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FORTEGNELSE 

Frem med champagnen og på med festhatten! I efteråret fejrede 

Ordet 10 års fødselsdag, og nu har vi rundet endnu et skarpt 

hjørne—30 blade står nu stolt på række på Institutbiblioteket, og 

redaktionen har rundhåndet uddelt skulderklap til... ja, sig selv. 

Hvordan skal det så fejres? Sidste nummer var det første i farve, 

og den tradition kører videre, samtidig med at vi har udvidet 

formatet til 40 bugnende sider, fyldt med skarpsindige analyser, 

essays og interviews, der alle relaterer sig til dette nummers tema: 

Skandinavien. 

Dansk film gør sig Oscar-bemærket med film som Hævnen og En 

kongelig affære; Kon-Tiki gjorde det samme for nordmændene, der 

med Joachim Trier desuden har lanceret en ægte auteur. I Sverige 

arbejder veteraner som Jan Troell og Roy Andersson side om side 

med yngre filmskabere som Lukas Moodysson, og Finland og 

Island sender stadig mere ambitiøse film på festival. Den nordiske 

film er på vej frem! 

”Og hvad så,” tænker du måske, ”hvad skal vi med flere 

socialrealistiske depressionsfilm om narkoludere og alkoholikere 

med ondt i familielivet?” Det er tid til at gøre op med fordommene: 

Skandinavien har mere at byde på.  

Det håber vi på i dette blad at kunne bevise. 
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Der er noget mystisk og 
næsten magisk over 
Bergmans dragende film, der 
er en hyldest til filmen som 
kunstart. For mig bliver 
'Persona' næsten til en 
psykologisk thriller med sin 
klaustrofobiske setting, der 
både findes i omgivelserne 
og i karakterernes sind.  

Fantastisk filosofisk 
filmpoesi. Hans brug af 
ekstremt lange indstillinger 
giver en teatralsk-filmisk 
kvalitet, hvor det betaler 
sig at være opmærksom.  

Persona af Ingmar Bergman 

Du levande af Roy Andersson 

Èn af de smukkeste, 
reneste og mest 
ligefremme skildringer 
af hvad det vil sige at 
være menneske, som 
jeg nogensinde har set.  

Oslo, 31. august  

af Joachim Trier 

En dødsensfarlig film, 
hvor forholdet mellem 
ondskab og godhed 
balancerer på en 
skarpslebet knivsæg.  

Dogville af Lars von Trier 

Mest af sentimentale 
grunde - da den var en 
af de første film jeg 
skrev en analyse af  så er 
den sjov og overdrevet 
på den rigtige måde.  

Adams æbler 

af Anders Thomas Jensen 

Et hudløst generations-
portræt, med en fantastisk 
filmisk sensibilitet. Trier er 
en skandinavisk arvtager til 
nybølgens pionerer og 
formår i filmen at indfange 
erindringens natur i 
billeder og lyd.  

Oslo, 31. august  

af Joachim Trier 

Jeg synes, konceptet er 
genialt: Underholdning, 
læren om Danmarks-
historien, julehygge og 
sange, der holder!  

Pyrus-serien, særligt 

Alletiders Nisse 

Bjergkøbing Grand Prix  

af Ivo Caprino 

Fordi man kan blive helt 

deprimeret over 

skandinavisk films 

socialrealisme—og så er 

der intet, der skaber 

godt humør som dette 

finurlige, charmerende 

dukkefilmsmesterværk. 
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Ej, det er der jo nok… 

Man kan måske godt 

finde nogle 

fællestræk, men en 

definition bliver svær 

at nærme sig. Alt efter 

temperament er det 

vel noget med at finde 

deres ”unikke, 

særegne træk” eller ”diagnosticere dem ud fra 

deres symptomer og finde deres fælles lidelse”. 

Arg! – men nu foregriber jeg tingene: Det er måske 

lidt tidligt at sparke sig så langt op i taksonomien. 

Måske jeg skulle starte med nogle spæde skridt. 

Okay, associationer… Ram mig! Nu! Jeg nailer den 

her! Der er noget med filmkunst og excentrikere – 

det ved jeg da. ”Skandinavisk film” er noget med 

Lars von Trier, der sidder ude i sin kajak og 

udtænker store moralske fortællinger, der skal 

være en torn i øjet på småborgerligheden, og 

finder på dogmer og benspænd, der skal sætte 

filmsprog og publikum på prøve – gerne med en 

rank fuck-finger til den etablerede scene eller 

parnasset (læs Nordisk Film). Og Bergman – ja, 

Bergman! Den skandinaviske filmkunstner må 

gerne være så excentrisk, at han opdager sin 

nyvundne guldpalme ved tilfældigvis at læse om 

den i sin avis… fra skovhyttens das… af H til oppe i 

Sverige. 

Men de er nu vist alligevel en meget lille del af det 

samlede output – kunstfilmene altså… Det meste 

er jo socialrealistiske køkkenvaskfilm om 

alkoholikere, stofmisbrugere, incestofre, forsømte 

børn og mobbeofre – med stringente ét-ords-

titler, der er perfekte til opremsning: Bænken, 

Jagten, Festen, Hævnen, Arven, Idioterne, 

Kapringen, R, Submarino. Ja, sådan er de fleste. 

Men hov, de var jo kun danske! Hvad med de 

andre? 

Nordmændene... Ja, indtil for ganske nylig var man 

tilbøjelig til at sige ”Nordmændene? De kan sgu 

ikke lave film. Jeg har i hvert fald aldrig set noget”, 

men nu har de da godt nok fået smæk på! Den ene 

Oscar-nominering efter den anden med store 

episke genrefilm og en ny filmkunster i Joachim 

Trier, som laver generationsportrætter af det nye 

årtusinds skandinaver, så ingen andre kan følge 

med. 

Man er tilbøjelig til at sige det samme om Island, 

for kan et land med under en halv million 

indbyggere overhovedet have en filmindustri? 

Umiddelbart er svaret vel… Nej. Men så nakker de 

jo bare med jævne mellemrum nogle af de 

eftertragtede pladser på Den Danske Filmskole. 

Når de så er færdige, laver de noget med 

forknyttede outsidere, fotograferet i naturens 

store, barske vidder. Gerne meget kunstnerisk. De 

er sgu så kunstneriske, de islændinge. 

Svenskernes filmindustri minder vel egentlig 

meget om den danske. Som de kunstneriske, 

ambitiøse filmskabere i Danmark, står de i skyggen 

af Dreyer og Trier og bærer arven fra Bergman på 

skuldrene som et åg. Så har de også en masse 

socialrealisme og en komedie i ny og næ, ligesom 

os – Og ikke mindst en forbandet masse krimi-

filmatisering. Krimi kan de li’, svenskerne! 

AF PELLE HEGELUND 

Hm… Tænke, tænke… Kan man overhovedet tale om ”en skandinavisk film”? Er der  

overhovedet andet end den geografiske placering af produktionsselskabet, der binder filmene  

sammen og lader dem kategorisere i en særskilt gruppe? … Det ved jeg sgu ikke… 
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Finnerne… Aki Kaurismäki – så gider jeg ikke spilde 

flere ord på dem. 

Okay så, færdig med det. En masse socialrealisme, 

nogle folkelige komedier, nogle få kunstfilm og 

genrefilm. Det er vel essensen. Men grunden til at 

filmene ligner hinanden er jo også, fordi 

folkefærdene ligner hinanden. Vi har næsten det 

samme kolde/tempererede klima – med vintre så 

lange, det er til at blive deprimeret over, og en 

tryg velfærdsstat, der gør temaer som liv/død og 

overlevelse sjældne. Og så er der jo det med 

kønsrollerne, som kører på en lidt anden måde 

end i resten af verden. 

Det er vist noget af det sjoveste, de skandinaviske 

film kan byde på i øjeblikket – mænd, der har ondt 

i manddommen – og derfor har taget 

manddomsprøverne til nye højder. Hvad enten 

det er Casper og Franks vilde Kano-ridt gennem 

Gudenåen på Tour-de-Fiss i Klovn The Movie 

(2010) eller De Vilde Hjerter (2008), der nøgne og 

piksvingende begiver sig af sted i jagt efter 

broderskabsånd på deres fædres gamle knallerter. 

Men kønsroller kan jo også behandles, uden at det 

skal helt derud på overdrevet, bevares. De 

skandinaviske film og serier handler også rigtig 

meget om, hvordan man får familielivet til at 

hænge sammen i en til stadighed mere 

globaliseret verden. Man kan jo bare se sådan 

noget som DR-serierne Borgen 

(2010-13) og Sommer (2008). 

En sidste tendens, der falder én 

i øjnene, er en bølge film fra 

det nye årtusinde, der 

behandler det, som andre 

steder er blevet betegnet som 

Den skandinaviske tilstand. Det 

er en gruppe film, som tæller 

Joachim Triers Reprise (2006) 

og Oslo d. 31 august (2011) og 

flere af Dagur Káris film, men 

også en mere mainstream film 

som Nicolaj Arcels Sandheden 

om mænd (2010). Her kæmper 

hovedkaraktererne med 

eksistentielle kvaler og 

problemer, som er 

fundamentalt skandinaviske. De 

kæmper med at få styr på deres 

identitet i et samfund med stor 

økonomisk og social sikkerhed 

på den ene side og opbrud i 

religion og tradition på den 

anden. Det er op til dem selv at 

skabe meningen. 

Man bør vel for en ordens skyld 

også nævne filmsproget.  

Men når filmene skal 

behandles over én kam, 

er der kun ét træk, der 

virkelig springer i øjnene: 

Realisme. Selvom der 

findes en genre- og 

filmsprogsfornyer i Lars 

von Trier, en inkarneret 

fanboy af den franske 

nybølge i Joachim Trier, 

og instruktører som 

Nicholas Winding Refn og 

Nicolaj Arcel skæver til 

Hollywoods stramme 

dramaturgi og tekniske 

ekstravaganza, så er 

realismen den fælles 

referenceramme for de 

fleste af vores film. Om  

 

det er tradition, de lave budgetter eller en 

skandinavisk mentalitet, der er kilden til denne 

tendens, er svært at sige på stående fod – det er 

sikkert en blanding… Måske er her stof til en 

spændende akademisk opgave?? (wink wink). 

Havde det her nu været et speciale og ikke et 

rablende essay, havde jeg nok sluttet med at 

slynge min konklusion efter jer: ”Her har I så 

definitionen, I kan bare prøve den af. Den er efter 

familielighedsprincippet, ligesom Mengel og 

Wittgenstein siger. Afprøv på hvilken som helst 

film I ser. Har den mindst tre af mine oplistede 

tendenser, så er den skandinavisk. Jeg garanterer 

det!” Nu er dette heldigvis ikke et speciale, og jeg 

er ikke sikker på, jeg har bidraget med noget – 

men hey! – jeg håber, du havde det sjovt. Det 

havde jeg.  
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The Double Story—flere narrative planer 

Det kan måske være svært at begribe, hvorfor lige 

danske tv-serier har så stor international succes. 

Mange af de præsenterede emner er stærkt 

forankrede i danske værdier, men alligevel har 

aspekter af produktionerne en appel, der formår 

at række ud over de nationale grænser.  

Det er min hypotese, at denne brede appel opstår, 

da mange af DR’s dramaproduktioner arbejder 

med flere narrative planer. I spændingsfeltet 

mellem den store samfundsforankrede historie og 

den lille, personlige fortælling opstår dramaet, idet 

hændelser på det ene narrative plan ikke kan 

undgå at øve indflydelse på det andet. Disse 

niveauer er således afhængige af hinanden.   

Forholdet mellem de to narrativer ses især i de 

seneste års 

storproduktioner: 

Forbrydelsen I-III 

(2007-12), Borgen I

-III (2010-13) og 

Broen (2011) – alle 

tre serier, der har 

stor international succes. Forbrydelsen er allerede 

blevet versioneret på amerikansk grund. Borgen er 

ved at undergå samme behandling, mens England 

og Frankrig samarbejder om en udgave af Broen 

(her The Tunnel). 

Dog er det mest interessante ikke successen i 

engelsksprogede versioneringer – det er set før 

(Brødre, Bier 2004 og Brothers, Sheridan 2009) – 

men derimod successen for det oprindelige 

produkt. Især er englænderne begejstrede for de 

danske tv-dramaer, døbt Nordic Noir, hvor 

den største publikumssucces måske 

overraskende nok har været Borgen.  

 

Borgen— Politik og personlige 

problemer 

Danskhed er et nøgleord i DR-drama, hvilket 

er iøjnefaldende i Adam Prices politiske 

samtidsdrama, idet udgangspunktet er 

dansk politik og danske politikere. 

Lighedsstregerne mellem virkelige politiske 

partier og Borgens tilsvarende er lette at 

sætte. Det er også set gentagne gange, at 

politiske problematikker omtalt i 

virkeligheden tages op i seriens univers – og 

endda også den anden vej rundt. Selvom politikken 

er central for Borgens 

fremskredne fortælling, danner 

den dog kun grundlag for ét af 

seriens narrative niveauer.  

De politiske emner, Borgen 

behandler, kan selvfølgelig 

have en vis appel for 

udenlandske seere, da de afspejler lignende 

problematikker i andre vestlige lande. Det er dog 

min påstand, at den internationale appel i Borgen 

skyldes det drama, der opstår imellem den 

samfundsorienterede fortælling om det politiske 

liv og den private fortælling om det enkelte 

menneske. Ud over at være et politisk drama, er 

Borgen også fortællingen om de mennesker, der 

mødes igennem politikken.  

 

 

I front ses Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) 

som den første kvindelige statsminister (sæson 

1+2), der kontinuerligt tvinges til at balancere 

arbejdslivet med familielivet. Dét at være et lands 

førende karrierekvinde skal komme til at koste 

Birgitte dyrt, da hun på grund af det krævende 

arbejde mister sit ægteskab og i en periode 

forholdet til sine børn. Muligheden for at have et 

lykkeligt liv på hjemmefronten og en succesfuld 

karriere umuliggøres, hvilket er tilfældet for flere 

af seriens frontfigurer.  

De små historier, der opereres med i Borgen, bliver 

mere bærende for en potentiel recipient 

identifikation, da mange af karakterernes 

problemer gøres let genkendelige. Altså fortæller 

Borgen en almengyldig historie om almindelige 

mennesker, der må ofre visse aspekter af livet for 

at opnå succes.  

”I spændingsfeltet mellem den store 

samfundsforankrede historie og den lille, 

personlige fortælling opstår dramaet, idet 

hændelser på det ene narrative plan ikke kan 

undgå at øve indflydelse på det andet. ” 

AF ASTA SCHANTZ KOCH 

Skandinavien har i de seneste år vundet indpas på det globale mediemarked på tværs af flere platforme – i så høj grad, at samtlige 

skandinaviske produktioner har fået fællesbetegnelsen Nordic Noir, der efterhånden er ensbetydende med kvalitet. Især har dansk tv-

dramatik, primært fra DR Fiktion, fascineret seere i flere lande verden over med deres kvalitetsstærke produktioner, hvis dramatiske 

slagkraft ligger i paralleliseringen af forholdet mellem den lille og den store historie.  

Første danske kvindelige statsminister, Birgitte Nyborg, islandsk sweater-klædte politibetjent, Sarah Lund, og Saga Norén er gået hånd i 

hånd ind på tv-skærme verden over – med stor succes.  

