Doel, Franks kone. 

Da filmen hadde premiere i USA 13.februar 1987, var tittelen allerede godt kjent blant mange. 

Ikke bare på grunn av boka med samme navn, som filmen først og fremst bygger på. Boka 

kom ut i 1970. Men bare fem år etter, i 1975, ble det laget en britisk fjernsynsversjon. I 1981 

ble dessuten 84 Charing Cross Road et svært populært teaterstykke i London. (Mens det året 

etter, i 1982, viste seg å bli et noe mindre populært teaterstykke i New York!) 

Boka, som filmen er basert på, består av en samling - høyst reelle - brev, sendt over 

Atlanteren, til og fra London - New York. I tjue år, fra 1949 til 1969, brevveksler Helene 

Hanff, som bor alene i en leilighet på Manhattan, med Frank Doel - og etter hvert også noen 

av de andre ansatte i bokhandelen Marks & Co. i London.  

Frøken Hanff er selv forfatter, ikke spesielt suksessrik. Hun er en lidenskapelig, noe 

eksentrisk bokleser, og har en forkjærlighet for engelsk litteratur og antikvariske bøker. Hun 

drømmer om å få oppleve den britiske litteraturens London.  

Brevvekslingen tar til den dagen Helene Hanff ser en annonse for Marks & Co. i et 

amerikansk tidsskrift. Det er en bok hun gjerne skulle hatt, men ingen av bokhandlene på 

Manhattan har den. Men det har kanskje antikvariatet i London?  

Filmmanuset er skrevet av Hugh Whitemore. Han har delvis basert sitt manus på teaterstykket 

av James Roose-Evans. Ellers bygger selvsagt både skuespillet og filmen på Helene Hanffs 

brevbok.  

Produsent av filmen er Mel Brooks. Han var gift med Anne Bancroft. Det sies at Anne 

Bancroft, som spiller Helene Hanff, ba sin mann om å lage filmen ”as an act of love.” 

Filmen har vunnet en rekke priser. Den varer 1 time og 25 minutter. Musikken er av George 

Fenton.  



Filmens anslag: 

Vi hører flydur. Skjermbildet er svart. Det første vi ser, er en middelaldrende dame som 

sover: Et nærbilde av hennes ansikt tilbakelent i flysetet.  

Så hører vi lyden av en flyvindusgardin som går opp, og straks etter har en lysstripe lagt seg 

over damens ansikt.  

Neste bilde viser himmelen utenfor, solstråler skjærer gjennom en mørk sky. Damen våkner, 

smiler med lyset i ansiktet. Hun ser ut. 

Vi hører lyden av flyvertinner som ordner frokosten. Vi ser dem i midtgangen. Et kort 

øyeblikk. Deretter klippes det til flyet sett utenfra. Et fly på vei gjennom lufta, så nært at vi 

kan lese på flyryggen: Pan Am. 

Neste bilde fra flysetet er zoomet ut. Nå ser vi også damens sidemann som sitter ved vinduet. 

Han ser på henne og vi får filmens første replikk: 

”Your first trip to London?” 

Kamera svitsjer nært over til henne da hun svarer, med et spørrende blikk: “Yes”. 

Deretter tilbake til ham: 

”You want a word of advice?” 

Nærbilde på damen, som ser forundret ut. 

Mannen fortsetter:  

”Don’t trust the cab drivers; they’ll take you five miles to go three blocks… and, uh, don’t 

waste your time looking at a street map. Nobody can find their way around London – not even 

Londoners.” 

Mens mannen har snakket, har kameraet gått fra ham til henne, som sitter med et kart i fanget 

og forsøker å finne ut av det. 

Nå hviler kameraet nært på hennes ansikt, som har vist både forbauselse og pur glede. Kjapt, 

ironisk, med åpenbart glimt i øyet, repliserer hun: 

”Maybe I should go to Baltimore instead?” 



Mannen svarer: 

“No; you’ll enjoy it. London’s a great place. What kind of trip is it – business or pleasure?” 

Da damen svarer, er kameraet tilbake på henne, nært, og vi ser ansiktet som ikke lenger er 

vendt mot ham ved siden av. Med en hemmelighetsfull mine svarer hun: 

”Unfinished business.” 

Dette er første del av anslaget. Den foregår uten musikk. Den har kun diegetisk lyd. 

