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Indledning 
 
”Saturday Night Fever – the Musical” havde premiere på Broadway, New York den 21. oktober 

1999 og spillede 500 forestillinger indtil den 30. december 2000. (The Guide To Musical Theatre, 

Saturday Night Fever) Ydermere har musicalen gået sin sejrsgang i store dele af verden heriblandt 

London - West End, Tyskland, Australien, Sydafrika, Finland, Danmark, Norge og Sverige. 

Musicalen er oprindeligt baseret på filmudgaven af samme navn fra 1977, der blev udødeliggjort 

med musik af brødrene Bee Gees, instruktion af John Badham og manuskript af Norman Wexler. 

(Nan Knighton – The Official Site, Saturday Night Fever)  

 

1970’ernes største helt både på scenen og på film, John Travolta spiller hovedrollen som Tony 

Manero. En utilpasset ung mand, der bor hjemme hos forældrene i Brooklyn. Han arbejder i en 

malerforretning udelukkende for at tjene penge, men drømmer om at forsvinde væk fra hverdagens 

realiteter. Det gør han hver lørdag på natklubben 2001 Odyssey. Her tryllebinder han gæsterne med 

sine discotrin og inspirerer både mændene og kvinderne til at svinge hofterne i takt med ham. Han 

forelsker sig i den karriereorienterede Stephanie en tilfældig lørdag aften på dansegulvet, men i det 

sekund kommer hans faste dansepartner og veninde Annette, der er ulykkeligt forelsket i Tony, i 

klemme. Tony Manero bakkes op af hans tre venner Double J., Joey og Bobby C., der ligesom ham 

også er præget af de trange arbejderklassekår og udfordringen ved at balancere ungdom med 

presserende valg, der skal danne rammen om det voksne liv. (The One and Only Company, 

Handlingen)  

 

Da musicaludgaven er identisk med filmudgaven, vælger jeg at tage udgangspunkt i filmen. Jeg 

ønsker med opgaven at undersøge, hvordan filmen parallelt med tiden skildrer unge menneskers liv 

og vilkår i 1970’erne med et specielt fokus på discoens eksistens i slut 70’erne. Hvorfor blev 

discoklubberne populære? Hvorfor havde de unge et så stort behov for at gøre oprør og stå op for 

deres egne holdninger? Jeg vil se på fænomenet disco, hvorfor lydsporet blev klassikere og filmens 

betydning for sam- og eftertiden. Jeg vil ydermere diskutere, om de historiske begivenheder, der 

fandt sted i perioden, førte til udviklingen af disco, eller om det opstod under helt andre 

forudsætninger. Slutteligt drages en konklusion med den hensigt at få svar på ovenstående 

problemstillinger. Som en sidebemærkning fokuserer jeg kun på 1970’ernes USA i opgaven, da 

historiske begivenheder i landene kan være ganske forskellige.  



4 

Silje Amalie Haaknel 
Musikkteaterhøyskolen, 31/1-2020 

 

At være ung eller ikke at være ung... I 1970’erne 

1970’erne var en voldsom tid. På mange måder var årtiet en fortsættelse af 1960’erne; Kvinder, 

afroamerikanere, homoseksuelle og indianerne kæmpede for lige rettigheder. Amerikanerne gik på 

barrikaderne i forhold til krigen i Vietnam. Mange amerikanere fra arbejder- og middelklassen 

mistede troen på statens gode intentioner, og derfor blev en ny konservativ populisme dannet. De 

var trætte af ”forkælede unge hippier”, vrede protestbevægelser og en forstyrrende regering, der 

efter deres mening gav for meget støtte til sorte- og fattige mennesker på skatteydernes regning. Der 

opstod simpelthen det, man kaldte for ”det stille flertal”. ”Det stille flertal” gjorde opmærksom på 

deres utilfredshed med Richard Nixon, hvorefter han med det samme begyndte at afvikle den 

velfærdsstat, der havde været årsag til denne harm. Det betød, at Nixons politik begunstigede 

interessen for arbejder- og middelklassen, der følte sig svækket af samfundet i 1960’erne. 