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), 
Danmarks første kvindelige statsminister, er 

konstant fanget i krydsfeltet mellem sin 
politiske karriere og sit privatliv. 
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Forbrydelsen – Islandske sweatre og 

socialt handikap 

Camilla, hertuginde af Cornwall, er den heldige 

ejer af en eksakt kopi af Sarah Lunds islandske 

sweater. Andre engelske kvinder (og måske 

enkelte mænd?) har ligeledes haft muligheden for 

at gøre hertuginden kunsten efter, eftersom 

strikkeopskriften har været tillæg i en række 

engelske aviser. Ja, den famøse 

beklædningsgenstand har sågar en hjemmeside 

dedikeret til sig. Her er tale om succesfuld 

branding, men sweateren havde nok ikke opnået 

så stor attraktionsværdi, havde det ikke været for 

et stærkt afsæt i den bagvedliggende serie.  

 

Broen — terror og skridtkløen 

Rammen for den dansk-svenske co-produktion, 

Broen, er om noget endnu mere engageret i det 

omkringliggende samfund end andre DR-

produktioner. Plottet er makabert fra start af, da 

en kvinde findes midt på Øresundsbroen – 

strategisk placeret, således at den ene halvdel er 

på dansk jord, og den anden på svensk. Det 

betyder et tvungent samarbejde mellem de to 

nabolande, hvilket fører Martin Rohde (Kim 

Bodnia) og Saga Norén (Sophie Helin) sammen 

som repræsentanter for hvert deres land.  

Også i denne serie arbejdes der med stærke 

personligheder; Martin Rohde er utrolig 

flegmatisk og klør sig konstant i skridtet, mens 

hans modpart, Saga, er en arbejdsnarkoman uden 

nogen form for situationsfornemmelse.  

Den store fortælling påpeger 

samfundsproblemer i både 

Danmark og Sverige og rækker 

således ud over de nationale 

grænser. Samtidig introduceres 

der også flere skæve 

familieforhold for de to 

hovedkarakterer, men centralt er 

samarbejdet mellem de to, der 

langsomt udvikler sig til en form 

for akavet venskab. Igen må det 

personlige aspekt af det fiktive 

univers dog mærke presset fra 

den store historie; den ene 

influerer konstant den anden, 

hvorved det egentlige drama 

opstår.  

 

Identifikation og almengyldig morale 

Ifølge medieforsker Gunhild Agger har dansk tv-

dramatik siden sin fødsel arbejdet med at fortolke 

og afspejle samtidens nationale identifikation. Det 

ses især i serier som Matador og Krøniken, der 

vedkommer danskere – og kun danskere.  

I mellemtiden er globaliseringen og almene 

moralske problematikker blevet så integreret en 

del af danskheden, hvorfor nutidens tv-dramatik 

let kan sættes i et internationalt perspektiv. 

Rammerne er danske, og det samme gælder 

mange af værdiernes afsæt, men samtidig er de 

forhandlede problematikker så fundamentalt 

forankrede i den vestlige verden, at de bliver 

vedkommende for alle.  

Når folk ser Birgitte Nyborg, ser de en moderne 

karrierekvinde, der er fanget i et konstant 

spændingsfelt mellem at leve den lille historie 

eksemplificeret ved familielivet, og ønsket om at 

leve den store som statsminister og frontpolitiker, 

der kæmper bravt for sine moralske princippers 

vedligeholdelse. Det fundament tillader, at 

alskens moderne (og vestlige), 

karriereorienterede kvinder let kan sætte sig i 

hendes sted, til trods for at hun på ægte dansk 

manér cykler på arbejde. 

Dansk tv-dramatiks udenlandske succes skyldes 

først og fremmest en kvalitetsbevidsthed, der 

gennemsyrer produktionerne. Foruden at være 

repræsentative for den danske 

identitetsopfattelse, præsenterer DR-dramaserier 

som Borgen, Forbrydelsen og Broen en række 

almengyldige problematikker, der er forankrede i 

den globale bevidsthedsstrømning. De moralske 

principper, karaktererne kæmper for at 

opretholde, appellerer ud over de nationale 

landegrænser, samtidig med at de situationer, 

serierne arbejder med, ofte har en global 

orientering. 

I sidste ende er der tale om kvalitets-tv med høje 

budgetter, velspundne, samfundsbevidste plots 

og identificerbare karakterer, der på intelligent vis 

bearbejder nutidsproblematikker. Disse gøres 

håndgribelige i spændingsfeltet mellem den lille 

og den store historie.  

Igennem den niveauinddelte fortælling 

præsenteres den samfundsorienterede 

problematik, der gøres vedkommende ved at 

inddrage det personlige perspektiv hos markante 

og identificerbare hovedkarakterer, der ikke er 

bange for at kæmpe for deres sag.  

Indtoget på den internationale scene bør ses i 

lyset af Lisbeth Salanders internationale succes, 

og de to kvinder har da også en del 

personlighedsligheder. Men Forbrydelsen 

opererer samtidig med de flere forskellige 

narrative planer, hvilket skaber fundament for et 

solidt og velfortalt drama. Sarah Lund er 

dedikeret til sit arbejde, men lider samtidig af et 

voldsomt socialt handikap, der plager samtlige af 

hendes interpersonelle relationer.  

Ydermere sættes de forskellige kriminalsager i et 

samfundsmæssigt perspektiv, idet de også 

influerer politikere. Således arbejder 

hovedforfatter Søren Sveistrup også med et 

format, hvor dramaet er resultatet af et 

velafbalanceret forhold mellem historien om et 

samfund og historien om dets medlemmer.  

Det umage makkerpar, den flegmatiske og skridtkløende Martin 
Rhode (Kim Bodnia) og svenske Saga Norén (Sofia Hellin) med 

sociopatiske tendenser. 

Sarah Lund (Sofie Gråbøl) iført seriens 
varemærke, der samtidig fungerer som 
hendes uigennemtrængelige uniform. 
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H a r  d u  l y s t  t i l  a t  h y g g e  o g  n e t væ r k e   

s a m m e n  m e d  F i l m  o g  m e d i e s  a l u m n e r ?  

Colorbar Alumni er foreningen hvor Film- og medievidenskabs nye og gamle studerende mødes . 

Blandt sociale og faglige arrangementer kan der nævnes netværksbarer, virksomhedsbesøg, spændende foredrag, quiz-

deltagelse og ikke mindst den store årsfest. 

  

Alle arrangementer er gratis for medlemmer og medlemsprisen for studerende er kun: 150 kr 

 

Indmeldelse sker i to trin: 

1) Indbetal kontingent på konto 5361 0000245936. HUSK at angive navn ved indbetaling!  

2) Send en mail med navn og adresse til colorbaralumni@gmail.com.  

Skriv ”Indmeldelse” i emne-feltet.  

 

Hvis du melder dig ind i maj, får du de sidste tre måneder + hele næste år til samme pris! 

  

Find os på Facebook:  www.facebook.com/colorbar.alumni  

http://www.facebook.com/colorbar.alumni
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 BIOANBEFALINGEN Er KUA's filmkørsler din eneste mulighed for at se gode, alternative 

film på det store lærred? Så følg med i Ordets artikelserie om de 

bedste undergrundsbiografer og -filmklubber i København. 

HUSET-KBH  —mere end bare musik og poesi  

Ind igennem porten, ind af døren, så til højre op ad 

trappen, op forbi jazz og flot vægkunst, til man på 

2. sal rammer døren med de mange filmplakater. 

HUSET-KBH er mere end bare fede koncerter, og 

Husets biograf er klart et besøg værd. 

Det første syn, der møder én, når man går 

igennem de filmplakatprydede døre, er de røde 

vægge og det blå lys, der giver en nærmest 

huleagtig værtshusstemning. Til venstre ligger 

toiletterne, der er lige så tapetserede med mere 

og mindre kendte filmplakater som yderdørene. 

Til højre ligger biocaféen.  

Rummet er fyldt med en blanding af bløde møbler 

og caféborde badet i lys fra diverse lavalamper. 

Herinde er filmplakaterne sirligt hængt op, så de 

ikke dækker hinanden, og henne i hjørnet ved 

sofaerne står der et gammelt filmapperat. Man får 

tydeligt en følelse af den store variation i 

biografens program af alle plakaterne, der 

omfavner alt fra klassikere til obskure 

kultfilm.  

Fra højtalerne flyder let musik med fuglefløjt i 

baggrunden, og ved det ene af cafébordene 

sidder instruktøren af aftenens film, Kaleb 

(2011), og nyder en øl med en af 

arrangørerne. 

Kommer man i god tid, kan man få sig en 

kop kaffe eller en øl i en af de bløde stole. 

Billetterne er små og røde og matcher 

farverne og følelsen af rummet, og trods de 

få i lokalet er stemningen hyggelig og 

venskabelig. Som tidspunktet nærmer sig 

visningen af filmen, drysser flere mennesker 

ind i lokalet. Husets biograf samler alle 

mulige typer og aldre, og selvom at der max 

er mødt 20 mennesker op, summer caféen 

af stemmer.  

Endeligt åbnes dørene ind til den lille sal 

med den orange væg og overdrevet bløde, 

grå biografsæder. Filmen begynder, og salen 

bliver stille. Efter filmen tager instruktør 

Kervans Barthelemy, som er kommet hele 

vejen fra the US of A, imod spørgsmål fra 

publikum, og publikum er, trods det lille 

antal, ikke bange for at spørge. 

Husets biograf giver en dejlig, anderledes, intim – 

uden at være alt for intim – biografoplevelse. Vil 

man have følelsen af at være lidt kulturel til en 

forholdsvis billig penge, er det the place to go. Det 

er nemt at finde stedets program og fysiske 

beliggenhed, og biografen er klart et besøg værd.  

FACTS: 

HUSET-KBH (tidligere kendt som Huset i 

Magstræde) har eksisteret siden 1969 og er et af 

Danmarks største kulturhuse. Ud over en sød lille 

biograf, lægger Huset tag til koncerter, teater og 

andre kunstneriske indslag. Deres mission er at 

”præsentere og udvikle relevante, udfordrende og 

vedkommende arrangementer og aktiviteter for alle 

borgere i og omkring hovedstaden. At være en 

kreativ og vedkommende ramme for og  

om det kreative vækstlag, kulturelle ildsjæle og 

iværksættere, de kulturudøvende foreninger og 

uafhængige arrangørgrupper.” 

Adresse: Rådhustræde 13, 1466 København K 

Telefon:  33 69 32 00  

Hjemmeside: huset-kbh.dk  

Biografensåbningstider: Varierer. Programmet 

kan ses på hjemmesiden 

Billetpriser: Varierer. Billetpriser kan findes 

Ind igennem porten, ind af døren, så til højre op ad trappen, op forbi jazz og flot 

vægkunst, til man på 2. sal rammer døren med de mange filmplakater. HUSET-KBH 

er mere end bare fede koncerter, og Husets biograf er klart et besøg værd. 

 

AF AMANDA MARIA STOKHOLM JAMES 



Mikael Noer har med 

ungdomsgangsterfilmen 

Nordvest begået sin første 

fiktionsfilm på egen hånd. 

Ordet mødte ham til en snak 

om realisme, genrefilm og om 

at lave film med ørene. 

AF PELLE HEGELUND 

I artikelserien Bag Kulissen inviterer vi jer bagom film og 
begivenheder i det danske filmmiljø – vi interviewer, tager billeder, 
rapporterer og finder historierne på den anden side af kameraet. 

BAG KULISSEN 

”Filmene skal ud af navlen!” 
ET INTERVIEW MED MICHAEL NOER 

Michael Noer ser egentlig sig selv som 

dokumentarist. Nordvest er hans anden 

fiktionsfilm, men den første som 

soloinstruktør, da han lavede debuten, 

fængselsfilmen R, i tæt samarbejde med 

Tobias Lindholm (Kapringen). Men selvom 

han nu har etableret sig som 

fiktionsinstruktør, er det stadig i virkelig-

heden, han finder sit udgangspunkt og sin 

fascination. 

Det er dog heller ikke så mærkeligt. Han  

er uddannet fra Den Danske Filmskoles 

dokumentarlinje, og har flere 

anmelderroste dokumentarer bag sig, bl.a. 

den ustyrlige knallert-road-movie De Vilde 

Hjerter, og fiktionsdebuten R, blev til 

under credoet ”Reality Rules”. For Michael 

Noer handler det om at flytte filmen ”ud af 

navlen på instruktøren” og tættere på 

virkeligheden. 
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Hvordan har det været at være alene ved roret på 

en fiktionsfilm, og hvordan vil du sammenligne 

oplevelsen med at have en instruktørpartner og 

med at instruere dokumentarfilm? 

>> Altså Tobias og jeg indgik jo nærmest i en 

ægteskabelig konstellation da vi lavede R. Den 

slags instruktørpartnerskaber er sjældne, og 

mange af dem, der magter det, er brødre i 

virkeligheden. Derfor var det også noget særligt 

for os at lave den film sammen, ligesom det er lidt 

vemodigt nu at gå hver for sig. For os begge to var 

det dog naturligt at gå tilbage i den rolle – vi har jo 

begge lavet mange ting før R, så det er ikke sådan, 

at noget er gået i stykker, og vi ikke er venner og 

ikke arbejder sammen længere. Vi havde hver især 

lyst til at lave vores egen ting og, ja, være alene 

ved roret. Men det er jo ikke sådan, at jeg har 

siddet isoleret i et tårnværelse og lavet den her 

film.” 

 

Den nye makker 

I arbejdet med manuskriptet til Nordvest har 

Michael Noer arbejdet sammen med Nicolaj Arcels 

faste manusmakker Rasmus Heisterberg, som bl.a. 

kan skrive film som En kongelig affære og Mænd 

der hader kvinder på sit cv. 

>> Man kan sige at jeg i forhold til arbejdet med 

Nordvest har fået en ny tæt samarbejdspartner i 

Rasmus, selvom arbejdsfordelingen har været 

anderledes end den var på R, hvor der virkelig var 

tale om en duo og et instruktørmakkerpar. I denne 

omgang har vi på en anden måde haft hatte på, 

hvor Rasmus Heisterberg primært har haft 

ansvaret for manuskriptet, og jeg primært har 

været instruktør. På R pressede Tobias og jeg os 

mere ind under den samme store kasket.” 

 

Hvordan har processen været i jeres 

manuskriptsamarbejde? 

>> Mit og Rasmus’ samarbejde har bestået i at 

strukturere alt det researchmateriale, vi har 

indhentet. Det er sådan, at når man laver en 

genrefilm, som samtidig er baseret på en masse 

research, så er det en fordel, at manuskriptet er 

meget stramt. Det giver mig nemlig mulighed for 

at improvisere i de enkelte scener”. 

Det med at improvisere har Michael Noer et 

særligt forhold til, qua sin baggrund som 

dokumentarist – han har simpelthen brug for at 

scenerne er levende. Paradoksalt nok er det denne 

kærlighed til det løse, og det improviserede, der 

har fået ham til at lave en genrefilm. 