I neste scene starter både rulleteksten og musikken. Da har damen for lengst landet. Hun sitter 

i en taxi. Det er ingen tvil om hvor hun er. Vi ser med hennes begeistrede blikk ut av 

taxivinduet, og vi får glimt av kjente bygninger og statuer i London, som Marble Arch og 

Nelson på Trafalgar Square. Mens taxien kjører gjennom sentrum av London, og kameraet 

følger damens følelsesladede ansikt og bevegelser, fra den ene siden til den andre, hører vi en 

musikk som er full av vemod og sødme.  

Scenen deretter foregår inne i lobbyen på et hotell. Vår dame står i resepsjonen og fyller ut et 

skjema. Et nærbilde viser selve papiret, og vi får damens navn: Helene Hanff. Mannen bak 

skranken gir henne en nøkkel og sier noen knapt hørbare ord (åpenbart ikke viktige), og en 

portier følger Hanff videre innover. Han bærer hennes to brune kofferter. 

Så klippes det til en koffert som er åpnet og ligger på en seng. Hanff er på hotellrommet og 

pakker ut. Vi ser henne legge på plass tøy. To gamle bøker ligger øverst i kofferten, sammen 

med en småblomstrete rund eske. Hun tar bøkene opp, varsomt, dveler ved dem. Den som 

ligger øverst, er en tynn, grønn skinninnbundet bok. Hun stryker en finger over den før hun 

legger den fra seg. 

I neste scene er vi ute. Rulleteksten går, og musikken flyter som før, idet vi i tillegg hører en 

stemme rope: ”Taxi!” Helene Hanff står ute på fortauet, utenfor hotellet. En taxi kjører fram, 

og Hanff lener seg fram for å få kontakt med sjåføren inni taxien.  

Sjåføren sier: ”Where to, love?” 

Og Hanff svarer, med stor forventning i både stemme og ansikt: ”84 Charing Cross Road!” 

Det hoppes igjen fram i tid. Vi er der allerede, inne i et tomt lokale. Inne i den forlatte 

bokhandelen i 84 Charing Cross Road. Vi ser Helene Hanff utenfor, ser henne komme. Hun 



kikker inn gjennom vinduet og tar i døra. Og akkurat idet døra inn til det tomme rommet går 

opp, fader musikken ut. Vi hører bare larmen fra gata utenfor et øyeblikk. Så går døra igjen. 

Og det blir – nesten – helt stille. En hammer banker et sted. Og en stemme, trolig fra en radio, 

høres så vidt i bakgrunnen.  

Kameraet følger Helene Hanffs blikk der hun står med frakken over armen inne i den forlatte 

bokhandelen. Vi ser en trapp. Papirer strødd på gulvet. Tomme hyller på veggene. En tekjele 

og noen krus hviler på et bord.  

Helene Hanff blir stående midt i rommet. Kamerautsnittet er først totalt. Så nærere. Noe skjer. 

Vi ser henne smile. Hun ser innover. Tilbake.  

Vi hører en voice over. Det er hennes egen stemme. Hun siterer starten på sitt første brev til 

denne London-adressen: 

”Gentlemen, your ad in the Saturday Review of Literature says that you specialize in out-of-

print books…”  

Og der slutter anslaget. I neste scene er vi tilbake til begynnelsen. Året er 1949. Helene Hanff 

er drøye tjue år yngre. Hun er inne i en bokhandel i New York, på fortvilet jakt etter en bok.  

Innholdet og virkemidlenes funksjoner: 

På engelsk kalles anslaget gjerne ”the Hook”. Uttrykket illustrerer effektivt anslagets viktigste 

funksjon: å få seeren ”på kroken”. Anslaget må med andre ord vekke såpass mye 

oppmerksomhet at seeren ønsker å se mer.  

Spørsmålet er: Fungerer anslaget i filmen 84 Charing Cross Road som en slik ”hook”? Og i 

så fall hvorfor? 

En blogger som nylig har sett filmen, skriver dette: 

“I was hooked from the film’s first scene. Imagine it. An American Anglophile in an airplane 

travelling over the Atlantic just before it lands into Heathrow. The look on the Anglophile’s 

face as she looked down on to London for the first time was priceless. If you are an 

Anglophile, you know the look that I am talkin about.” 

