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2. Indledning 
  På både spillets æske og hjemmeside præsenteres Max Payne 2 som ”a film noir love story”. 

Formålet med denne opgave er at forfølge denne betegnelse, gennem en undersøgelse af flere 

af spillets aspekter, dog med hovedvægt på historiedelen. Som udgangspunkt vil jeg bruge 

teksten Film Noir – Et netværk af familieligheder af Anne Jerslev, til at få styr på 

begrebet ”film noir” og se hvilke konventioner der gør sig gældende indenfor feltet. Disse 

begreber vil jeg efterfølgende applikere i min analyse af spillet, som jeg har opdelt under tre 

spørgsmål:  

1) Kan Max Payne 2 kaldes et film noir værk?  

2) Hvis ja, hvilke virkemidler bruges der til at iscenesætte dette? 

3) Hvilken betydning har disse ting i sidste ende i forhold til spiloplevelsen? 

Men før jeg når så langt, vil jeg kort introducere spillet og dets plot. 

 

3. Introduktion til Max Payne 2  
”I am Max Payne” således begynder Max Payne1 sin beretning, hvis man i spillets menu 

vælger punktet ”Previously”. Med egne ord resumerer Payne efterfølgende sin hidtidige 

færden, akkompagneret af tegneseriebilleder og reallydeffekter. På den måde fungerer Payne 

både som fortæller og protagonist i spillet, og det er hans historie, vi følger. Den tog sin 

begyndelse da Paynes kone og barn blev dræbt, og Payne efterfølgende tog på hævntogt for at 

stille de ansvarlige til regnskab (dette skete i Max Payne [1]). Denne historie og de 

komplikationer den medfører, danner grundlag for spillet. Selve spildelen fungerer som et 
                                                 
1 Jeg henviser her til hovedpersonen i spillet. Efterfølgende forkortet til Payne. Hvis det er spillet, som sådan jeg 
henviser til, vil hele være nævnt i kursiv. 
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3.persons actionspil, hvor vi styrer Payne set udefra. Helt grundlæggende foregår det meste 

ved, at man bevæger sig rundt på forskellige lokaliteter og skyder de fjender, der kommer i 

vejen. Undervejs er der breaks i spildelen, og tegneserien med Payne som fortæller tager over. 

På den måde er spillet en blanding af action og krimi-fortælling, hvor delene fletter sig 

sammen, og skaber en illusion om, at man som spiller udlever og udvikler Paynes fortælling. 

 

4. Film noir  
  Jerslev undersøger i teksten Film Noir – Et netværk af familieligheder begrebet film noir ud 

fra en filmhistorisk og filmkritisk vinkel, i et forsøg på en bestemmelse af nogle gældende 

karakteristika. Indledningsvis slår hun dog fast, at begrebet er meget uhåndgribeligt på grund 

af den måde det er blevet brugt og diskuteret gennem filmhistorien: ”Man kan alene gøre 

opmærksom på, at film noir som filmkritisk konstruktion er et resultat af flere 

sameksisterende historiske, filminstitutionelle og filmhistoriske forhold. Film noir er en 

nostalgisk konstruktion og et fantom, der aldrig er blevet defineret […].”2 Ligeledes slår hun 

fast at film noir ikke er en ”produktions kategori”, men snarere ”en bestemt filmkritisk 

diskurs”3. Alligevel mener hun dog at der kan findes en måde til at benytte begrebet 

konstruktivt, og det er ved ”[…] at tænke film noir som først og fremmest et netværk af 

familieligheder […].”4 Derfor fokuserer hun efterfølgende sin analyse på konkrete eksempler 

indenfor film noir kanonen, for på den måde at se hvilke generaliteter der optræder. Disse 

opdeler hun under to hovedoverskrifter, som jeg nu kort vil opridse hovedtrækkene af. 

A: ”Fatalisme og fatalt begær” 

  Med udgangspunkt i flere eksempler viser Jerslev, at der i film noir ofte er en udpræget 

fatalisme/ skæbnetro: ”Tiden kan ikke skrues tilbage i film noir, og den kan ikke stoppes. 

Uafvendelighedens inerti gør film noir’ens karakterer til objekter for noget, som selv de 

genkommende genfortællinger ikke kan hitte rede i.”5 Personerne er altså del af et fastlagt 

skæbnespil, hvis udfald de ikke føler, de kan påvirke eller ændre på, men blot acceptere. I 

forlængelse heraf er drivkraften ofte enten et fatalt begær efter penge, magt eller en 

kvinde, ”Eller også knyttes den mørke skæbnebestemthed til indre dæmoner, til et indre raseri 

                                                 
2 Jerslev s. 8 
3 Ibid. s. 5 
4 Ibid. s. 14 (Jerslevs kursivering) 
5 Ibid. s. 15 
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[…], eller til noget, der minder om eller beskrives som sindssyge […].”6 Derfor er filmene 

ikke blot en afbildning af svag menneskelig passivitet, men i lige så høj grad en beskrivelse af 

stærke individuelle drifter og begær. Ligeledes er de dystre fortællinger ofte æstetisk godt 

konstrueret, hvilket også er en væsentlig faktor ved film noir.  