>> Det er jo ligesom Lars Von Trier siger, hvis du 

gerne vil lave kunstfilm, så lav genrefilm. Genren 

er sådan en god dør til at lukke folk ind i filmen 

med, og inde i denne spinkle ramme kan du så 

puste en masse liv ind i scenerne. Det er det, der 

har været mit anker i den her proces: at have en 

genre og et stramt manuskript, som jeg kunne 

bygge ovenpå med mine indskydelser, og som 

skuespillerne og karaktererne har kunnet vokse 

frem af. Vi har prøvet at skabe en historie, der er 

som en lige linje og uden svinkeærinder – og fordi 

den er plotdrevet, snarere end på trods af det – 

har vi kunnet gå meget frit til de enkelte scener og 

virkelig udforske under optagelserne.” 

Michael Noer taler hurtigt og engageret, ordene 

skubber ligesom til hinanden i køen for at komme 

ud. Han skal også skynde sig lidt, for han skal nå 

hjem og spise med sin søn på 9 måneder. Men jeg 

kan også mærke, at han er glad for sin metode, sin 

film, og sine skuespillere, men måske mest af alt 

for makkeren i sit gamle ”instruktør-ægteskab”, 

Tobias Lindholm. Han taler stolt og varmt om sin 

ven og medophavsmand til ”Reality Rules”. 

Reality Rules 

 >> Mit og Tobias’ ”Reality Rules”-credo er ikke et 

sæt regler eller et manifest, ligesom Dogme. Det 

er mere nogle metoder og en måde at afgrænse 

en films univers på. Helt konkret udmønter det sig 

ved at Nordvest, ligesom R, er baseret på en masse 

research, men så til forskel fra R, ikke finder sted 

på én location, men på en masse locations. Og så 

at Nordvest, ligesom R, har nogle uprøvede 

kræfter i de bærende roller. Jeg siger bevidst 

uprøvede, frem for amatørskuespiller, da jeg 

mener, det er en forkert betegnelse. Jeg synes, de 

uprøvede skuespillere har en spontanitet og en 

energi, som jeg synes er fed.” 

I Nordvest har Michael Noer blandt andre castet 

det helt uprøvede brødrepar Gustav og Oscar 

Dyekjær Giese og Nørrebro-rapperen Nicholas 

Westwood Kidd, ligesom han har fortsat 

samarbejdet med Roland Møller, som også 

medvirkede i R. De uprøvede skuespillere skal 

tilføre energi og autenticitet, men det betyder ikke 

nødvendigvis, at de har erfaringer med det 

kriminelle miljø. 

>> Brødrene i hovedrollerne har ingen relationer 

til det kriminelle miljø, til gengæld så er de brødre 

i virkeligheden, og har en masse erfaringer at 

trække på der. Men der er jo sådan en som Roland 

Møller, som spillede Mureren i R og spiller 

gangsteren Bjørn i Nordvest, som har en masse 

baggrundsviden om det kriminelle miljø, både 

konkret og følelsesmæssigt. ”Reality Rules” er 

nogle metoder til at gøre filmen så 

virkelighedsnær som mulig! Den måde, som Tobias 

og jeg gerne vil lave film, er at komme væk fra 

sådan noget føle-fiktion, som er fundet i navlen. Vi 

vil gerne lytte til virkeligheden og på sin vis 

instruere med ørene. Vores film skal handle om 

historier, vi hører, og i mindre grad om os selv. 

”Det er jo ligesom Lars Von Trier  

siger: hvis du gerne vil lave  

kunstfilm, så lav genrefilm”. 

FACTS: 
NORDVEST 

I Nordvest møder hovedpersonen Casper 

gangsteren Bjørn, og bliver viklet mere og 

mere ind i det kriminelle miljø i jagten på 

status og hurtige penge, og han får trukket 

lillebroderen med sig. Inden længe har Casper 

dog rodet sig langt længere ud, end han kan 

bunde. 

Er skrevet i samarbejde mellem Michael Noer 

og Rasmus Heisterberg. 

Nordvest havde premiere og deltog i hoved-

konkurrencen på CPHPIX.  

Danmarkspremieren var den 18. april. 

”Vi vil gerne lytte til virkeligheden og 

på sin vis instruere med ørene” 
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Hvordan finder du så frem til den autenticitet, som 

du gerne vil have hos skuespillerne? Hvad ledte du 

efter i casting-processen? 

>>Jeg ledte helt sikkert efter en bestemt jargon og 

en energi. Der er ikke nogen tvivl om at 

eksempelvis Gustav, som spiller hovedrollen, 

havde for mig en stor maskulin udstråling, som var 

blandet med en følsom forvirring over, hvem han 

egentlig selv var. Det synes jeg, der var mulighed 

for kunne spejle sig meget stærkt i 

hovedpersonen. Og når Gustav kan være i tvivl om 

hvad han vil, og hvem han er, og hvad han skal, så 

er det jo fordi han har den ægte alder, hvor man 

har de problemer, som man nu har i den fase i sit 

liv. Nu er jeg 34, og jeg tror sgu heller ikke altid, 

jeg ved hvem jeg selv er. Det tror jeg man kan 

bruge hele sit liv på. Men jeg var mere forvirret da 

jeg var 18, end jeg er nu, og jeg tror Gustav er 

mere forvirret nu, end han bliver når han når min 

alder. Den forvirring der ligger i alderen, og det, at 

han havde den alder, som fiktionskarakteren har - 

det syntes vi var en interessant spejling. Det er jo 

også ”Reality Rules”. Vi har to brødre med. De skal 

være brødre i virkeligheden, og de skal have den 

alder, de har. 

Så du var ikke fristet til at få en ældre og mere 

erfaren skuespiller til at spille hovedrollen Casper? 

>>Man kan sige, at det skaber både fordele og 

ulemper. Fordelen er at du måske får en større 

dybde, men det var ikke nødvendigvis hvad jeg 

ledte efter. Jeg ledte efter den ærlige forvirring og 

energi. Det syntes jeg passede bedst til en 

fortælling om nogle drenge, der hvirvler sig ind i 

noget, de ikke kan overskue.” 

En følsomhed bag det kriminelle 

Du taler om at du bruger improvisation, men også 

et meget stramt plot. Kan du fortælle om, hvor i 

filmen, den er stramt struktureret, og hvor der er 

improviseret og arbejdet med mere løs hånd? 

>>Der nogle plotmæssige ting, hvor historien er 

skrevet fuldt ud. Der er f.eks. nogle mekanikker 

omkring handel med stoffer, og det er en 

dramaturgisk ting, der bliver nødt til at fungere på 

et meget overordnet plan, og derfor være skrevet 

meget stramt. 

I den anden ende af spektret er der f.eks. en 

følelsesmæssig scene, hvor Bjørn lærer drengene 

at bokse, som er fuldstændig, 100% improviseret. 

Jeg tror manuskriptlinjen lød ’Casper (storebror), 

mærker en forandring i Andy (lillebror)’, eller 

måske hed den bare ’Bjørn lærer drengene at 

bokse’. Det er en af mine yndlingsscener, den lever 

enormt meget, og er lavet lige fra maven. Den er 

faktisk helt vildt plot-motiveret, men den er ikke 

skrevet som plot. Drengene er så meget i karakter, 

og leverer bare ud fra maven. Det er et 

følelsesmæssigt vendepunkt i filmen at 

storebroren fornemmer en forandring i lillebroren 

– men hvis man skriver den slags for meget ud, 

kan det godt låse spillerne. I den scene leverer de 

det intuitivt. Et andet eksempel på ”løs hånd” 

kunne jeg give fra R, hvor scenen med fuglene, der 

spiller fodbold, er en scene vi gik mere levende 

til.” 

>>Det gode ved de her scener er, at de lader 

filmen ånde. Når man laver en film om 

kriminalitet, kan det godt blive meget tørt, hvis 

den kun handler om kriminalitet. Til den anden 

side kan det også blive en blødsøden, 

socialrealistisk ’køkkenvaskfilm’. På mange måder 

er det, jeg laver her, en blanding af en 

ungdomsfilm, der handler om en ung drengs 

forhold til, at han skal holde sammen på sin familie 

– hvilket der er lavet masser af ungdomsfilm om – 

og en gangsterfilm om en, der gerne vil stige i 

graderne – hvilket der også er lavet masser af film 

om. Men det er i blandingsforholdet, jeg håber at 

kunne give folk en oplevelse med både følelse og 

nerve.” 

 

Hvad fik dig til igen at lave en film i det kriminelle 

miljø - du har jo allerede lavet R? 

>>Fascinationen ved at lave en film i et kriminelt 

miljø igen skyldes for det første, at jeg slet ikke 

følte det var et tema, jeg var færdig med. For det 

andet skyldes det, at jeg bogstavelig talt følte 

nogle døre åbne sig for mig da jeg lavede R. Jeg 

synes, der var en masse følsomhed tilbage i det 

miljø, som skulle beskrives. Jeg blev inspireret af at 

lave en film, der foregår bag murene, og fik lyst til 

at lave en film om, hvad der så foregår på gaden. 

For mig var det en logisk udvikling”. 

 

En anden ting, der går igen i dine film er en coming

-of-age tematik, og drengefællesskabet, som 

genstand. Er Nordvest en måde for dig at bruge et 

velkendt materiale i et nyt miljø? 

>>Ja, det synes jeg helt klart godt, man kan sige. 

Der er helt vildt meget Vesterbro og De Vilde 

Hjerter-energi i den her film. For mig er det det, 

der er mit aftryk, og det, jeg kan bidrage med i en 

fiktionsgenre, som er meget brugt.” 

”Vi ledte efter det impulsive og vildskaben – 

og fordi manuskriptet var så stramt og 

brugbart, kunne vi få lov at spasse ud!” 

Michael Noer leder efter nerve og identifikation, uanset om han laver dokumentar,  

som i De vilde hjerter, eller fiktion, som i R.  
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I en dansk kontekst er gangster-film-genren nok 

bedst kendt gennem Pusher-trilogien — er det 

nogle film, du føler dig beslægtet med? 

>> Pusher er uden tvivl en rigtig god film, og man 

kommer ikke uden om sammenligningen - men 

personligt synes jeg denne her film er langt mere 

beslægtet med mine egne dokumentarfilm, og så 

måske med nogle af dogmefilmene. Jeg tænker på 

vildskaben i en film som Idioterne.  Selv om det 

måske ikke umiddelbart virker som den oplagte 

sammenligning, så var det sgu sådan det føltes 

under optagelserne. Vi ledte efter det impulsive og 

vildskaben – og fordi manuskriptet var så stramt 

og brugbart, kunne vi få lov at spasse ud!”  

 

Når du nu er så fokuseret på realisme og ægthed i 

dine film, hvordan har du så forholdt dig til alle de 

æstetiske valg, som man på en anden måde er 

tvunget til at forholde sig til i fiktion end i 

dokumentar? 

>> Ja, sådan synes jeg jo ikke, at det behøver at 

være nødvendigvis. Jeg bearbejdede De Vilde 

Hjerter langt mere formmæssigt, end jeg gør i 

Nordvest. Jeg synes det er sjovere at gøre det 

omvendte. Det kræver langt mere nosser at være 

ligeglad med stilen foran et helt produktionshold, 

der kigger på en! Jeg synes, det er sjovt at 

fiktionalisere en dokumentarfilm æstetisk, mens 

jeg synes, det er fedt at ”dokumentarisere” en 

fiktionsfilm.” 

 

Den feminiserede mand 

Temaet for dette nummer af Ordet er 

”Skandinavien”. Ser du Nordvest som en udpræget 

skandinavisk film? 

>> Det korte svar er ja. Jeg føler et stort slægtskab 

med skandinavisk film - jeg tager jo mit 

udgangspunkt i den realistiske, nære virkelighed. 

Det er også det jeg synes, der gør min film 

interessant. Der er jo kæmpestor forskel på 

skandinavisk kriminalitet, sydamerikansk 

kriminalitet og amerikansk kriminalitet osv. Selv 

inden for Skandinavien er der store forskelle. Da 

svenskerne så scenen, hvor Bjørn spørger sin 

hund, hvordan pigerne tjener pengene – og 

hunden lægger sig på ryggen, med spredte ben, 

blev der helt stille i biografen - fuldstændig som i 

en grav. Til gengæld skraldgrinede dem, der så den 

i Holland. Så jeg føler måske, at det er en 

skandinavisk film, men jeg føler først og fremmest, 

at det er en dansk film. 

 

 

Du har allerede nævnt Lars von Trier — er der 

andre skandinaviske instruktører, du føler dig 

inspireret af? 

>> Så vil jeg sige Lukas Moodyson. Lilja 4-Ever er 

helt klart en film, jeg beundrer meget. Det er en 

fuldstændig fantastisk film. Dens magisk-realistiske 

stil er meget spændende, og så har den et meget 

vigtigt tema. Tilsammans har jo også noget helt 

unikt skandinavisk over sig, med hele kollektiv-

kulturen og den feminine mand. I andre 

nationaliteters øjne lever vi jo i Skandinavien i 

nogle samfund, der er temmelig specielle. De 

synes Borgen er helt vildt spændende og eksotisk, 

fordi det er en kvinde, der styrer det hele, og så 

finder de ud af, at sådan er det sgu også i 

virkeligheden – og det synes de så er endnu mere 

syret! Derfor er det jo også spændende at høre de 

skandinaviske mænds stemmer, som f.eks. i De 

Vilde Hjerter, hvor de har bar røv, og svinger rundt 

med deres tissemænd, for at vise at de også findes 

- men så finder de jo ud af, at de er helt vildt 

feminine indeni alligevel.  

Den der med ’den feminine mand’, den kan vi sgu 

ikke løbe fra. Vi kan råbe så meget vi vil, tatovere 

os så meget vi vil og løbe rundt med bar røv, men 

det er en del af vores kultur, at vi er følsomme, og 

det er der faktisk slet ikke noget galt i.”  

FACTS: 
MICHAEL NOER 
Født 1978 i Esbjerg 

Har gået på Den Europæiske Filmhøjskole i 

Ebeltoft, og er uddannet fra Den Danske 

Filmskoles dokumentarlinje i 2003. 

Spillefilmsdebuterede i 2010 med 

fængselsdramaet R, der både vandt Bodil og 

Robert. 

Fandt efter eget udsagn vildskaben i sine film i 

arbejdet med sin første lange dokumentar 

Vesterbro.  

Filmografi 
Nordvest (2013) 

R (2010) - med Tobias Lindholm 

De Vilde Hjerter (2008) 

Vesterbro (2007) 

Hawaii (2006) 

Mimis Sidste Valg (2005) 

En Rem af Huden (2003) 

 

”Det kræver langt mere nosser at være 

ligeglad med stilen foran et helt 

produktionshold, der kigger på en!” 

”Da svenskerne så scenen, hvor Bjørn 

spørger sin hund, hvordan pigerne tjener 

pengene – og hunden lægger sig på ryggen, 

med spredte ben, blev der helt stille i 

biografen - fuldstændig som i en grav”. 

I Nordvest kommer hovedpersonen Casper længere ud end  
han kan bunde, i Nordvests hårde bandemiljø.  



Når vi taler om danske film i denne globaliseringens tidsalder, diskuterer vi ofte amerikanisering;  
altså amerikansk filmkulturs afgørende indflydelse på vores film. 

Men hvilke forskelle og ligheder er der mellem amerikansk og dansk filmkultur? 

Og hvorvidt kendetegner disse to filmkulturers forhold en tendens, der kan anskues som enten homogeniserende – altså en 
tendens, der gør filmkulturerne mere ens, eller heterogeniserende – en tendens der i stedet skaber større forskellighed. 