Som 1970’erne fortsatte, blev en ny bevægelse formet kaldet ”New Right”. Den blev formet af 

førnævnte samfundsgruppe. Bevægelsen talte for et fri marked og beklagede sig over tilbagegangen 

af traditionelle sociale værdier og kønsroller.  

Opmærksomheden omkring klimaforandringer voksede støt frem i 1970’erne og kampen for miljøet 

blev ganske udbredt. Amerikanerne kunne fejre den første ”Earth Day” i 1970, og The National 

Environmental Policy Act, The Clean Air Act og The Clean Water Act blev efterfølgende dannet. I 

slutningen af 1970’erne forekom oliekrisen, og det skabte endnu større opmærksomhed omkring 

emnet. Kvinderne fik i 1970’erne mange flere sociale og politiske rettigheder takket være 

feministgrupper og rettighedsforkæmpere. (History, The 1970s) 

Richard Nixon blev ræd for at trække amerikanske soldater tilbage fra krigen i Indokina, så for at få 

USA til at se stadig stærke ud, flyttede han kampbyrden over på sydvietnamesiske soldater. Krigen 

skulle ”vietnamiseres”, men krigen blev stadig en større belastning for USA. (Gyldendal; Den Store 

Danske, Vietnamkrigen) Meget få amerikanere støttede krigen, og mange protestanter forsøgte at 

tydeliggøre dette, men det endte altid ud i store kampe og tabte liv. Nixon kom i uføre og i 1972 

fandt politiet fem indbrudstyve, han havde hyret til at sørge for, at han blev genvalgt. Kontoret, det 

foregik på, var kontoret for det demokratiske nationale udvalg, der ligger i Watergate-

kontorbygningen. Denne skandale blev kaldt for Watergate-skandalen, og Nixon blev fjernet fra 

embedet.  

Efter Watergate-skandalen trak mange folk sig fra interessen for politik. Som en form for 

liberalisme, blev specielt de unge utroligt interesserede i musik og alt fra Donna Summer, ABBA, 

The Rolling Stones, Pink Floyd, Olivia Newton-John og Bee Gees blev dyrket i mangefold. I 



5 

Silje Amalie Haaknel 
Musikkteaterhøyskolen, 31/1-2020 

 

slutningen af 1970’erne brugte mange unge deres hårdt ønskede frihed til 

at gøre, som det passede dem. Der var intet loft på, hvad man iklædte sig 

af tøj. Man lod håret gro, havde sex og tog stoffer. (History, The 1970s)  

 

Flipper eller punker?  

Generelt var ungdommen delt op i tre forskellige grupper: Punkerne, flipperne og 

diskerne. Punkerne, eller rockerne, som de også blev kaldt, gik i cowboybukser og 

læderjakker. De gik i plateaustøvler og havde puddelhår. (Kyhn, 70’erne: Dengang du 

enten var disker eller flipper)  

 

Punk/rocksubkulturen begyndte i starten af 1970’erne i USA som en reaktion på 1960’ernes 

konservative befolkningsgruppe. (Study.com, History of the Punk Rock Subculture) Selvom 

punkkulturen opstod i USA, var det en Sex Pistols koncert i England, der satte skub i sagerne. 

Punkbandet spillede på Londons 100 Club Punk Festival i 1976, og det udløste punkkulturen, der 

fortsatte helt ind til slutningen af 1970’erne og stadig er en kultur den dag i dag. ”No Future” var 

mange af punkbands’ enes mottoer. De havde et behov for at provokere det omkringværende 

samfund med deres hårde livsstil. De følte et overskud ved at provokere, og det var deres stemme i 

det politiske billede. Chrislo Hass, der var musiker og spillede synthesizer for Minus Delta 

forklarede, hvad motivationen for punkkulturen var: ”The 70s were the epitome of petite 

bourgeoisie. That’s why it was so much fun to provoke these people”. 