 



Planter det gåtefulle: 

Bloggeren peker på noe av det som er hele filmens, men også anslagets store pre, nemlig 

hovedkarakterens sterke innlevelse og formidling av historien. Hennes uttrykksfulle ansikt, 

kropp, språk og bevegelser sier mye - også uten ord. Nærbildene av Anne Bancroft, som 

Helene Hanff, påkaller derfor alene vår oppmerksomhet.  

I tillegg er selve den narrative fortellermåten her med på å få oss interessert i å følge med 

videre. Det plantes mye i dette anslaget, som vi forstår vi skal høste senere. Det gjelder i 

særlig grad sluttreplikken om bord på flyet: ”Unfinished business”, som dessuten er gåtefull, 

pirrende uavsluttet, bokstavelig talt.  

Senere i anslaget plantes det dessuten en bok, en grønn skinninnbundet bok. Den har 

kjærlighet som tema, og vi skal lenger ut i fortellingen få høre mer om den. 

Grunnleggende narrativ: 

Hele den narrative scenen om bord på flyet, som anslaget starter med, har noe arketypisk og 

sterkt symbolsk ved seg. Jeg tenker da på sola som bryter gjennom mørket, og på 

hovedpersonen som våkner til en ny dag, på vei til et sted hun aldri før har vært. Samtidig 

forstår vi at dette stedet må ha hatt en spesiell betydning i hennes liv.  

Reisen er en velkjent metafor for selve livet, og her handler det, aner vi, nettopp om et liv, et 

narrativ, som er gåtefullt og snart i ferd med å bli avrundet. Og denne gåtefulle fortellingen 

skal vi ganske snart bli tatt med inn i.  

Det er også verdt å påpeke, syns jeg, at hele dette anslaget strengt tatt ikke er hentet fra boka 

84 Charing Cross Road. Faktisk er dette den eneste delen av filmen som er hentet fra Helene 

Hanffs neste bok The Duchess of Bloomsbury Street. Denne andre boka handler om reisen hun 

omsider foretar, til London og adressen 84 Charing Cross Road, der det ikke lenger drives en 

bokhandel.  

Helene Hanff kommer for sent. Altfor sent. Frank Doel dør på sykehus sent i desember 1968. 

Og ikke lenge etter legges bokhandelen ned. Det er først etter Frank Doels død, at Hanff 

bestemmer seg for å gi ut brevvekslingen dem imellom som bok. Boka blir – mirakuløst nok – 

en stor suksess. Og det er denne suksessen som gir Hanff både den økonomiske muligheten 

og en ny anledning (markedsføring av boka) til å foreta reisen over Atlanteren.  



Som fortelling betraktet derimot, et filmnarrativ, hører selvsagt denne senere reisen med. Den 

er helt essensiell. Det er denne dypt melankolske avslutningen, at de to, Helene og Frank, 

aldri fikk treffe hverandre, og at hun aldri fikk oppleve denne bokhandelen, som får oss 

”hooked”.  

Melankoli i musikk og bilder: 

Melankoli – og for så vidt nostalgi – er et viktig stikkord for å forstå populariteten til denne 

filmen, mener jeg.  

Anslaget angir grunnstemningen både gjennom musikken og gjennom hovedkarakterens spill. 

Men ikke minst gjennom siste scene, der Hanff trer inn i det forlatte lokalet. Det tomme 

rommet ligger i halvmørket og nærmest hvisker: for sent, for sent… Så minnes 

hovedpersonen, og derfor smiler hun, hun har en historie verdt å berette, derfor starter hun, 

med første brev: ”Gentlemen,…” 

Det viktige presentert: 

I løpet av dette anslaget er vi først og fremst blitt presentert for protagonisten i historien, 

Helene. Men vi har også fått et innblikk i antagonisten, som kan sies å være bokhandelen i seg 

selv, med Frank som en personifisering.  

Vi har også gjennom replikkene fått en smak av Helenes språk og humor. Hennes måte å 

kommunisere på, som gjengis i brevene, er noe av det som ”gjør hele filmen”. I motsetning til 

Frank, som er veldig britisk i sin korrekthet, høflig, så er Helene mer enn typisk amerikansk 

”outspoken”, til tider befriende frekk og freidig, og morsom.  

De to, Frank og Helene, har likevel ett av hovedtemaene i filmen, og historien, til felles: 

kjærligheten til bøker. 
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