Det er ikke simpelt at definere henholdsvis dansk og amerikansk filmkultur. Spørgsmålet går fra at være ’hvad er dansk 
filmkultur?’ til ’hvad er filmkultur?’ og endeligt ’hvad er en national kultur?’. 

DANSK FILMKULTUR GLOBALISERET 

 — med amerikansk dominans 

AF CÉCILE ANNA-CAMILLE ZIMMERMANN 
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Globaliseringen 

Grundlæggende handler globaliseringen om, at 

bestemte ting, tanker eller viden spreder sig ud på 

verdensplan. Journalisten Ralf Pittelkow, beskriver 

globaliseringen som to bølger.  

Den første bølge kom i 1850-1914. Her skete der 

en stor udvikling indenfor transport (jernbanen og 

dampskibet) og kommunikation (telegrafen), som 

dengang fik verden til at hænge mere sammen end 

nogensinde før. Samtidigt underlagde de 

europæiske stater sig cirka en fjerdedel af verden i 

kolonier, og det medførte en stor global, 

økonomisk aktivitet mellem de forskellige kolonier 

og kolonimagter.  

Den anden globaliseringsbølge begyndte i 

1970’erne og har medført, at handel og 

vidensudveksling er steget markant. Kernen i 

globaliseringens vilde udvikling de senere år er 

spredning af telefonlinjer, internetadgang etc. I 

princippet kan alle være i kontakt med alle – alle 

steder. På den måde er definitionerne af 

begreberne afstand, tid og kulturer blevet mere 

komplicerede. 

National identitet i en globaliseret verden 

Det nye, globale marked har skabt en 

enhedskultur gennem specielle verdensprodukter. 

Nærmest alle har tilgang til produkter som Coca 

Cola og McDonald’s.  

Globaliseringen styrker altså – via det globale 

marked – muligheden for at identificere sig med 

andre kulturer og disses produkter. Dette kaldes 

”den kulturelle supermarked-effekt”. En effekt, 

hvor man kan vælge kultur på samme måde som 

forbrugsvarer, og som sagt er de samme varer 

stort set globalt tilgængelige. 

Dette fører til en delvis global, kulturel 

homogenisering baseret på forbrug.  

Homogeniseringen problematiseres dog også. 

Pittelkow mener eksempelvis ikke, at den nemme 

tilgang til varer fra hele verden har fjernet 

eksistensen af en national identitet. Han mener, at  

 

den nationale identitet stikker dybere end til vores 

forbrugsmuligheder. 

Teoretikeren Stuart Hall problematiserer også, at 

globaliseringen kun skulle resultere i en 

homogenisering. Han mener, at der med 

globaliseringen opstår en fascination af 

forskellighed og forskellig etnicitet. En kulturelt 

ensartet nation kan kun eksistere, hvis kulturelle 

forskelligheder undertrykkes af ”kulturel magt”. 

Derfor mener Hall, at en homogen, ensartet 

national identitet aldrig har eksisteret og aldrig vil 

komme til at eksistere. Ifølge ham er national 

kultur noget mennesker har opfundet for at samle 

forskelligheder under én betegnelse. 

 

Dansk og amerikansk filmkultur 

Hvad er så filmkultur i grunden?  

Som argumenteret tidligere er kultur et meget 

flydende koncept, som givetvis er menneskeskabt 

og derfor altid er i forandring. Filmkulturen må 

altså også altid være foranderlig.  

”Film spejler os og definerer  

os og gør vores kultur og 

 identitet synlig og hørbar.” 



Ifølge administrerende direktør for Det Danske 

Filminstitut, Morten Hesseldahl Henning, forklarer 

film verdenen og os selv. Film spejler os og 

definerer os og gør vores kultur og identitet synlig 

og hørbar.  

En nations kultur får altså, ifølge ham, en ”krop” 

gennem filmkunsten. Dermed kunne man definere 

den danske og amerikanske filmkultur gennem 

disses kulturers udtryk i filmene. Kultur kan dog 

være mange ting. Derfor vil der i dette tilfælde 

fokuseres på kulturen i filmindustriens 

institutioner i de respektive lande. 

Der er en åbenlys væsentlig forskel mellem dansk 

og amerikansk kultur: Danmarks socialisme over 

for USA’s liberalisme – altså troen på de frie 

markeders evne til at regulere sig selv. 

Denne holdning kan man genfinde i USA’s 

filmproduktion, hvor film skal kunne klare sig på 

det frie marked. Det gør, at man i Amerika bliver 

nødt til at lave film, der sælger og tiltrækker et 

publikum. Derfor er det i USA producenterne, der 

er filmenes bærende kraft, fordi det er dem, der 

har det økonomiske ansvar. I Danmark og Europa 

er det tværtimod instruktøren, der bestemmer, 

hvordan den endelige film skal være.  

De amerikanske filmfolks hovedfokus er de 

finansielle muligheder. Når man stræber efter at 

give publikum, hvad de vil have, gør det ”den gode 

historie” til det vigtigste element. Den gode 

historie betyder gerne et stramt dramaturgisk 

forløb. Et eksempel på en stram dramaturgisk 

model er plotpointmodellen, som mange 

amerikanske mainstreamfilm er lavet efter.  

I Danmark og i det meste af Europa anser man film 

for en kunstart, der skal støttes af staten. Faktisk 

har alle europæiske lande nationale 

støtteordninger til deres film. I 

Danmark er det Det Danske 

Filminstitut, der fordeler 

filmstøtten. 

Danmark har i modsætning til 

de fleste andre lande haft en filmpolitik siden 

1964, hvor Filmfonden og Den Danske Filmskole 

etableredes. Statens Filmcentral og Det Danske 

Filmmuseum havde på daværende tidspunkt 

eksisteret i mange år. 

 Det Danske Filminstitut udtrykker i følgende citat, 

at det ikke ville gå, hvis man i Danmark overlod 

filmproduktionen til det frie marked: ”Hvis vi blot 

overlod det til markedskræfterne, ville Danmark 

ikke kunne opretholde en filmindustri i 

verdensklasse.” 

 

Den amerikanske filmproduktions 

indflydelse 

Amerikanske film er en af landets vigtigste 

eksportartikler. Amerikanskproducerede film 

udgør næsten tre fjerdedele af det europæiske 

marked. USA er nået til et niveau, hvor dets 

eksportmarked for film er større end det ellers 

enorme hjemmemarked. Det skyldes USA’s 

dominans over markederne – også i Danmark.  

Den amerikanske dominans kan bedst forklares 

ved Hollywoods afgørende indflydelse på 

publikums smag. De amerikanske produktioner 

opfylder skabte forventninger. Den amerikanske 

film er et verdenskendt produkt, og varen leveres.  

Der eksisterer et skævt 

forhold mellem den 

amerikanske og den 

europæiske filmindustri. 

Hollywood har i de sidste 

mange år siddet solidt på 

omkring 70 % af biografmarkedet i Europa, mens 

kun 10 % af de film, der produceres i Europa, 

opnår distribution uden for oprindelseslandet. En 

vigtig del af globaliseringen er medierne, der gør 

kommunikation muligt på trods af afstande.  

Når USA sidder på så stor en del af 

biografmarkedet, er det klart at deres bidrag til 

informationer til den globaliserede 

medievirkelighed, og dermed indflydelse på andre 

kulturer, er meget overlegen den i Europa og 

Danmark.  

Kort sagt er Danmark altså under pres fra Amerikas 

filmproduktion og distribution.  

 

Globaliseringens konsekvenser for 

filmkultur 

Filmkultur er blevet defineret som noget 

foranderligt, men hvad er globaliseringens rolle i 

forhold til denne forandring?  

Der er i globaliseringen givetvis tre mulige 

konsekvenser for kulturer: Én konsekvens er en 

kulturel homogenisering. En anden konsekvens er, 

at nationale og lokale kulturer styrkes i 

modstanden mod globalisering. Den tredje 

konsekvens er, at kulturen danner nye hybride 

varianter. 

Filmkulturer kan altså risikere at blive homogene. 

Det Danske Filminstitut udtrykker bekymring for 

dette, idet de skriver, at vi lever i en tid, hvor 

globaliseringen truer den kulturelle diversitet.  

Filminstituttet skriver dog også, at Danmark har 

formået at bibeholde kulturen i de danske film; at 

Danmark ikke blot har kunnet følge med i det 

hektiske filmmarked, men også stadig vinder større 

markedsandele. Det skyldes, at Danmark har 

produceret flere film, bedre film og mere 

vedkommende film. 

”Der er en åbenlys og væsentlig 

forskel mellem dansk og amerikansk 

kultur: Danmarks socialisme over for  

USA’s liberalisme.” 

Blinkende Lygter (2000) indeholder stiliseret vold inspireret af amerikanske film. 
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Det Danske Filminstitut skriver følgende: 

”I Danmark er filmen brobygger mellem dansk 

identitet og den internationale medievirkelighed.” 

Når der står, at danske film bygger bro mellem 

dansk identitet og den internationale 

medievirkelighed, kan man konkludere, at danske 

film anses af filminstituttet for at være film, der 

formår at udleve en ’symbiose’ imellem Danmark 

og resten af verden, her inklusiv Amerika. Dette 

kunne anskues som et udtryk for de førnævnte 

’nye hybride kulturer’.  

En del af forklaringen på den danske films succes 

er, at filminstituttet har haft optimale muligheder 

for at fokusere på filmens fødekæde til bevaring af 

den danske filmkunst og filmkultur. 

Den anden nævnte mulige konsekvens af 

globaliseringen var en styrkelse af det nationale i 

modstanden over for globaliseringen. Denne 

dyrkning af det nationale som et forvar, synes ikke 

at komme voldsomt til udtryk i de danske film. 

Alligevel eksisterer der en bevidsthed om faren 

ved Amerikas dominerende rolle, og der bliver 

taget tiltag for at beskytte Danmark imod dette.  

Danmarks filmpolitik bliver formuleret gennem 

nøgleordene til udbuddet af film: Volumen, 

kvalitet og diversitet. På den facon styrker den 

danske filmindustri sin rolle på filmmarkedet. Selve 

filmkulturen bliver også styrket herved, men ikke 

uden den bevidste ’brobygning’ mellem den 

danske og internationale medievirkelighed. 

 

Amerikanisering? 

Efter at have indsamlet informationer omkring 

Amerikas klare dominans på filmmarkedet i 

forbindelse med mediernes afgørende indflydelse 

på globaliseringens evne til at påvirke andre 

kulturer, er det tydeligt for mig, at den danske 

filmkultur helt klart er blevet påvirket af den 

amerikanske. 

 Dette kan man se konkret i danske film. Eksempler 

kunne være I Kongen Klæ’r (1954), hvor der indgår 

sproglige passager som ”alright” og ”how do you 

do”. Tonen i filmen angiver en fascination af 

Amerika. Et andet og nyere eksempel er Blinkende 

lygter (2000). Kombinationen af vold og humor i 

Blinkende lygter afslører amerikaniseringen. Det 

var den amerikanske instruktør Quentin Tarantino, 

der startede bølgen med voldshumor.  

I I Kongens Klæ’r er amerikaniseringen tydelig og 

åbenlys, hvorimod amerikaniseringen i Blinkende 

lygter er meget mere subtil og underbevidst i både 

de filmiske virkemidler og handlingen. 

Med hensyn til, hvorvidt den danske filmkultur vil 

blive homogeniseret, er svaret flertydigt. Der er 

som før nævnt tre forskellige mulige konsekvenser 

af globaliseringen, hvor ud fra man kan spore en 

fare for homogenisering pga. USA’s dominerende 

plads på verdensfilmmarkedet. På den anden side 

viser det sig også, at Danmark formår at fastholde 

mange af Danmarks kulturelle værdier, samtidigt 

med at den internationale medievirkelighed indgår 

– der dannes altså delvis nye hybrider af 

filmkulturer, som er en effekt af globalisering i den 

danske filmkultur.  

Desuden bevirker globaliseringens trussel, i dette 

henseende fra USA’s dominans på filmmarkedet, 

en positiv filmkultur-forsvarspolitik fra Danmarks 

side, der beskytter den danske tolkning af 

filmkunst og filmkultur.  

”Globaliseringens trussel bevirker en positiv 

filmkulturforsvarspolitik, der beskytter den 

danske tolkning af filmkunst og filmkultur.” 

”Den amerikanske film er et 

verdenskendt produkt og varen leveres.” 

I Kongens Klæ’r (1954) – ”how do you do?” 

Hollywoodfilm er et globalt kendt brand og varen leveres. 
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ORDET stiller undervisere på Instituttet spørgsmålet: Hvis du 
kunne anbefale en film—uanset almen interesse, akutalitet 
eller akademisk pondus—hvad skulle det så være? 

  FILMANBEFALINGEN 

I 1988 viste DR TV-drama’et Medea af Lars 

von Trier, der havde lavet filmen på 

baggrund af et manuskript af Dreyer og 

Euripides’ flere tusind år gamle historie. Det 

blev ingen anmeldersucces. Hovedparten af 

anmelderne ønskede realisme og havde 

ikke megen sans for Triers eksperimenter 

med billede, lyd og følelser.  

Von Trier havde lavet en ekstremt lyrisk 

film, ja en naturlyrisk film, der gengiver 

oplevelser af elementerne; havet, vinden, 

ilden, jorden som evige processer, præget 

af gentagelse. På den ene side består 

handlingen af en række voldsomme, 

følelsesladede situationer såsom jalousi, 

skilsmisse, begær og barnemord.  

På den anden side indføjes disse følelser i 

gentagelsen: bølgerne ruller bestandigt – 

det veksler langsomt mellem ebbe og flod.  

Menneskene er indføjet i en mægtig natur 

(filmen blev optaget ved Vadehavet). 

Lydsiden spiller her en – i Triers oeuvre – 

bemærkelsesværdig rolle: Fuglenes 

genkommende skrig, hundenes gøen, 

hestenes galop, teltdugens raslen eller 

tovværkets knirken i refleks af bølgegang 

understreger dobbeltheden af voldsom 

ophidselse og uendelig gentagelse.  

Lydsiden er fuldstændigt eftersynkroniseret 

og giver associationer til radio-hørespil. Den 

tydelige antinaturalistiske lydside er del i 

den stilisering, der også præger billedsiden 

med de ofte uskarpe billeder og udvaskede 

farver, der skal spille sammen med den 

teatralske dialog.  

Følelserne er på én gang voldsomme og 

orkestrerede. Men gys der hvor andre ville 

have valgt stiliseringen, nemlig i det der er 

historiens centrale omdrejningspunkt; 

moderens hængning af sine to drenge, ja, så 

nærmer fremstillingen sig realismen og 

detaljeringen, selvom barnehængningen 

selvfølgelig også eksisterer i en stiliseret 

udgave: Den silhuet-gengivelse af de 

hængte børn på det stiliserede træ, der 

udgør filmens ikon. Stærkere symbol på 

følelsesmæssig kollaps kan næppe tænkes. 

Som i mange andre von Trier-film er de 

stærke følelser yderligere gjort 

melodramatiske ved at blive indlagt i en 

fortid, her en vikingeverden. Der er ingen fri 

vilje, historien har allerede gået sin gang, og 

seerne kan hengive sig til skæbnens 

uafvendelighed. Dog slutter filmen på en 

sær u-Triersk lys måde: Medea har forladt 

mand, dræbt børn, slettet sin fortid, og 

langsomt sætter det højvande ind, der kan 

føre hende til et nyt kapitel i hendes liv. 