(Mund, How the punk movement was launched 40 years ago)  

 

Flipperne eller hippierne/hippy, som man kalder dem på engelsk, var 

medlemmer af 1960’ernes og 1970’ernes modkulturelle bevægelse, der 

afviste alle former for en ”normal” livsstil i det almindelige amerikanske liv. Bevægelsen opstod på 

universitetscampusser i USA selvom, det også spredte sig i Canada og Storbritannien (og resten af 

Europa efterfølgende). Navnet kommer af ”hip”, der betyder hofte, og det var et udtryk, der blev 

anvendt af Beats i 1950’erne. Beats var en litterær bevægelse. De blev generelt betragtet som 

forløberne for hippierne. Selvom bevægelsen delvist opstod som opposition til USA’s involvering i 

Vietnamkrigen (1955-1975), var hippier ofte ikke direkte involveret i politik, i modsætning til deres 

aktivistiske kollegaer kendt som Yippies (Youth International Party). Hippierne følte sig 

fremmedgjorte fra middelklassesamfundet. De kunne ikke stille sig enige i synet på materialisme og 
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undertrykkelse, og derfor udviklede de deres egen karakteristiske livsstil. De foretrak langt hår 

(over hele kroppen) og afslappet og ofte ukonventionelt tøj i ”psykedeliske” farver. De levede i 

bofællesskaber og vedtog ofte vegetariske diæter baseret på uforarbejdede fødevarer og praktiserede 

holistisk medicin. De var utroligt engagerede i at passe på kloden, hvorfor de også valgte at leve på 

den specielle måde, de gjorde. De promoverede åbenhed og 

tolerance som alternativer for middelklassesamfundets 

restriktioner. Derfor var en populær frase, der også beskriver 

hippiebevægelsen vældig godt: ”Make love, not war”. I midten af 

1970’erne var bevægelsen aftaget, men i 1980’erne opstod en ny 

generation af hippier. De havde til hensigt at gøre karrierer for 

sig selv i erhvervslivet, hvorfor de blev kaldt Yuppies (Youth 

Urban Professionals). (Encyclopædia Britannica, Hippie 

Subculture)  

 

Og så var der diskerne! 

Disco livsstilen blev affødt på Valentine’s Day 1970, da David Manusco åbnede klubben The Loft i 

New York. Da discotiden peakede i 1978-1979, var den demografiske gruppe hovedsageligt 

bestående af hvide, heteroseksuelle, urbane- og forstadsunge fra arbejder- og middelklassen, men 

sådan var det ikke i starten. De første otte år var disco et undergrundsfænomen. Men så kom filmen 

”Saturday Night Fever”, og den inspirerede til at omdanne subkulturen til en mainstream modeflugt, 

hvilket resulterede i 30% stigning af discoklubber. Der var ikke en definitiv disco-demografisk 

gruppe. I 1970’erne opstod nutidens pluralisme, hvor forskellighed og invidualisme blev en større 

del af hverdagen i modsætning til den forhenværende monistiske hverdag, der herskede før dette 

”gennembrudsårti”. Derfor blev også flere forskellige befolkningsgrupper tiltrukket af 

discotendensen. Men hvis man endelig skal ”dele” grupperne op, var der den første gruppe fra 

1970-1978. De var generationen af de såkaldte baby boomers, der følte sig uden for 60’ernes 

modkulturrevolution. De var teenagere i 1960’erne og så begivenhederne fra sidelinjen. Mange var 

uvidende misundelige over de friheder, som de så hippierne skabe. De 

var misundelige på den personlige udvikling, søgen efter oplysning og 

den seksuelle revolution. Som Bruce Pollack har udtalt: ”We had been 

reminded once too often that we were just not with it. Where they had 

long hair and Woodstock, we had nothing to clearly call our own. We 
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needed the kind of shared activity, scorned by our elders, which would bring us together as a group. 

At the disco, we have forged a generational banner. It’s great to feel special at last”. De vedtog en 

helt anden æstestik fra modkulturen, fordi en vigtig del af at føle sig speciel er at være anderledes. I 

dette tilfælde var det at være anderledes end hippierne. Et kerneelement for discoen var raffinement. 