B: ”Familien og femme fatale’n”  

  Her er det grundlæggende, ”[…] at familien er fraværende i film noir’en. Og er den ikke 

fraværende, mangler den de værdier, der normalt tilskrives familien.”7 Dette mener Jerslev 

ofte kan tilskrives det opbrud i familiemønstrene, man oplevede under og efter 2. Verdenskrig. 

I samme forbindelse ses femme fatale’n som en personificering af de stærke kvindebilleder, 

der opstod i forlængelse af kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Disse socialhistoriske 

forklaringer finder Jerslev dog ikke udtømmende. I stedet mener hun, at man også må se på 

det faktum, at filmene ”[…] insisterer på at lade modernitetens stemme tale, fordi de 

fastholder foranderligheden og bevægeligheden […]. Dette sker i film noiren ikke mindst ved 

at lade det disharmoniske forhold mellem kønnene være et af omdrejningspunkterne for 

beskrivelser af lovovertrædelser, grådig passion, egoisme og mangel på empati.”8 Det er altså 

ikke blot en socialrealistisk afspejling af forholdene, men derimod i højere grad et greb der 

iscenesætter modernitetens betingelser. Derfor er femme fatale’n heller ikke udelukkende et 

udtryk for den stærke kvinde, hvis seksualitet drager og fordærver manden.: ”[…] kvinden 

som femme fatale [er] ikke mere stereotyp end noir manden som uheldig eller lidt ynkelig helt. 

De to kønskonstruktioner hænger uløseligt sammen.”9 Derfor er forholdet mellem kønnene 

ofte meget mere kompliceret end som så netop fordi manden og kvinden er komplementære 

størrelser og ikke blot udtryk for seksuelle spændinger. 

Ovenstående opregner kort Jerslevs væsentligste pointer omkring film noir. Det er 

naturligvis meget mere kompliceret, og der er masser at tage fat på. I denne forbindelse 

rækker det dog, i og med at der nu er grundlag for at diskutere Max Payne 2 i forhold til en 

film noir problematik.  

 

                                                 
6 Ibid. s. 16 
7 Ibid. s. 21 
8 Ibid. s. 24 
9 Ibid. s. 24 
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5. ”A film noir love story” ?  
Som nævnt indledningsvis beskrives Max Payne 2 af udgiverne som ”a film noir love story.” 

Det står som en underoverskrift sammen med et tegnet sort-hvid billede10 af en mand og en 

kvinde med pistoler, der kigger på hinanden. Hermed skulle det være slået fast, at spillet 

bevæger sig indenfor film noir genren. Imidlertid er det interessant at spillet netop betegner 

sig selv som film noir, hvis man holder det op mod Jerslevs argumentation om, at film noir 

aldrig har været et produktionsmæssigt begreb, men derimod blot en konstruktion som 

filmkritikken har skabt. Denne problemstilling medfører flere ting. For det første betyder det, 

at spillet/ udviklerne må være bevidst om den film noir kontekst det vil indskrive sig i, meget 

modsat de film som eftertidens kritik har benævnt som film noir. Det er altså en overlagt 

indtræden i ikke blot det filmiske univers, men samtidig også den kritik som har indstiftet 

begrebet. Derved er det også oplagt, at de virkemidler der bruges, er skabt ud fra en intention 

om at skabe et film noir spil, hvis arv hentes fra filmens og filmkritikkens verden. Når jeg 

derfor stiller spørgsmålet om Max Payne 2 kan siges at være et film noir spil, må svaret være 

et ja med modifikationer. Godt nok opfylder det mange af ’betingelserne’, men det er 

samtidig så indlysende intenderet og bevidst, at det kun kan blive en pastiche på den 

oprindelige film noir kanon, som filmkritikken har behandlet. Denne balancegang er dog 

stadig udført på en overbevisende og stilsikker måde, hvilket gør at spillet fremstår originalt 

og film noir’sk.   

Virkemidlerne der bruges til at opnå denne effekt er utallige, og jeg vil blot fremhæve nogle 

eksempler her. For det første er der historien om Payne som den desillusionerede politimand, 

hvis familie er blevet offer for en omfattende sammensværgelse. Han er med andre ord fange i 

skæbnens kausalitet, og er udmærket godt klar over det selv, som for eksempel her hvor 

Payne i prologen udtaler følgende: ”They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there 

a choice? The Past is a gaping hole. You try to run from it, but the more you run, the deeper, 

more terrible it grows behind you, its edges yawning at your heels. Your only choice is to turn 

around and face it.”11 Denne udtalelse kombineret med den dystre baggrundsmusik, 

politisirener og regnvejr viser udtrykkeligt Paynes fatalistiske overbevisning. For ham at se er 

der ingen valg, kun konsekvenser af fortiden. I samme forbindelse kan man se på den indre 

vrede, der driver Payne, ganske i overensstemmelse med Jerslevs beskrivelse af film noir 

helten. 
                                                 