AF TORBEN GRODAL, PROFESSOR EMERITUS VED MEF 

DANMARK/ 1988 / 76 MIN. / INSTRUKTØR: LARS VON TRIER 
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Forspil, rejsning og klimaks 

Filmselskabet Palladium, der tidligere stod bag 

flere af Carl Th. Dreyers film, står som central 

aktør i den erotiske bølge i dansk film. Palladium 

tager initiativet allerede i midten af 1960’erne ved 

at filmatisere en række af Carl Erik Soyas, på 

daværende tidspunkt, dristige romaner: Sytten 

(1965), Soyas Tagsten (1966) og Damernes ven 

(1969) – alle instrueret af Annelise Meineche.  

Den kommercielle rejsning kommer imidlertid 

først med filmatiseringen af to kontroversielle 

norske romaner: Først i 1968 med filmen Uden en 

trævl og efter pornoens frigivelse Den røde rubin 

(1970), som tiltrækker massivt publikum i både 

Danmark og Norge. 

De to film bliver Meineches sidste film, og John 

Hilbard, der har været involveret i de to film, 

overtager rollen som førsteinstruktør for 

Palladiums erotiske film. Han bliver således 

instruktør på endnu en film baseret på en Soya-

roman, og Mazurka på sengekanten (1970) bliver 

startskuddet på en serie af i alt otte erotiske 

lystspil kendt som sengekants-filmene, alle med 

John Hilbard som instruktør og ved flere af filmene 

også manuskriptforfatter.  

Samtidig laves en række konkurrerende sexlystspil 

med hardcore pornoscener – Anders Sandbergs 

Con Amore/Happy Film producerer i alt seks film, 

startende med Finn Karlssons I Jomfruens Tegn 

(1973), som altså bliver den første af de film, der 

kendes som stjernetegnsfilmene. De efterfølgende 

fem film instrueres af Werner Hedman. 

Sengekantsfilmene bliver gradvis mere hardcore i 

et forsøg på at følge med stjernetegnsfilmene, og 

de tre sidste film indeholder således reelle 

sexscener. I 1976 ophører succesen dog med 

sengekantsfilmen Sømænd på sengekanten og i 

1978 med stjernetegnsfilmen Agent 69 Jensen i 

Skyttens tegn. Filmene bliver også de to 

filmselskabers sidste. 

I perioden blev der lavet en lang række andre film 

med erotisk og seksuelt indhold, nogen mere 

succesfulde og eksperimenterende end andre. 

Eksempelvis kan Jens Jørgen Thorsens 

engelsksprogede provokation Stille dage i Clichy 

(1970) og Knud Leif Thomsens Rapportpigen 

(1974) nævnes.måder at tjene penge på. Men står 

sengekant- og stjernetegnfilmene som symbol på 

det danske frisind, som vi gerne bryster os af ude i 

verden, eller var de blot skabt af pengetrængende 

bagmænd til en småliderlig befolkning? 

I 1970’erne blev sengekants- og stjernetegnsfilmene kæmpe succeser, som gjorde danske film populære i hele 

verden, og DVD-salgstallene viser, at de stadig er populære i dag.  

Startskuddet på årtiet, hvor erotiske grænser udforskedes i dansk populærfilm, lød den 30. maj 1969, hvor 

Danmark skabte verdenshistorie ved at frigive billedpornografien.  

AF DANIEL HARTVIG NIELSEN 



Et sociologisk og økonomisk perspektiv 

Filmene bliver et symbol på 68-generationens 

oprør mod autoriteterne og de kristelige, 

borgerlige værdier, og som Dan Nissen peger på i 

bogen 100 års dansk film er indholdet af 70’ernes 

sexfilm nok ikke af større filmkunstnerisk kvalitet, 

men netop idéen om at være lavkultur og en 

populærfilm med jævne ambitioner blev et opgør 

med konventioner og traditionelle normer i sig 

selv.  

I et årti, hvor der er økonomisk krise i dansk film, 

og hvor biografpublikummerne er svære at 

tiltrække, viser de erotiske film sig som en 

guldgrube og sørger således for Palladiums 

overlevelse frem til 1978, ligesom at Anders 

Sandbergs Con Amore/Happy Film i 1972 kun 

oprettes med medhenblik på produktionen og 

profitten fra disse film. 

Tillige er Olsen-bandens succes Nordisk Films 

økonomiske redningskrans op gennem 1970’erne.  

På trods af den økonomiske krise og de jævne 

ambitioner indholdsmæssigt er 

der dog flere af sengekants- og 

stjernetegnsfilmene blev 

indkøbt nyt, specialdesignet udstyr, som dolly’er 

og kamerakraner.  

De erotiske films succes ses tydeligst gennem 

billetsalget til Agent 69 Jensen i Skyttens Tegn, der 

i 1978 solgte intet mindre end 447.358 billetter og 

ifølge Dansk Film Institut er den 134. mest 

billetsælgende film i 

Danmark i perioden 

1976-2011, inklusiv 

fremmedsprogede 

film. Til 

sammenligning solgte 

den oscarnominerede 

En Kongelig Affære 

528.425 billetter i 

2012.  

 

 

 

Erotik, folkekære skuespillere 

og nye stjerner 

En af de centrale årsager til den nye filmtypes 

succes og publikumsmagnetisme er selvfølgelig 

det erotiske og seksuelle indhold. Det er dristigt, 

det er provokerende, det er nyt. Og den erotiske 

bølge falder godt sammen med 68-generationens 

idéer om frisind og anti-

autoritære holdning. 

Den anden helt centrale 

årsag er nemlig, at det nye og dristige bliver 

blandet med noget genkendeligt. Det erotiske 

indhold bliver således blandet med elementer fra 

den danske folkekomedie som skaber en 

alternativ, men også naturlig udvikling af folke-

komediegenren – tiden taget i betragtning. 

Samme is med nyt overtræk.  

Men ligesom at 

erotikken benytter sig 

af folkekomedien, 

benytter folkekomedien 

sig også af erotikken. Se 

fx den første Olsen-

banden (1968, Erik 

Balling) som i høj grad 

benytter sig af tidens 

tendenser, med en 

handling der udspiller 

sig blandt prostituerede 

og behandler porno 

(den skriftlige 

pornografis frigørelse 

kom i 1967). 

I både sengekants- og 

stjernetegnsfilmene  

 

medvirker også en lang række folkekære 

skuespillere som Karl Stegger, Poul Bundgaard, 

Paul Hagen, Axel Strøbye, Arthur Jensen og Sigrid 

Horne-Rasmussen, dog aldrig i eksplicitte scener. 

De tiltrak publikum og kunne på sin vis legalisere 

filmene i den brede befolkning. 

Flere kendte og folkekære skuespillere medvirker i 1970’ernes erotiske 

film, her bl.a. Karl Stegger i Hopla På Sengekanten. 

”Populærfilm med jævne ambitioner 

blev et opgør med konventioner.” 

Birte Tove og Ole Søltoft blev stjerner efter de  

dannede par i en række sengekantsfilm. 

FACTS: 

DANSK PORNO 

I UDLANDET 

Danmark var det første land i verden, der frigav 

billedpornografien, hvilket skabte lukrative 

eksportmuligheder til de lande, hvor porno 

stadig måtte sælges på det sorte marked. 

Danske filmskabere var hurtige til at udnytte 

frisindet til at etablere en omfattende 

produktion af porno i varierende grader af 

eksplicitet til et internationalt publikum af 

enhver observans—herunder pædofile, for 

afskaffelsen af billedcensuren gjaldt frem til 

1989 også børneporno. 

Også stjernetegn– og sengekantsfilmene var 

populære i udlandet, og var med til at skabe en 

populær bølge af europæiske sexkomedier. 

Danmark er endnu i dag kendt som pornoens 

hjemland, godt hjulpet på vej af Puzzy Power, et 

Lars von Trier-støttet selskab under Zentropa, 

der fokuserer på porno til kvinder. 
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Populariteten er også stigende omkring de nye, 

unge stjerner i dansk film. Ole Søltoft er både 

Sengekants- og Stjernetegnsfilmenes ukronede 

konge, og han medvirker således i alle film, på nær 

én. Søltoft har allerede i 1965 stiftet bekendtskab 

med filmlærrede-erotikken i den tidligere omtalte 

Soyas Sytten, og med hovedrollen i Mazurka på 

Sengekanten blev han fast skuespiller på 

rollelisten, oftest som den generte, lidt naive, 

forvirrede og uskyldige unge mand, der på 

forskellig vis udfordres af tidens frimodige kvinder 

og livssyn. Således skal eleverne hjælpe deres 

unge, uerfarne lektor, spillet af Søltoft, med at 

blive gift for at kunne blive rektor i Mazurka på 

Sengekanten, og i Tandlæge på Sengekant (1972) 

skal den unge tandlægestuderende Thomas 

(Søltoft) være bekendt med ”øl, fisse og 

hornmusik”, før han kan arve 

sin tantes formue.  

Birte Tove er det kvindelige 

modspil til Ole Søltoft i de fem 

første sengekantsfilm. Hun 

oplever en så stor popularitet, 

at hun i 1973 får en hovedrolle i 

Hong Kong-filmen Flugten fra 

Kvinde-fængslet. En film hun 

senere selv har lagt afstand til. 

Da Tove trækker sig fra serien i 

1975, overtager fotomodellen 

Vivi Rau, der allerede har 

medvirket i et par 

stjernetegnsfilm. 

 

Hvad så i dag? 

Sengekants- og 

stjernetegnsfilmene oplevede 

en genoplivning af deres 

popularitet, da de i 2005-06 

blev genudgivet på DVD i box-

sæt. I 2008 kunne det således 

berettes, at der var solgt 

omkring 100.000 eksemplarer 

af hver serie. Senest blev en 

række af stjernetegnsfilmene 

vist i december 2012 på TV2 Zulu under titlen 

Uartig Advent. 

Stjernetegnsserien lever på sin vis stadig, da der i 

2006 blev lavet en svensk uofficiel fortsættelse; I 

Vædderens Tegn lavet af pornoinstruktøren Mike 

Beck. 

Men hvordan kan filmene stadig være en succes i 

dag? Lars Gorzelak Pedersen, anmelder og 

medredaktør på filmbladet Uncut, peger i et 

interview med TV2 på nostalgien, men også den 

afslappede behandling af sex:  

”Budskabet i filmene er som regel simpelt: Sex gør 

godt, og lykkelige mennesker er seksuelt 

frisindede mennesker” 

Dette underbygges af Kirsten Norholt, der 

medvirkede i Agent 69 Jensen i Skyttens Tegn 

(1978). Hun betragter filmenes succes som en 

modreaktion på nutidens pornoindustri og siger i 

en artikel i BT: 

 

”Kunstnerisk set var det jo ikke store film, men de 

emmer af spilleglæde og fornøjelse. Sex blev 

formidlet som noget, der var til gavn og glæde.” 

 

Da dansk film mistede mødommen… 

Filmene står i dag som tegn på en svunden tid, 

men lever stadig i bedste velgående. Filmenes 

blanding af det dristige og uartige indhold, blandet 

med det folkekære og traditionelle, gjorde dem til 

publikumssucceser og guldgruber for 

produktionsselskaberne i hele Skandinavien. I dag 

er det nostalgien og budskabet om livsnydelse og 

frisind, der lokker publikum til. 

I 1970’erne mistede dansk film sin mødom på det 

indholdsmæssige plan. I en svær økonomisk 

trængt tid blev dansk film ”voksen” og måtte finde 

alternative måder at tjene penge på. Men står 

sengekants- og stjernetegnsfilmene som symbol 

på det danske frisind, som vi gerne bryster os af 

ude i verden, eller var de blot skabt af 

pengetrængende bagmænd til en småliderlig 

befolkning? 

Olsen-banden benyttede, ligesom mange andre af slut 60’erne og 

70’ernes folkekomedier, pornoens frigivelse i deres handlinger.  

1970’ernes publikumssucceser skyldtes 

blandingen af det erotiske, det frigjorte, de 

unge stjerner, folkekomediens genkendelighed 

og de folkekære skuespillere. 

Lige som erotikken benytter sig af 

folkekomedien, benytter 

folkekomedien sig også af erotikken.  
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Ole Olsen 

Som Charles Magnussen i Sverige, var Ole Olsen en 

pragmatisk forretningsmand, der i den 

pudseløjerlige opfindelse levende billeder så 

muligheden for en lukrativ underholdningsindustri. 

Med baggrund som omrejsende kukkasse- og 

negerfremviser (!) havde han en veludviklet sans 

for low brow-underholdning, da han stiftede 

Nordisk Film og byggede sine tidlige succeser på 

farcer og kontroversielle jagtfilm (med eksotiske 

dyr, dræbt til lejligheden!). 

Gennembruddet kom dog med mere lødige 

satsninger, og Nordisk Films internationale 

renommé blev stadfæstet i en række ambitiøse 

produktioner af erotiske melodramaer, særligt 

populære i det – også dengang – afgørende 

amerikanske marked. Med talentfulde 

filmkunstnere som August Blom og Forest Holger-

Madsen under kontrakt udviklede selskabet sig til 

et af verdens kommercielt og kritisk mest 

succesfulde selskaber i tiden før Første 

Verdenskrig – der med ét afskar dansk 

filmindustris eksportmuligheder og varslede enden 

på dansk films første guldalder. 

Se gerne: Anarkistens svigermor (1906), 

Dødsspring til hest fra cirkuskuplen (1912). 

Se især: Løvejagten (1908) 

Victor Sjöström 

Sjöström var en kendt skikkelse i teaterverdenen, 

før han i 1912 kastede sig over filmen, og i de 

efterfølgende år kom han sammen med Mauritz 

Stiller og Georg af Klercker til at udgøre kernen i 

den svenske filmindustri. Krigens udbrud betød, 

som i Danmark, dårlige muligheder for eksport – 

men også for import, og den forringede 

konkurrence stimulerede den lokale, nationale 

filmindustri og gav de visionære filmskabere hos 

Svenska Biografteatern friere tøjler til at 

eksperimentere. Ved krigens afslutning kunne 

svensk film præsentere en overrumplende 

samling af episke periodefilm og sofistikerede 

komedier, hvormed de tog teten fra Danmark 

som verdens mest beundrede filmnation. 

Sjöströms største succeser var pathostunge 

skæbnehistorier: Den fattige enke i Ingeborg Holm 

(1913) mister langsomt både børn og forstand, og 

krigsfangen i Terje Vigen (1917) må til slut dømme 

den mand, der lod hans familie sulte ihjel. 

Sjöströms genistreg lå i at lade den storladne, 

svenske natur spille en afgørende rolle i historien, 

hvorved han – særligt i sine Selma Lagerlöf-

filmatiseringer – skabte en unik svensk niche, der 

blev hans billet til et Hollywoodgennembrud.  

Hans svanesang kom som skuespiller i Bergmans 

Ved Vejs Ende (Smultronstället) i 1957, som en ilter 

professor emeritus, der gør status over sit liv på 

vej til en hædersbevilling. 

Se gerne: Terje Vigen (1917), The Wind (1928). 