Derfor var livsstilen fornem og klassisk, men man holdt stadig fast i modkulturens vægt på 

personlig udvikling. Det betød ikke, at det skulle være ”country life and dressing down”. Den 

seksuelle frigørelse, der var banebrydende i 1960’erne blev omfavnet og taget til sig, men som en 

glamourøs og urban version. Det skulle forene det adskilte, for at bryde grænser. Derfor var moden 

et mix af hippiernes løsere tøjstil såsom trompetbukser og åbne skjorter og håret stilet med 

inspiration af 60’ernes mere tilknappede stil. (Vintage Dancer, 70s Disco Fashion: Disco Clothes, 

Outfits for Girls and Guys)  Med den nye gruppe af diskere, der kom fra forstædernes arbejder- og 

middelklasse, fandt man den samme opadgående mobilitet, som havde motiveret middelklassen i to 

århundreder. Disco var tiltalende, fordi dets raffinement var et skridt op for dem, men stadig inden 

for rækkevidde. Alt hvad de skulle gøre, var at iklæde sig det moderigtige 

tøj og betale indgangen til diskotekerne. Her kunne de leve i en elegant, 

futuristisk verden for en nat.  

Discomusikken spejlede denne sofistikerede livsstil med orkestrerede numre 

med store strygere- og messingindslag. Dette kan blandt andet høres i 

Saturday Night Fever albummets sange såsom ”Manhattan Skyline”, 

”Calypso Breakdown”, ”Night on Disco Mountain” og 

”A Fifth of Beethoven”, som  er en moderne udgave 

inspireret af Beethovens 5. symfoni. Det var det modsatte af rockbands’ ene. 

Bevidst modsat. For arbejder- og middelklassens unge amerikanere var 

muligheden for at tage et skridt op i deres liv mere overbevisende end at klæde 

sig ud. (Stanford, The Disco Lifestyle)  

 

Et forsøg på at kunne trække vejret 
Det er også dette tema, der gør sig gældende i handlingen for ”Saturday Night Fever”. Tony 

Manero er en italiensk/amerikansk ung mand fra arbejderklassen. Han søger netop samme mulighed 

for frihed og et forsøg på at kunne trække vejret. Der hersker ingen tvivl om, at filmen skal afspejle 

personlig frigørelse. I filmens intro brager et tog mod forgrunden til lyden af Bee Gees’s ”Staying 

Alive”. Toget udgør altså et wake up call. Tony er ung og frisk, men han står overfor et stort skift i 
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livet. Han skal finde ud af, hvad han vil bruge sit liv på. Hvad vil han uddanne sig til, og hvilke 

retninger vil han vælge at forfølge? Han er kvindebedårer, flatterer sig med sine ikoniske disco 

moves, for at dominere sig i gadebilledet. Han ser sit arbejde i malerforretningen som en lidt sur 

pligt, men han bliver også stolt af sig selv, når han tjener sine egne penge. En af hans største 

bekymringer og ikke mindst byrder, er hans familie bosiddende i et rækkehus i Brooklyn. Faderen 

er forhenværende bygningsarbejder. Han blev arbejdsløs og har været det i en rum tid. Man 

fornemmer allerede ved det første møde med forældrene, at rammerne er mandschauvinistiske og 

meget konservative. Det er faderen, der er familiens overhoved, og moderen skal udelukkende 

interesse sig for madlavning, husholdning og holde styr på familiens børn. Familiens store stolthed 

er Tony’s storebror Frank. Han er præst og bibeholder altså familiens vigtige rolle inden for den 

katolske kirke. Han har taget en prestigefyldt uddannelse, men på trods af alle disse goder, har de 

ikke noget godt forhold til ham. Han ser sjældent familien, men en dag dukker han op. Tony har 

altid set op til storebroderen, for han har alt det, Tony ved forældrene ønsker. Men Frank fortæller, 

at han er kommet for at fortælle familien, at han har valgt at sige sin stilling som præst op, da han 

følte, det var forældrenes drøm og ikke hans egen. Det udløser nærmest en undtagelsestilstand i 

familien, og de holder helt op med at kommunikere med hinanden. Tony er dybt forvirret over, 

hvad der foregår, men søger tilflugt på sin elskede natklub ”2001 Odyssey”. Her mødes han med 

vennerne og sin faste dansepartner, Annette til en fælles forståelse af, at samfundet, de lever i er: ”A 

stinking rat race”. Annette er dybt forelsket i Tony. Han har alt, hvad en god mand skal have, og 

han imponerer gang på gang på dansegulvet foran flere hundrede tilskuere og beundrere.  