10 Se s. 1 hvor billedet er vedlagt 
11 Citatet er hentet fra tegneserie-klippet i spillets prolog. 
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  Naturligvis introduceres der også en genuin femme fatale i historien, i skikkelse af 

lejemorderen Mona Sax. Payne forelsker sig i hende, hvilket får alvorlige konsekvenser, da 

han ender med at skyde en politikollega for at beskytte Mona. Dermed opgiver han sin 

tidligere tillid til retfærdigheden, hvilket igen understøtter hans manglende tro bedre tider. 

Sidst i spillet redder Mona modsat også Payne, men også hun bliver skudt12. Hermed står det 

fast, at de to hovedpersoner er gensidigt afhængige, hvilket Jerslev også fremhævede som en 

væsentlig film noir faktor. Denne tese understøttes desuden af de tos navne, hvor at hvis man 

tager forbogstavet i Mona, og sætter det ind i stedet for efternavnet Sax’s forbogstav får 

navnet Max. Også Paynes familiære forhold er tydeligt film noir stil. Hans familie er der 

ganske enkelt ikke, kun i Paynes bevidsthed, eftersom de er blevet skudt. 

Ligesom spillets historie er det grafiske interface også med til at understøtte film noir 

perspektivet. New York, hvor spillet foregår, er skildret som dyster og korrumperet og det 

regner hele tiden. Tegneserierne som bruges til at skildre historien er holdt i få mørke, farver 

(dog med undtagelser). Scenarierne man spiller i, giver ligeledes indtryk af en verden i forfald, 

som for eksempel Monas lejlighed, der ligger i en bizar, nedlagt forlystelsespark. Også 

personerne man møder rundt omkring er oftest depraverede og fremstår enten som sindssyge, 

paranoide, ludere eller sprittere. Som et komisk eksempel på dette ses, at selv Paynes 

politichef på et tidspunkt ikke til at træffe, fordi han er til AA-møde.  

 

6. Afrunding 
Jeg vil afslutningsvis se på, hvilke betydninger film noir perspektivet har for spiloplevelsen. 

Som nævnt flere gange er historien det bærende element i Max Payne 2. Selvom spildelen er 

flot (med bullettime-effekter, fotorealistiske teksturer etc.) så er den dog rimelig ordinær, og 

lignede er set mange gange før. Tilmed er det ikke specielt svært, fordi man kan gemme 

spillet hele tiden, og efterfølgende bare loade hvis noget går galt. Derfor er spildelen rimelig 

triviel og ikke specielt innovativ. Derimod er historien opsigtsvækkende og måske endda reelt 

det, der bærer spillet. Grunden til dette mener jeg skal findes i den film noir kontekst, spillet 

indskriver sig i, ved at låne gængse træk fra film noir genren, og konvertere dem til en 

underfundig og kompleks historie. Samtidig medfører denne arv, at spillets mening ikke blot 

bliver at skyde x-antal fjender, men ligeledes optrevle Paynes historie. Dette lyder i sig selv 

                                                 
12  Her er der i øvrigt en anden interessant pointe som jeg kommer tilbage til senere. Desuden skal det nævnes at 
nogle af oplysningerne om spillets plot er hentet fra Wikipedia.org da jeg ikke har spillet det til ende.   



 7 

ikke specielt originalt, da mange actionspil har en eller anden historie, hvor et mysterium eller 

lignende skal opklares. Derfor er det min påstand at udviklerne åbenlyst bruger film noir 

perspektivet for at udvide betydningslaget i spillet og skabe et anderledes actionspil. Tilmed 

udvikles dele af filmsproget således at også computerspillets styrker kommer i fokus. Som 

eksempel på dette er der to forskellige slutninger på spillet afhængigt af hvilket sværhedsgrad, 

man gennemfører det på. I den ’nemme’ dør Mona til sidst, i den ’svære’ overlever hun. Alt i 

alt ligger Max Payne 2 sig altså indenfor film noir konventionerne samtidig med at de nogle 

steder udvides og tilpasses computermediet. 

 

7. Litteraturliste 
 

Max Payne 2: The Fall of Max Payne  

 - PC-udgave udviklet af Remedy Entertainment og Rockstar Games, 2003. 

 

Film noir – Et netværk af familieligheder 

 - Af Anne Jerslev, in Kosmorama 223, 1999. 

 

Max Payne 2: The Fall of Max Payne  

- Online-artikel fra wikipedia.org, 26/10-05.  

Adr.: http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Payne_2:_The_Fall_of_Max_Payne 

 


	1. Indholdsfortegnelse
	2. Indledning
	3. Introduktion til Max Payne 2
	4. Film noir
	5. ”A film noir love story” ?
	6. Afrunding
	7. Litteraturliste