Se især: Körkarlen (1921) 

AF NIELS JAKOB KYHL JØRGENSEN 

Løvejagten (1907): Løvedrabet solgte billetter  

men vakte harme i regeringen. 

Körkarlen (1907): Dobbelteksponeringer skabte—for tiden—spektakulære special effects. 

Filmen blev af det svensk filmtidsskrift FLM udnævnt til den bedste svenske film nogensinde. 

Enhver hitliste bør starte med en undskyldning til boblerne – og dem er der mange af. Jeg har skrevet om de film, der  

for mig står stærkest: De entreprenører og initiativrige filmskabere, der formåede at modgå konkurrencen fra udlandet,  

at sætte deres præg på den nationale filmkunst og at bryde igennem til et internationalt publikum. 
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Carl Th. Dreyer 

Dansk films største auteur startede som 

manusforfatter i Nordisks filmmaskine og fik i 1918 

chancen for at realisere sit eget manuskript som 

Præsidenten (1919) – en mild succes, han fulgte op 

med den langt mere ambitiøse Blade af Satans Bog 

(1921). Sammen med Benjamin Christensen 

fremførte han sig som dansk films visionære 

Wunderkind – en kunstner, hvis geni ikke kunne 

rummes i den efterkrigsdepressive, danske 

industri. 

Han søgte til Sverige; så til Tyskland, Norge og 

endelig Frankrig, hvor han, på en bølge af succes 

efter sofistikerede kammerspil og melodramaer, 

fik frie tøjler til at eksperimentere med Jeanne 

d'Arcs lidelse og død (1928) indtil den passede til 

hans vision: ingen sminke og mange nærbilleder i 

et hudløst tæt portræt af kvinden bag legenden. 

Mesterværk eller ej, var filmen ingen kommerciel 

succes, og den mindre vellykkede Vampyr (1932) 

tappede Dreyers goodwill i branchen, og han 

måtte ernære sig som journalist. De næste tre 

årtier bød på utallige kuldsejlede projekter og kun 

tre færdige film: Vredens Dag i ’43, Ordet i ’55 og 

Gertrud i ’64. Med årelange researchperioder bag 

sig fremstår de tre film overordentlig billedmætte 

og velovervejede, og de cementerede Dreyers ry 

som Danmarks betydeligste – omend mindst 

feterede – billedkunstner. 

Ved sin død efterlod han sig en række halvfærdige 

projekter. Lars von Trier gav sit bud på hans 

manuskript over Medea i ’88, men Dreyers 

Jesusfilm står, sammen med Kubricks Napoleon 

som et af filmhistoriens 

centrale, urealiserede 

mesterværker. 

Se gerne: Blade af Satans 

bog (1921), Vredens Dag 

(1943) 

Se især: Jeanne d’Arcs 

lidelse og død (1928) 

 

Ingmar Bergman 

Teatralsk, lommefilosofisk, 

indspist, narcissistisk; 

filmisk, reflekteret, 

empatisk, egenhændig. 

Bergmans kolossale oeuvre 

har givet kritikere rig 

lejlighed til at hænge enhver 

tænkelig floskel på ham. Som den første 

skandinaver siden Sjöström, der med held 

oversatte kunstnerisk talent til kommercielt 

råderum, havde han i 50'erne og 60'erne så godt 

som frie tøjler til at kredse om sine 

yndlingsneuroser i film efter film. 

Som livslang teatermand kom han til filmen med et 

ry som et ungt geni, og efter en række moderate 

succeser vakte han i ’53 festivalopsigt med 

Sommeren med Monika – et erotisk melodrama i 

den svenske skærgård. Succesen blev fulgt op af 

en håndfast vekslen mellem stærke film og 

ubetvivlelige mesterværker, hvoraf Det Syvende 

Segl (1957) og føromtalte Ved Vejs Ende (1957) er 

de største. Med to tematiske trilogier blev han i 

60'erne brandet som auteur i de 

amerikanske art house-biografer, 

og hans film blev 

verdensomspændende succeser. 

Dalende begejstring og 

økonomiske problemer sendte ham 

i tysk eksil i 70'erne, men ikke før 

han havde skabt skilsmisseepidemi 

med den sobre ægteskabsserie 

Scener fra er ægteskab (1973) til 

svensk tv. Som afsked til filmen 

instruerede han det magisk-

realistiske teaterfamiliedrama 

Fanny og Aleksander (1982), 

hvorefter han resten af sit liv 

helligede sig teatret. 

Se gerne: Det Syvende Segl (1957), 

Ved Vejs Ende (1957). 

Se især: Persona (1966) 

Harry Schein 

Skønt han aldrig har lagt navn til en film, har Harry 

Schein, som initiativtager til etableringen af Det 

Svenske Filminstitut og som reformator af 

filmstøtteloven i Sverige, ydet et uvurderligt bidrag 

til den skandinaviske filmhistorie. Hvor den tidlige, 

svenske filmindustri først kunne skrabe en mager 

profit hjem efter en anselig beskatning, ydede 

instituttet efter reformen tilskud til produktionen 

på begge sider af premieren, med en særlig 

bonusordning til værdige kvalitetsfilm. 

Schein så nødvendigheden af at modernisere den 

offentlig holdning til filmen: Fra at være et 

lukrativt marked, der kunne beskattes, var den 

blevet en truet kunstform, der pga. udenlandsk 

konkurrence måtte støttes for at sikre kvalitet. 

Hans reformer dannede forbillede for etableringen 

af det Danske Filminstitut i 1965, det finske i 1969 

og den Islandske Filmfond i 1979.  

Den umiddelbare effekt i svensk filmkultur var et 

kvalitetsløft, der kunne mærkes i værker fra 

kunstnere som Ingmar Bergman, Jan Troell og Bo 

Widerberg. Der var råd og mod til at satse på unge 

talenter, og svensk filmindustri generobrede sin 

status som verdens fremmeste. 

Se gerne: Elvira Madigan (1967), Jag är nyfiken 

(1967-68) 

Se især: Utvandrarne (1971) 

Persona: Såvel narrationen som selve filmmediet kollapser  

i Bergmans mest eksperimentelle—og stærkeste— film. 

Jeanne d'Arcs lidelse og død: Maria Falconetti giver en dybt 

dedikeret pragtpræstation som Jeanne. 



Aki Kaurismäki 

Modsat Island har Finland siden stumfilmstiden 

haft en sund, national filmindustri, og finnerne har 

loyalt løst billet til lokalproducerede film. Den 

finske filmhistorier byder således på både 

visionære genier og gribende mesterværker, men 

ingen filmskaber har brudt igennem til den 

internationale scene i samme omfang som Aki 

Kaurismäki. 

Som del af den kulturelle avantgarde viste 

Kaurismäki-brødrene, Aki og Mika, vejen frem mod 

en mindre naturalistisk, mere stiliseret, socialt 

engageret (om ikke socialrealistisk) filmisk 

virkelighed, der langfingret låner fra de store 

franske og tyske auteurs, men fastholder en finsk 

kerne af underspillet absurdkomedie. Af de to har 

Mika vist sig den mest produktive – men Aki den 

mest anerkendte. 

Med Proletariat-trilogien Shadows in Paradise 

(1986), Ariel (1988) og The Match Factory Girl 

(1990) opnåede han et kritisk gennembrud, mens 

den crazy-komiske road movie Leningrad Cowboys 

Go America (1989) sikrede ham et internationalt 

publikum. Med sin næste store projekt, Finland-

trilogien (96, 02 og 06), skaffede han finsk film 

international bevågenhed, samtidig med at han 

fastholdt sin personlige forkærlighed for 

tragikomik blandt Helsinkis randeksistenser. 

Se gerne: The Match Factory Girl (1990), Leningrad 

Cowboys Go America (1989) 

Se især: The Man Without a Past (2002) 

 

 

Lars von Trier 

Von Trier har altid haft et flair for iscenesættelse – 

af både sine film og sit image. Med Europa-

trilogien (84, 87 og 91) markerede han sig som en 

seriøs billedkunstner med stærk visuel sans, og i 

promoveringen af filmene markerede han sig som 

en oprørsk enfant terrible. 

Dogmeæstetikken havde han eksperimenteret 

med i projekter som Medea (1988) og den 

folkekomiske gyserserie Riget (1994-97),  og 

selvom Vinterberg kom først, var det Trier, der tog 

æren for manifestet. Ikke helt uretfærdigt, for 

Triers film har både før og efter været fulde af 

dogmer: Farvestilistik i Europa (1991), kulisser i 

Dogville (2003), klipning i Direktøren for det hele 

(2006). Rammer virker stimulerende for Trier og 

gør hans film så meget desto mere 

opsigtsvækkende. 

Triers succes beror dog ikke kun på 

hans film: Hans mediestunts har 

skabt så meget opmærksomhed på 

dansk film, at andre talenter, som 

Thomas Vinterberg, Nicolas 

Winding Refn og Lone Scherfig, er 

sluppet gennem nåleøjet til 

international succes, og hans 

omdømme er derfor som en af de 

centrale ophavsmænd til dansk 

films anden guldalder. 

Se gerne: Dancer in the Dark (2000), 

Riget (1994-97) 

Se især: Dogville (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Trier 

Norsk film er kommet langsomt fra start. Enkelte 

lyspunkter, som Erik Løchens Jakten (1959) og den 

vidunderlige Bjergkøbing Grand Prix (1975, Ivo 

Caprino), har ikke kunnet skjule det faktum, at der 

i Norge ikke er en stærk filmindustri. 

Som barn i norsk films adel – hans far og bedstefar 

arbejdede på førnævnte lyspunkter – havde 

Joachim Trier gode betingelser for at slå sit navn 

fast, men den internationale succes af hans to 

spillefilm Reprise (2006) og Oslo, 31. August (2011) 

var langt fra selvskreven. Den skyldes en moden 

samtidsskildring, der ikke lægger fingre imellem i 

sin kritik af intelligentsiaens snæversyn, et 

fænomenalt samarbejde med skuespilleren Anders 

Danielsen Lie og især norsk films nylige guldalder. 

De seneste år har budt på et afgørende 

internationalt gennembrud for norsk film. 

Instruktør-duoen Joachim Rønning og Espen 

Sandberg med Max Manus (2008) og Kon-Tiki 

(2012), Morten Tyldum med Headhunterne (2011) 

og Bent Hamer med sine skæve komedier Salmer 

fra køkkenet (2003) og O’Horten (2007) har vist 

vejen frem mod et folkeligt gennembrud – men af 

denne seneste bølge af instruktørtalenter er det 

Joachim Trier, der har vist sig den mest sobre 

auteur. Hans hidtidige fokus på det norske 

samfunds ennui taget i betragtning bliver det 

spændende at se, hvordan han tackler tidsånden 

post-Utøya i sit næste projekt. 

Se gerne: Reprise (2006) 

Se især: Oslo, 31. august (2011)  

The Man Without a Past: en mand med hukommelsestab  

falder i med Helsinkis  underklasse, og forsøger med deres  

hjælp at finde tilbage til sit gamle liv. 

Oslo, 31. august: Den tidligere stofmisbruger tilbage i storbyen—et moderne mesterværk. 
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Det mest gådefulde 

ved tidsånd er, at det 

er noget bomstærkt 

og samtidig ulegemligt 

som et spøgelse 

Joachim Trier og den skandinaviske mands seksualitet 

AF JEPPE MØRCH 

Således beskriver digteren Søren Ulrik Thomsen 

noget, der vanskeligt kan sættes ord på: Tidsånd. 

Kan det overhovedet indfanges, eller er det måske 

ligefrem definitionen; at det netop ikke lader sig 

gøre? 

Uanset hvad, så er det den følelse, man efterlades 

med, efter at have oplevet Joachim Triers to 

mesterligt fortalte film Reprise (2006) og Oslo, 31. 

august (2011). Uden at være i stand til at udrede, 

hvad de helt nøjagtigt siger om at være barn af den 

kulturelle middelklasse i et Skandinavien, efter 

tvillingetårnene styrtede i grus, så føles det indblik, 

som Trier giver i maskulin seksualitet, alligevel 

uhyre præcist. Joachim Trier kommer ikke med en 

skamredet pointe om, at mænd er undertrykte, 

feminiserede stakler, der har brug for at søge 

tilbage til noget traditionelt maskulint. Han 

opfanger noget mere abstrakt, noget ånd, og det er 

her hans to film bliver til rene kunstværker. For det 

er vel kunsten; at indfange noget vigtigt i en 

erkendelse af, at det – måske – snart er borte. 

 

At starte med Reprise 

Reprise beskriver vekslende venskabet og 

rivaliseringen mellem forfatterspirerne Erik og 

Phillip. Phillip er givetvis en kende mere talentfuld 

end Erik, men til gengæld et mere skrøbeligt 

menneske, der ikke altid formår at være i sync med 

sine omgivelser.  

Phillip opnår, som den første af de to, litterær 

succes, men han kan ikke klare omgivelsernes 

voksende pres. Erik må derfor efterfølgende hente 

Phillip på et psykiatrisk hospital efter seks 

måneders indlæggelse.  

Spørgsmålet melder sig herefter: Hvad har udløst 

Phillips psykose? I en vestlig verden regeret af 

instrumentel rationalisme er det letteste naturligvis 

at diagnosticere frem for at begribe det 

anderledes.  I 60’ernes Skandinavien havde man på 

godt og ondt et tillidsfuldt forhold til det samfund, 

som omgav én. Usikkerhed var en størrelse, der 

fandtes i én selv, mens svarene syntes at være i 

velfærdsstatens omgivelser. I dag kan man med 

rette påstå, at dette forhold har ændret sig til det 

modsatte. Nu er idealet at fremstå så selvsikker 

som muligt, og usikkerheden må altså ikke findes i 

én selv, men projiceres i stedet ud i samfundet; 

hvilket bl.a. fremskynder åndelighedens død og 

fitnesskulturens massive opblomstring. 



Dette ideal lever Phillip ikke op til, og det er derfor, 

han indlægges. Han reagerer på skismaet mellem 

indre usikkerhed og krav om større 

selvtilstrækkelighed med indestængt aggression 

udløst af en monoman kærlighed til en pige, som 

gør det umuligt for ham at komme i sync med 

tilværelsens egentlige rytme. Forelskelsen bliver 

følelsen, der for alvor sætter Phillip uden for 

resten af samfundet, som i sidste ende ikke kan 

gøre andet end at forklare ham gennem en 

diagnose. 

Ak ja, men er da hele Triers univers regnvejrsgråt 

og sygeligt trist?... Nej! 

Det hænder, at nogle ønsker at lave en klar 

opdeling mellem film, der tager sig selv alvorligt 

som et kunstnerisk medie, og så dem, der tilbyder 

simpel underholdning. Det fine ved Reprise er dog, 

at den netop forener et værk af høj kunstnerisk 

værdi med elementær underholdning grundet et 

ekstraordinært velopbygget manuskript. 

Derudover byder filmen også på absurdkomiske 

indslag, der blot lægger til Reprises i forvejen høje 

niveau. Som fx da Erik inviteres i tv for at tale om 

litteratur. Her skildres det, hvor svært det kan 

være at snakke jovialt om litteratur ved at lade en 

handicappet mand med voicebox fortælle om 

bekendelseslitteratur – en genre som Erik just 

forinden har talt vældigt ned om. Ironi fungerer 

som bekendt allerbedst, når den anvendes subtilt, 

hvilket omtalte scene er et glimrende eksempel 

på. 