Tonys venner er også katolske og kommer fra samme kår, som Tony kommer fra. De dyrker deres 

frigjorte seksuelle rammer i deres bil med alverdens kvinder hentet fra klubben. De tager også 

stoffer, hvilket Tony føler sig splittet omkring. En dag møder han den karriereorienterede og 

veluddannede Stephanie på klubben, og han falder pladask for hende. Hun er dog en ganske bevidst 

kvinde, så hun godtager ikke hans flirten, og Tony føler sig pludselig ikke kun udfordret 

derhjemme, men nu også på hans ellers sikre domæne. Han bliver for alvor bekendt og mødt med et 

andet liv. Han bliver fra han møder Stephanie og igennem filmen fanget imellem arbejderklasselivet 

og livet i det højere borgerskab, som Stephanie repræsenterer. Annette holder ham dog tilbage i det 

velkendte liv ved hele tiden at gøre kur til ham. Noget han gang på gang afviser. Samtidig har han 

ufatteligt svært ved at gøre sig fri af forældrenes konservative holdninger. Det er tydeligt at mærke, 

at han altid har søgt, men aldrig har fået den kærlighed og bekræftelse, som han har opfattet, 

storebroderen har nydt godt af. Problemet er dog, at storebroderen ikke har været så lovprist, som 
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han har troet. Han var vigtig for familien i sit yrke, men hans forhold til forældrene forbliver 

uændret. Stephanie udfordrer Tony på alle tænkelige måder, og hun spiller et spil overfor ham. Hun 

spiller forelsket i ham, hvilket får Tonys hjerte knust, når hun fortæller ham, at det kun har været et 

spil for galleriet, for at promovere sin egen person.  

Et andet problem og værre skæbne, er vennen Bobby C., der uheldigvis gør en jævnaldrende kvinde 

gravid. Abort var udelukket. Det var ulovligt og abort var noget, man kun kunne få foretaget i de 

katolske kredse, hvis man havde fået tilladelse fra en præst eller biskop. Bobby C. må sande, at han 

bliver nødt til at gifte sig med hende. Det strider imod alle hans drømme og ønsker for fremtiden, 

og han føler sig ekstremt fanget. Han vælger, ubevidst, at begå selvmord, springende udfra 

Brooklyn Bridge. Det er ikke et planlagt selvmord, men hans sind leder ham til det efter lang tids 

fortvivlen: ”There are ways to killing yourself without killing yourself”. Ulykken bliver en radikal 

ændring i Tonys liv. Tony har følt sig fanget imellem to vidt forskellige verdener, men han indser, 

at arbejderklassens kummerlige tilværelse og det højere borgerskabs ligegyldighed tvinger ham til 

at danne sit eget liv og sin egen tilværelse. Brooklyn Bridge, hvor han kommer til denne beslutning 

udgør også de to verdeners forskellige ståsted. Brooklyn for arbejder- og middelklassen og 

Manhattan for det højere borgerskab. Tony slutter af med at tilgive Stephanie for hendes opførsel, 

og de beslutter at forblive venner. Han slutter altså fred med den verden. Annette tilgiver han også 

på broen, for i samme situation som selvmordet at tale hende fra også selv at ville begå selvmord. 

Dermed har Tony udviklet sig til en selvstændig og handlekraftig mand, der har fundet fred i sin 

egen vej, i sin egen verden. Hans discobaggrund har dermed hjulpet ham til at blive en voksen 

mand. (Badham, Saturday Night Fever, 1977) 

 

Lyden af en ny tid 
Disco var lyden af en ny tid. Udsatte samfundsgrupper såsom homoseksuelle, sorte og latinoer 

kunne bevæge sig smertefrit rundt, når de befandt sig på et discogulv. Det medførte, at der kom en 

større forståelse og accept af homoseksuelle i medierne og juridiske friheder i New York i 1971. 

For latinamerikanerne kunne de udfolde deres store tradition for pardans. Det blev anset for vældig 

mandigt at danse pardans i de latinamerikanske lande. Man ser også, hvordan Tony Manero i filmen 

lader et latinamerikansk par vinde den afsluttende dansekonkurrence selvom, Tony og Stephanie 

blev udråbt til vindere. Det vidner om en stor selvindsigt og forståelse fra Tony Maneros side. Det 

var nemlig dem, der havde fortjent det mest. For afroamerikanerne følte de sig specielt forbundet til 

musikken, der var inspireret af ”Soul Makossa” single af Manu Dibango fra Afrika. Det affødte en 
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helt ny lyd af Philly-style orchestral versioner, funky rytmer og en ny generation af Motown soul. 

Discoens sofistikerede tilgang betød hermed, at over en million hvide mennesker fra arbejder- og 

middelklassen strømmede til diskotekerne selvom, det oprindeligt var de homoseksuelles, 

latinoernes og de sortes scene. Det var et kerneelement på discoscenen at have raffinement, og 

sofistikeret betød at ville se sig selv som personligt udviklet. (Stanford, The Disco Lifestyle)  

 

Brødrene Gebis  

Brødrene Gebis er det danske kælenavn for de tre musikalske 

brødre Barry (1946), Robin og Maurice Gibb (1949). Den 22. 

marts 1963 blev gruppen Bee Gees dannet bestående af de tre 

brødre selvom, de både havde haft succes som børne- og 

ungdomsstjerner førhen. (Ott, The Bee Gees: How Three 

Small-Town Brothers Became Leaders of the 70s and 80s 

Music Scene)  

”We made a pact between the three of us that, hell or high water, we were going to be a famous pop 

group and that nothing was going to stop us” – Barry Gibb. Og det må man sige, de blev og vedblev 

med at være. I mere end 40 år har Bee Gees haft succes og modtaget utallige af tilkendegivelser fra 

fans af deres musik. Deres dedikation til musikken og sangskrivningen medvirkede til, at de skilte 

sig markant ud fra deres øvrige kollegaers lyd og yrke. Begge deres forældre var musikere, og de 

voksede op i et arbejderklassekvarter i Manchester. I 1975 havde Bee Gees haft megen succes, men 

de følte stadig ikke, at de var helt tilfredse. De ville producere et disco album. Et stærkt album: ”We 

tried to come up with a different sound, a more disco sounding style, yet incorporating pop and 

rock. It seemed to work.” Brødrene var australsk/britiske og havde end ikke været i USA for at 

producere musik. De møder Eric Clapton, der fortæller dem, at han synes, de skal tage til USA. Det 

er tid for dem til at prøve noget nyt. Deres første nyskrevne album i USA blev med tiden populær 

og deres single ”Jive Talkin”, der også indgår i ”Saturday Night Fever”-albummet modtog platin 

guld, og det var vigtigt for Bee Gees. Selvom deres album fik stor succes, var de ræd for at 

producere endnu et – for hvad nu hvis, det ikke blev succesfuldt? Men den amerikansk/tyrkiske 

musikproducer Arif Mardin gav dem en peptalk. De rejste dermed til Californien, for at udvikle 

deres næste album hos musikproduceren Richard Perry, men de havde ikke kemi. De spillede ”You 

Should Be Dancing” for ham uden yderligere reaktion. Herefter valgte de at tage skeen i egen hånd 
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og producere pladen selv. De fløj tilbage til deres hjemlige omgivelser i Miami, og Arif gav dem 

rådet om at sørge for at blande mange forskellige musikgenrer.  

I året 1976 udkom to film, der havde soundtrack af Beatles. Her sang Bee Gees nogle af sangene. 

Efter en stor anerkendelse for det, tog Robin og Maurice tilbage til England, for at være sammen 

med deres familier. Maurice’s første barn skulle fødes og imens arbejdede Barry videre på en ny 

single i Miami. ”You Should Be Dancing” blev lanceret den 21. juni 1976. Singlen blev hurtigt en 

del af hitlisterne og bevægede sig støt opad. ”Children of the World” som ”You Should Be 

Dancing” var en del af blev udgivet den 1. september 1976. (Bilyeu et al., 2013, fra ”Introduction” 

til 2 ”Childhood Days” & fra 25 ”There At Last” til 26 ”Should You Be Dancing?”)  