 

 

På udgang fra 

afvænnings-

klinikken 

Oslo, 31. august kan 

ses som fortsættelsen 

til Reprise, om ikke 

konkret 

fortællemæssigt så i al 

fald tematisk. Igen 

undersøges den 

maskuline seksualitet, 

og som i Reprise er det skuespilleren Anders 

Danielsen Lie, der portrætterer hovedpersonen, 

som denne gang er navnebror med skuespilleren 

selv. Utrygheden over for omgivelserne står atter 

som et vigtigt tema, men væk er den 

ungdommelige usikkerhed til eget talent, og krisen 

antager her en dybere eksistentiel karakter. 

Filmens titel er en overgangsmetafor med 

henvisning til den dag, hvor sommer bliver til 

efterår. 

Den 34-årige Anders skal på udgang fra en 

afvænningsklinik for at deltage i en jobsamtale på 

et tidsskrift (her gives en sjov lille kindhest til de 

typer, der forsøger at intellektualisere HBO-serier), 

og på denne udgang opsøger han nogle af sine 

gamle venner. Venner, der umiddelbart lever et 

godt liv med velrenommerede akademikerjobs, 

men måske netop herigennem har mistet kontakt 

med noget autentisk. Da Anders eksempelvis 

forsøger at få venskabelige råd om sit forhold til 

kvinder, bliver han således spist af med et citat af 

Marcel Proust. 

 Et dystert budskab lurer under overfladen her. 

Nemlig det, at tilværelsen overkommes bedst af 

dem, der formår at reducere størrelser som 

drømme og kærlighed til restriktive trivialiteter 

udgjort af en hverdag, der langsomt fører til 

enhver form for idealismes død.  

Præcis her er vi muligvis havnet ved kernen af 

Triers maskuline portrætter, nemlig 

protagonistens eksistentielt problematiske forhold 

til kvinder. Anders’ seksualitet er nemlig alt andet 

end uproblematik. Den er ikke passioneret, 

extrovert eller ubekymret, men derimod forankret 

i den indre tvivl. Anders ved ikke, hvordan han skal 

agere i verden, og hans personlige kampe har 

mistet al form for progressivitet. Han står 

resigneret tilbage med apati som forskansning 

mod nogen form for kærlighed, hvilket 

manifesteres gennem håbløse opkald til en 

ekskæreste, der for længst er havnet uden for 

hans rækkevidde. 

Problemet for Anders er ikke, at han føler afsky 

over for kvinder. Problemet er, at han ikke 

længere føler noget overhovedet. 

Og hvad gør man så? Anders ender, efter en 

forfærdelig jobsamtale, en nervøs fest og et 

ugideligt scoringsforsøg, med en kanyle i armen. 

Den kanyle, han kunne holde på afstand i 

afvænningsklinikkens trygge rammer, men som 

hurtigt igen fremstod som eneste reelle mulighed, 

så snart han var blevet sat fri. For den ultimative 

frihed er skam ikke altid god. Ofte er den bare 

tom.  

Formår man ikke, som Anders’ gamle 

universitetsvenner har gjort det, at acceptere det 

uskyldstab som idealismens forfald frembringer, 

ja, så synes den indre krise uundgåelig. 

Og hvad er du så, skandinaviske mand, andet end 

den diagnose, du stilles? 

Det fine ved Reprise er, at den netop 

forener et værk af høj kunstnerisk 

værdi med elementær underholdning. 
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Opgøret med ondskaben 

AF BJØRN JUUL ANDERSEN 

Ordets og Filmnoters udsendte, Bjørn Juul Andersen og Jeppe Mørch, besøgte i februar den 63. udgave af 

Berlinalen, hvor de mødte The Act of Killing-instruktøren, Joshua Oppenheimer, til en snak om festivaler, at 

behandle bødler som mennesker og Kejserens Nye Klæder. 

Hvem havde dog troet, at man i Berlin skal forbi 

tre hæveautomater, før man kan hæve euro på sit 

dankort? Jeppe springer glad ind i bilen og vifter 

med lettelse pengene foran taxachaufføren, som 

straks træder speederen i bund. Vi er på vej til et 

interview med den amerikanske dokumentar-

instruktør Joshua Oppenheimer, og vi er meget 

tæt på at komme for sent til vores kun andet 

interview på dette års Berlinale. Vi når lige hurtigt 

at gennemgå vores få spørgsmål på vej imod 

Colosseum-biografen i den berlinske bydel 

Prenzlauer Berg, hvor en forhåbentlig veloplagt 

Oppenheimer venter på os.  

Anledningen til interviewet er Oppenheimers 

spektakulære og anmelderroste dokumentarfilm 

fra 2012, The Act of Killing, der fortæller historien 

om indonesiske Anwar Congo, en tidligere bøddel 

og nuværende lokalhelt, som dræbte hundredvis 

af mennesker i den indonesiske massakre i 1965-

66, hvor over en million kommunister, intellek-

tuelle, etniske kinesere og andre minoriteter 

menes at være blevet dræbt i de politiske 

masseudryddelser efter militærkuppet. Anwar, 

som gerne fortæller pralende og stolt om sin 

blodige fortid, iscenesætter sammen med sine 

sammensvorne de brutale og ondskabsfulde 

gerninger foran Oppenheimers kamera, og 

resultatet bliver en mareridtsagtig, 

traumatiserende, men også absurd og ofte 

surrealistisk film, der kommer helt ind under 

huden på bødlerne. 

Et par uger forinden havde vi begge været til en 

underholdende og tankevækkende Q&A med den 

38-årige instruktør i København, hvor jeg glemte at 

spørge om, hvad den enorme lyserøde fisk fra 

filmens slutning betyder, og om den overhovedet 

betyder noget? Et storslået billede, der har ætset 

sig ind på min nethinde og er blevet et billede på 

Anwars (storheds)vanvid og filmens absurditet.  
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På festival i Tyskland 

Efter et bizart foredrag om bjørnes betydning for 

navngivningen af den tyske hovedstad af 

taxachaufføren ankommer vi endelig til biografen. 

Inde i foyeren finder vi hurtigt instruktøren, der i 

dag dog virker lettere træt, og da vi påpeger, at vi 

hørte hans foredrag i København, udbryder han 

med et træt smil: ”Hvorfor kunne I ikke bare have 

optaget mig der?”. De mange dages hårdt arbejde 

på festivalen med utallige interviews og Q&A’s har 

sat sit tydelige spor på Oppenheimer, der dog 

fortæller os om sin lettelse efter premieren på 

Berlinalen, som blev en lettere pinlig affære for den 

nu storsmilende instruktør. 

>>Jeg dansede på min seng i bare lettelse over, at 

premieren var vel overstået. Jeg var helt nøgen, og 

gardinerne til hotelværelset var trukket fra. 

Pludselig blev lysene tændt ovre på den anden side 

af gaden, og der var to rengøringsdamer, som bare 

stod og stirrede på mig! Det var et pinligt øjeblik”.  

Men Berlinalen har ikke kun budt på hårdt arbejde 

og pinlige øjeblikke for instruktøren, der især har 

sat stor pris på det tyske publikums modtagelse af 

filmen. En modtagelse, der får den delvist tyske 

Oppenheimer til at føle sig hjemme.  

>> Det har været fantastisk at komme til Berlin. 

Min bedstemor er fra Berlin og min bedstefar er fra 

Frankfurt, og de rejste væk, før det var for sent. Og 

det er helt fantastik at være tilbage i Tyskland med 

filmen. Det føles lidt ligesom at komme hjem på en 

underlig måde. Og jeg havde ikke tænkt over, før 

jeg kom tilbage, hvor meget filmen for mig egentlig 

handler om den fortid. At vokse op med det 

spørgsmål om, hvordan man kan forhindrer disse 

ting i aldrig at ske igen.”  

Og ikke bare imod os, da ”aldrig igen” ofte bare 

betyder ”aldrig igen” imod os, men ”aldrig igen” 

imod hele menneskeheden, og det er netop derfor, 

at jeg har lavet The Act of 

Killing. Så det føles lidt som 

om, at jeg er kommet hjem”.  

Han taler utroligt passioneret 

omkring filmen, som han også 

har brugt syv år af sit liv på at 

lave, og man kan tydeligt 

mærke hans engagement og 

lyst til at diskutere filmen. For 

Oppenheimer skal filmen også 

ses med et fordomsfrit og 

åbent sind, da 

tilskueren skal kunne sætte sig  

ind i Anwars situation og ikke  

blot afvise ham som et ondskabs-

fuldt monster. At tyskerne i de 

sidste 70 år har skullet lære at forstå nazismens 

ondskab gør, ifølge Oppenheimer, at tyskerne 

netop er i stand til at forstå filmens moralske 

dilemmaer.  

>> Amerikanere vokser op med en slags Star Wars-

morale, hvor verden er opdelt mellem de gode og 

de onde, og alle forsikrer sig om, at de tilhører de 

gode. The Act of Killing kræver derimod, at man 

identificerer sig med filmens hovedperson, Anwar 

Congo, og ser ham som et menneske og derved 

åbner muligheden for, at alle mennesker kan begå 

drab. Filmen kræver derfor, at publikum dropper 

den forsimplede forestilling om det gode imod det 

onde, og jeg tror, at tyskerne har brugt de sidste 70 

år på at tænke over deres forbindelse til de onde, 

så det er som om, at alle her er virkelig åbne 

overfor filmen. Det er som om, at filmen er skabt til 

dem”. 

Oppenheimers kvindelige manager kommer 

gående med en flaske vand til instruktøren, som for 

en kort bemærkning stopper talestrømmen. 

Manageren sender os et venligt blik, men det er 

tydeligt, at interviewet ikke blive et længere et af 

slagsen, da Oppenheimer skal med et fly til Istanbul 

og med garanti ikke skal danse nøgen rundt på 

sengen, når han kommer frem. Han er utrolig 

beskeden, når vi spørger ind til filmens store 

internationale succes, og han giver især den danske 

dokumentarfilms-festival CPH:DOX, hvor filmen 

vandt hovedprisen, meget af æren for filmens store 

succes.  

>> Den opmærksomhed, filmen fik i København, 

især den internationale interesse, betød, at filmen 

var på mange menneskers radar, men vi havde 

stadig en frygt for, at filmen ville blive glemt på 

Berlinalen, da det er en kæmpe festival med mange  

 

konkurrencer og mange stjerner. Men festivalen 

har gjort et enormt stykke arbejde for at sørge for, 

at filmen har fået så meget opmærksomhed som 

muligt.” 

Ja, og du blev også støttet aktivt af store 

dokumentarkoryfæer som Werner Herzog og Errol 

Morris. Det må vel også have haft en vis effekt på 

filmens succes? 

>> Jo, det har selvfølgelig hjulpet, men der er 

mange film, som er lige så gode og også burde 

være så heldige at få sådan en anbefaling – jeg er 

meget taknemmelig for deres støtte”.  

 

Bødlerne som mennesker  

Mange andre instruktører ville ikke afstå fra at 

fremstille disse bødler som empatiforladte 

monstre, som deres gerninger og deres pralende 

attituder på sin vis viser.  Oppenheimer afviser 

derimod sådan en forsimplet fremstilling og 

skildrer bødlerne som rigtige mennesker – på godt 

og på ondt – og hentyder til, at den menneskelige 

identificering med Anwar i sidste ende fik ham 

igennem de traumatiserende optagelser, som 

udmøntede sig i alvorlig søvnløshed, hvor 

Oppenheimer kun sov én nat om ugen.  

>> Det faktum, at jeg kan lide visse ting ved Anwar, 

og jeg er tæt på Anwar, gjorde, at jeg kunne 

fortsætte. Det gjorde det muligt, at jeg kunne være 

i nærheden af ham. Så længe jeg behandlede 

Anwar som et menneske, på trods af at jeg ikke 

kunne være åben omkring min egen smerte ved at 

høre deres historier, kom jeg tæt ind på livet af 

ham. Og jeg er stadig utrolig tæt inde på livet af 

ham. Og interessant nok føler børnene af ofrene 

sig også tæt forbundet med ham.  

Joshua Oppenheimer til en ud af mange 
Q&A's på dette års Berlin Filmfestival  

Bødlerne spiller ikke bare sig selv i filmen, men også deres egne 

ofre i scener, hvor Anwars samvittighed for en kort stund bliver 

blottet i mødet med sine egne brutale metoder.  



32 

 

 

 

 

 

>> Jeg havde aldrig troet, at filmen ville være en 

bro mellem de overlevende og dræberne og 

udviske grænserne mellem offer og gerningsmænd 

og ikke miste noget af dens moralske tydelighed, 

da det for alle er helt tydeligt, at filmen siger, at 

folkemord er den mest frygtelige forbrydelse, 

mennesker kan begå, og disse mennesker har 

begået denne forbrydelse” fortæller Oppenheimer, 

der nu for alvor har talt sig varm.   

 

Den radikale metode 

Joshua Oppenheimer tog ikke til Indonesien for at 

lave en film om bødlerne fra den indonesiske 

massakre, men kom i kontakt med bødlerne, da 

han boede et år i en lille landsby uden for byen 

Medan i det nordlige Sumatra, hvor The Act of 

Killing udspiller sig.  

Her blev han venner med slægtninge af ofrene af 

den indonesiske massakre, som levede side om 

side med de selvsamme bødler, der havde dræbt 

deres familiemedlemmer. For Oppenheimer og 

hans filmhold var det dog ikke muligt at fortælle 

massakren ud fra de overlevendes synspunkt, da 

myndighederne blandede sig for meget i 

optagelserne. Men Oppenheimer og filmholdet 

fandt hurtigt ud af, at historien om massakren ikke 

nødvendigvis skulle fortælles fra de overlevendes 

synspunkt, men fra de pralende og 

selvforherligende bødlers, og heraf kom 

instruktøren frem til sin radikale metode.  

>> Anwar var den 41. gerningsmand, jeg filmede, 

og de første 40 pralede, ligesom Anwar, af deres 

gerninger. Jeg spurgte derfor mig selv: Hvordan 

opfatter disse mænd mig? Hvordan kan de 

nogensinde tro, at det er passende at prale af, 

hvordan de har myrdet mennesker? Hvordan tror 

de, at jeg opfatter dem? Hvordan vil de have, at 

resten af samfundet ser dem? Og hvordan opfatter 

disse mænd sig selv? Disse spørgsmål knytter sig til 

forestillingsevnen. Især det spørgsmål om, hvordan 

disse mænd opfatter sig selv, og hvordan de lever 

med det, de har gjort. Og det gik op for mig, at jeg 

bare skulle lade dem fortsætte med det, de 

allerede gjorde: Nemlig at prale af deres gerninger, 

men lade dem prale af deres gerninger på hvilken 

som helst måde, som de synes var passende. Jeg 

ville herefter dokumentere processen og bruge de 

scener, som de producerer, og derved finde 

svarene på spørgsmålene om, hvordan disse mænd 

opfatter sig selv, og hvordan de selv vil opfattes af 

andre”.  

 

Men er der ikke et problem ved denne metode, da 

dræberne jo kan sige, at disse iscenesættelser er din 

tolkning af sandheden, da det er dig som 

filmskaber, der har iscenesat det hele?  