 

Et hit bliver til 

Filmen ”Saturday Night Fever” er baseret på en artikel af Nick Cohn. Nick Cohn er en nordirsk 

rockkritikerskribent. Artiklen hed “Tribal Rites of the New Saturday Nights” og blev udgivet den 7. 

juni 1976 i New York Magazine. Han fik til opgave af bladet at dokumentere disco genren – et nyt, 

stort set etnisk, stort set homoseksuelt miljø og underjordisk tendens, der havde erobret store dele af 

New York. Hovedrollen i artiklen, en italiensk/amerikaner, der arbejdede i en hardware butik i løbet 

af ugen og festede på discoklubben 2001 Odyssey i weekenden, var opdigtet, men det vidnede 

artiklen ikke noget om. Det vidnede faktisk om det modsatte: ”Everything described in this article is 

factual and was either witnessed by me or told to me directly by the people involved. Only the 

names of the main characters have been changed”. Artiklen var så passende og ovenikøbet faktuel, 

at man besluttede sig for at lave en film baseret på artiklen. Filmrettighederne blev solgt til producer 

Robert Stigwood, og John Travolta blev kørt i stilling. (Guardian, Disco’s Saturday Night Fiction) 

John Travolta havde forinden været til audition på et andet projekt produceret af Robert Stigwood, 

”Jesus Christ Superstar” på Broadway, men Robert Stigwood syntes, at Travolta var en anelse for 

ung til at passe ind i resten af castet. Fem år efter, kontaktede Robert Stigwood Travolta igen, og nu 

passede han perfekt ind som den charmerende italienske amerikaner. Problemet var bare, at der ikke 

var noget soundtrack til filmen. Han kontaktede Bee Gees, og de skrev al musikken på nogle få 

uger. Det er dog lidt sløret for brødrene, for de har forskellige meninger om, hvor lang tid, det tog 

dem. To af sangene ”Night Fever” og ”You Should Be Dancing?” var skrevet allerede og var hits. 

(Bilyeu et al., 2013, 26 ”Should You Be Dancing”)  

Det kom selvfølgelig som et chok, da det blev afsløret 20 år efter filmens udgivelse, at der ikke 

fandtes nogen discoglad italiensk amerikaner. Discoklubben fandtes og lå på Bay Ridge, men det 
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føltes stadig som en løgn, når artiklen havde startet en helt kult omkring det. Nick Cohn havde 

mødtes med en disco danser for at lave research tilbage i 1976, men mere var der ikke ved det. 

(Khomami, Disco’s Saturday Night Fiction) Alligevel fungerer filmen stadig for eftertiden. Unge 

kan stadig den dag i dag spejle sig i temaet og dét at skulle gennemgå en menneskelig udvikling, 

men filmen er også vigtig for eftertiden, da den bevidner om, hvor vigtig, den var for samtiden, da 

filmen bidrog til at forene mennesker på tværs og fremkalde det vigtigste ved discoens principper. 

Den åbnede menneskers øjne for hinanden og forenede samfundslagene som aldrig set før. Hvad 

angår musikken, var det interessant, at sangskrivningen ikke spillede en større rolle. Teksterne kom 

til brødrene udfra mindre og ikke særlig betydningsfulde begivenheder, men alligevel kunne folk 

spejle sig i dem. Hvis man lytter efter teksten i for et eksempel ”How Deep Is Your Love” – 

kærlighedsballaden, synger brødrene: ”Cause we’re living in a world of fools, breaking us down, 

when they all should let us be, we belong to you and me”. Det kan direkte henføres til de unges 

spleen imellem den ældre generations konservatisme og deres egne opfattelser af verden.  

”Stayin’ Alive” er jo også en beskrivelse af, at discoen hjalp de unge med at holde sig i live og 

holde modet oppe i en hård tid både aldersmæssigt, men også i samfundet. Albummet er et af de 

bedst solgte i historien med omkring 40 millioner kopier solgt worldwide. Alligevel blev albummet 

også discoens sidste storhedstid. De mange discohits fra andre kunstnere havde allerede i slutningen 

af 1970’erne haft deres succes og var fadet langsomt ud igen. Discoen gik fra at være en populær 

musikstil til at blive et fænomen med filmen, men med så mange andre fænomener, lagde 

populariteten sig også her og gav plads til en ny fase inden for musikken. Men filmen og musikken 

er den dag i dag stadig anerkendt og hørt verden over, og så var musicalen den første af sin slags til 

at fremhæve sangene som en del af handlingen uden, at de blev sunget af karaktererne i filmen. 

(Murray, The Saturday Night Fever Soundtrack helped spread disco – and kill it)  

 

Discofeberen rasede af en grund 
1970’erne var så sandt, som det er skrevet en voldsom tid. Det var en tid, der var markant opdelt, 

hvad angår samfundsgrupper, men også generationerne imellem. Det må have været utrolig 

forvirrende at være teenager og ung midt i politiske opbrud og uenigheder. Der er ikke noget at sige 

til, at de unge søgte tilflugt i de forskellige subkulturer. Her fandt de fællesskaber, der delte samme 

politiske og samfundsmæssige holdninger som dem selv.  

”Den første discotid”, hvis man kan kalde det det, fra perioden 1970-1978 blev til, fordi de unge 

havde et behov for at realisere sig selv, hvad angår seksuel frigørelse, politisk enstemmighed og det 
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at vokse som menneske. De havde længe fulgt hippierne og ønsket samme afstandtagen til 

samfundet, men de var ikke interesseret i at yde en så radikal ændring i deres eget liv, som 

hippierne havde gjort og fortsatte med at gøre. Det var primært unge fra udsatte samfundsgrupper, 

minoriteterne, der udfoldede sig til discomusikken, men langsomt gik det op for den nye generation 

af unge, der primært bestod af hvide unge fra arbejder- og middelklassen, at de også ønskede en 

større frihed. Det legendariske ved disco var, at man skulle opføre sig sofistikeret. Musikken var 

raffineret, tøjstilen var raffineret, og man skulle give plads til alle på dansegulvet. Dansegulvet 

forenede mennesker af forskellige racer og seksualitet. Selvom hippierne og senere også punkerne 

havde samme mål for øje, blev de subkulturer i højere grad en ”lukket klub”. Det var nødvendigt at 

iklæde sig iøjnefaldende tøj og agere på en speciel måde. Sådan var det ikke i discoverdenen. Tøjet 

havde sin egen stil, ja, men stilen var stadig acceptabel og mere normalt i samfundsbilledet, end de 

to andre ydergrupper.  

Derfor blev disco i takt med ”Saturday Night Fever” ikke bare et sted at samles, men det blev et 

fænomen. Et fænomen, der skulle bane vejen for endnu større forståelse mennesker imellem, og 

hvor man den dag i dag stadig lever efter de samme principper. Verden i dag er også bestående af 

mange forskellige mennesker fra mange forskellige samfundslag, og ikke alle er enige politisk eller 

menneskeligt. Men medmenneskeligheden og solidariteten vokser stadig støt og udgør håbet for, at 

verden vil blive ved med at udvikle sig udfra de grundprincipper, der blev dannet af de unge i 

1970’erne. 

 

Konklusion 
”Saturday Night Fever” formåede perfekt at favne de unge diskere. Selvom artiklen, den var baseret 

på ikke var faktuel sand, kunne unge stadig spejle sig i handlingens begivenheder, og det var 

fuldstændig de udfordringer og længsler, de unge i 1970’erne kæmpede med og blev draget imod. 

Discoen startede som et undergrundsmiljø, men forvandlede sig til et fænomen, da den ikke kun 

blev et tilflugtssted for minoriteterne, men også et tilflugtssted for de hvide unge, hvorfor 

samfundsgrupperne blev samlet, og man opdagede, at mennesker ikke er så forskellige endda. Det 

er ikke underligt, at subkulturerne blev dannet i 1970’erne. Verden stod overfor en kolossal ændring 

politisk og i tilværelsen, og derfor følte de unge et så stort behov for at gøre oprør, for overhovedet 

at kunne finde sig selv i en ellers meget splittet hverdag.  
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