>> Det er et meget vigtigt spørgsmål, og jeg er glad 

for du stiller det. Det er jo netop bødlerne, der 

iscenesætter deres gerninger, og vi ser dem 

iscenesætte det. Så i filmen ser man ikke 

iscenesættelser instrueret af mig, da jeg kun giver 

plads til deres improvisationer, men man ser 

bødlerne øve og planlægge iscenesættelserne. Så 

publikum er aldrig i tvivl om, at bødlerne står bag 

iscenesættelserne af deres egne gerninger og 

følelserne bag deres egne gerninger, fordi de har 

instrueret, skrevet og selv spiller med i 

iscenesættelserne”.  

 

Den befriende absurditet  

For Oppenheimer har filmen, i hvert fald for det 

indonesiske publikum, haft en befriende effekt, da 

filmens absurditet samt bødlernes 

virkelighedsfjerne opfattelse af dem selv har gjort, 

at sandheden om det indonesiske regime, som er 

grundlagt på massemord, psykisk terror og en 

idolisering af fortidens bødler, endelig er kommet 

frem.  

>> Det er ligesom det kendte H.C. Andersen-

eventyr Kejserens Nye Klæder, hvor drengen 

kommer ind og siger: ”Se, kongen er nøgen!”. Det 

er befriende for alle, der har været bange og ude af 

stand til at sige, at kongen er nøgen for nu er 

sandheden kommet frem.  

Det synliggør absurditeten af, at alle går rundt og 

lader som om, at kongen har et smukt sæt tøj på, 

mens han er nøgen. Så filmen arbejder med denne 

absurditet, og for indonesiske seere er denne 

absurditet befriende og behagelig”.  

Den lille kvindelige manager står nu og tripper 

utålmodigt i hjørnet og sender lange blikke efter 

vores lille bord i biograffoyeren, og vi bliver 

nødsaget til at afslutte interviewet.  På vejen ud 

støder vi ind i Oppenheimers familie, der skal 

deltage i instruktørens sidste Q&A og følges med 

ham til endnu en filmfestival – denne gang i 

Istanbul.  

Vi vælger at tage S-bahn hjem til vores hostel i 

Kreuzberg, og humøret er højt efter en vellykket 

samtale. Jeg kommer dog pludselig i tanke om, at 

jeg selvfølgelig glemte at spørge Oppenheimer om 

betydningen af den enorme lyserøde fisk i filmens 

slutning. Jeg trøstes dog ved, at det nok ikke er 

sidste gang, at jeg interviewer den visionære 

instruktør, da jeg har på fornemmelsen, at denne 

mand kommer til at stå bag flere dokumentariske 

storværker inden for en overskuelig fremtid.  

 

 

Filmen har gået sin sejrgangs på festivaler, 
hvor den har vundet priser i både Toronto, 

København og nu også Berlin. Oppenheimer er i 
øjeblikket i fuld gang med at færdigklippe sin 
næste film, som denne gang følger ofrene af 
den indonesiske massakre og derfor kan ses 

som en tematisk opfølger til The Act of Killing.  

”Jeg havde aldrig troet, at filmen ville være en bro mellem de overlevende 

og dræberne og udviske grænserne mellem offer og gerningsmænd og ikke 

miste noget af dens moralske tydelighed.” 

The Act of Killing vandt både Panorama 

Publikumsprisen samt den tværkirkelige 

økumeniske pris på Berlinalen.  
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Madeleine Stewe, som er producer for Zentropa i 

Sverige og som netop har produceret den 

æstetiske, men trøstesløse film The Weight of 

Elephants (2013) af den newzealandske instruktør, 

Daniel Joseph Borgman, er lodret uenig med Sarita 

Christensens holdning. Ifølge hende er den 

socialrealistiske børne- og ungdomsfilm ekstremt 

vigtig at bibeholde, da den giver de unge mulighed 

for at tænke over, hvem de er og spejle deres 

hverdag i forhold til det sete.  

Filminstruktøren Kaspar Munk, der som udøvende 

instruktør har fingrene helt nede i 

ungdomsfilmsmulden, stiller sig helt udenfor 'for 

eller imod realisme’-diskussionen og er af den 

overbevisning, at den bedste chance for at lave en 

god ungdomsfilm er ikke at prøve at lave en. 

Forstået på den måde, at man skal stoppe med at 

forsøge at gætte sig til, hvad 

ungdomspublikummet vil have – og bare lave en 

god film.   

 

Hvad er en ungdomsfilm? 

Det siger sig selv, at der ikke er nogen entydig 

løsning på et så komplekst problem som 

ungdomsfilmens krise. Men en tanke kunne være, 

at det måske er værd at vende blikket lidt væk fra 

selve filmene og se mere på det, som omgiver 

dem. For hvorfor er der egentlig behov for at stille 

så mange spørgsmål til ungdomsfilmen som genre: 

”Er ungdomsfilmen for seriøs? Er den for 

overfladisk? Skal ungdomsfilmen være film til 

unge? Eller skal den være film om unge?” Er det 

virkelig nødvendigt at rubricere ungdomsfilmen 

som en særlig størrelse, når der ikke er nogle 

andre film, der bliver det. Hvorfor kan de ikke bare 

være film?  

En undersøgelse lavet af Det Danske Filminstitut 

sidste år viste, at frihedskampsdramaet Hvidsten 

Gruppen af Anne-Grethe Bjarup Riis var den mest 

sete danske film blandt de 15-24 årige i 2012 – et 

år, hvor flere deciderede danske ungdomsfilm 

også havde premiere. En sådan undersøgelse er 

tankevækkende, fordi den viser, at det unge 

publikum ikke kun er interessede i at se ikke-

alvorlige film om karakterer i deres egen 

aldersgruppe. Den unge målgruppe vil højst 

sandsynligt, som resten af den danske befolkning, 

bare gerne se fængende film med en godt fortalt 

historie.  

Men som de fleste ungdomsfilm også antyder, 

med deres temaer om friheds- og udbrydertrang, 

er teenagealderen en tid, hvor man ikke ønsker at 

blive belært om eller anvist til, hvad man skal gøre 

eller hvilke film, man skal se. Set i denne optik er 

det meget sandsynligt, at ungdomsfilmens 

allerstørste problem faktisk er, at den betegnes 

som ungdomsfilm. 

I ungdomsfilmens guldalder i 1970'erne, hvor 

begrebet ungdomskultur var noget nyt, havde det 

værdi for de unge at få lov til at få deres helt egen 

filmgenre, som kun var deres, og som henvendte 

sig direkte til dem. Men tiderne skifter, og det 

samme gør ungdommen, og i dag er det måske 

netop dét at blive regnet med som en del af det 

voksne publikum med muligheden for selv at 

vælge, der betyder noget. 

Ungdommen er ikke en fastfrosset størrelse, og 

skal man blive ved med at lave film, der rammer 

de unge, bliver ungdomsfilmen nødt til at rykke sig 

med dem – også hvad angår de mere praktiske 

rammer såsom markedsføring og støtteordninger. 

Skrot ungdomsfilmen som genre og tillad dem 

bare at være film. 

”Den danske ungdomsfilm er i krise.” Således lød 

dommen fra Politikens filmskribent, Kim Skotte, til 

et debatarrangement om ungdomsfilmen under 

børne- og ungdomsfilmfestivalen Buster tilbage i 

2001. Siden da synes problemet for 

ungdomsfilmen ikke at være blevet mindre, hvilket 

Claus Christensen, redaktør for filmmagasinet 

Ekko, cementerede, da han i en artikel i Ekko 

præcis ti år senere i september 2011, gik så langt 

som til at erklære ungdomsfilmen for død. Men 

hvad er der sket med den danske ungdomsfilm, 

som engang var en af Danmarks store filmiske 

stoltheder og frontløberen for den nære realistiske 

historie, som dansk film sidenhen er blevet så 

kendt for? 

Den danske ungdomsfilmgenre vrimler med talentfulde instruktører og smukke, sjove og 

rørende film med noget på hjerte. Problemet er bare, at de unge ikke gider se dem. Så hvad er 

løsningen – og er der overhovedet en? 

AF MADELINE STURUP-TOFT 
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Den danske ungdomsfilms guldalder 

Den danske ungdomsfilm fik sit store gennembrud 

som individuel genre i 1970'erne og 1980'erne, 

hvor instruktører som Niels Malmros, Ernst 

Johansen, Søren Krag-Jacobsen og Bille August 

satte deres præg på det danske filmlandskab med 

virkelighedsnære og følsomme portrætter af det at 

være ung. Indtil da havde ungdomsfilmene været 

skræmmebilleder, inspireret af den amerikanske 

model, hvor det styrende element var den 

bekymrede voksnes blik på den udskejende og 

troløse ungdom. 

Men de nye ungdomsfilm, som eksempelvis Måske 

ku' vi (1976),  Kundskabens træ (1981) og Zappa 

(1983), tog i stedet de unge alvorligt på en helt ny 

måde og var solidariske med dem frem for at være 

fordømmende. Filmene tiltrak både stor 

international opmærksom og lokkede børn, unge 

og voksne i hundredetusindvis til biograferne. 

Herudover var filmenes høje kvalitet med til at 

sikre børne- og ungdomsfilmen en særlig 

filmpolitisk status med egen konsulent og 

støtteordning, som udgjorde 25 % af den samlede 

filmstøtte. Støtteordningen står den dag i dag 

stadig ved magt, men publikumstilstrømningen til 

de danske ungdomsfilm er svundet ind til nærmest 

ingenting.  

 

Upopulære kvalitetsfilm 

Overordnet set er det ikke kvaliteten, der er 

problemet i nutidige, danske ungdomsfilm. Der har 

været nogle klare fejlsslag, som Rune Bendixens 

overspillede og klichéfyldte Rich Kids (2007) og 

den charmeforladte Anja & Victor-serie af Regner 

Grasten (1999-2008). Men film som Natasha  

Arthys hjertevarme kung fu-drama Fighter (2007) 

pirkede til noget dybere og mere nyskabende, og 

også den nytilkomne instruktør, Kaspar Munk, har 

de senere år både vakt begejstring på 

filmfestivaller og blandt anmeldere med filmene 

Hold om mig (2010) og senest You and me forever 

(2012). Sidstnævnte, der handler om de to 

hjerteveninder, Laura og Christine, hvis forhold 

sættes på prøve, da den nye pige Maria kommer 

ind i deres klasse, blev beskrevet med følgende 

lovprisning i Filmmagasinet Ekko:  

”En ungdomsfilm, der ikke desperat forsøger at 

være ung med de unge eller med pædagogisk 

bagtanke beretter om ungdomslivets problemer, 

men som rent faktisk er i øjenhøjde med sine 

karakterer, deres sprog og den musik, de hører”. 

Helt i øjenhøjde viste filmen sig dog ikke at være, 

da den kun spillede sølle 39.000 billetter hjem i 54 

sale, hvilket slet ikke er nok set i forhold til det 

unge publikums købedygtighed i øvrigt. Helt galt 

gik det dog for debutanten Rune Schjøtts poetiske 

ungdomsfilm Skyskraber (2011), der på trods af 

prangende anmeldelser og stor ros på 

filmfestivalen i Berlin kun formåede at trække i alt 

1.800 mennesker i biografen. En fiasko, der blev 

udslagsgivende for, at Claus Christensen slog det 

sidste søm i ungdomsfilmgenrens ligkiste. 

Hvis man skal tro på den samlede danske 

anmelderstab, er det altså ikke kvaliteten af de 

enkelte film, som den danske ungdomsgenre 

kæmper med, men ganske enkelt det, at de unge 

ikke gider at se filmene. Og da film nu en gang 

laves for at blive set, er det jo ikke et helt lille 

problem,  og derfor også et af dem, som 

diskuteres intenst i den danske filmbranche i  

 

øjeblikket. Men hvad er det, de unge vil have? 

Svaret blæser i vinden, alt imens publikumstallene 

falder og falder.    

 

Den komplicerede ungdom 

Idéen om ungdommen som én samlet målgruppe 

opstod for første gang i 1950'ernes USA, hvor 

blandt andet filmproducenterne og biograferne fik 

øjnene op for denne befolkningsgruppe som et 

særdeles købedygtigt publikum og ét, som kunne 

bruges målrettet i deres voksende konkurrence 

med fjernsynsmediet. Også i dag er 

ungdomspublikummet en af de mest lukrative dele 

af befolkningen at få fingre i, men højst 

sandsynligt også den sværeste. For hvad der er 

interessant, fængende og populært i 

ungdomsmiljøet skifter fra sekund til sekund og 

kan være svært at uddrage, når man ikke selv er 

ung, og det er der af naturlige årsager ikke mange 

filminstruktører, konsulenter og producenter, der 

er.  

Alligevel er der i det danske filmmiljøes ophedede 

debat om ungdomsfilmens fremtid allerede 

opstået flere bud på, hvad den gode ungdomsfilm 

bør og ikke bør indeholde. Ifølge direktør for 

produktionsselskabet Copenhagen Bombay, Sarita 

Christensen, er problemet for den danske 

ungdomsfilm på nuværende tidspunkt, at filmene 

er alt for realistiske og alvorlige, til at børn og unge 

har lyst til at se dem. Hun mener, at 

ungdomsfilmene skal rykkes ud af den 

socialrealistiske tragedie og har derfor stået i 

spidsen for et dogmekoncept på Copenhagen 

Bombay, som består i at døden ikke må være 

eksisterende i nogle af de børne- eller 

ungdomsfilm, som de laver. 

Om ungdomsfilmen You and me forever fra 2012 skrev filmmagasinet Ekko, at den 

havde en lige så ”overbevisende autentisk atmosfære af ungdomsliv” som Malmros' 

klassiker Kundskabens træ fra 1981. Forskellen mellem de to film er, at Kundskabens 

træ solgte 360.000 billetter i biografen, mens You and me forever kun solgte 39.000. 

Dansk ungdomsfilm er i krise, men hvorfor?  
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       TEMAFILMEN Har bladets tema vakt din interesse? I hvert nummer af Ordet sætter vi med artiklen 

Temafilm spot på en seværdig film, der relaterer sig særligt til bladets tema.  

Hvad er egentlig en traditionel, dansk 

film? 

I filmens over 100 år lange historie hersker der 

blandt filmhistorikere ikke den store tvivl om, at 

Danmark og Sverige af de skandinaviske lande – 

med al respekt – har haft den største indflydelse 

internationalt set.  

Skal valget så lande på en Carl Th. Dreyer-film? 

Han lavede jo også film i Tyskland, og sin 

vigtigste i Frankrig. Eller en film af pioneren 

Benjamin Christensen? Han vekslede netop 

mellem Danmark og Sverige i sin karriere, men er 

en stumfilm set i nutidens perspektiv et 

fyldestgørende valg? Hvad med en film af Ingmar 

Bergman eller Lars von Trier? Det ville være langt 

mere oplagt! Alligevel er mit personlige valg af 

en ’traditionel skandinavisk film’ faldet på Bille 

Augusts Pelle Erobreren. 

 

 

 

 

Det skandinaviske islæt 

Bille August filmatiserede Pelle Erobreren i 1987 

efter Martin Andersen Nexøs roman af samme 

navn. August bruger i høj grad landskabet i sin 

film, og dette ses også tydeligt i Pelle Erobreren. 

Markerne, gården, engene og isflagerne er alt 

sammen med til at etablere en forståelse for, at 

filmen foregår i Skandinavien.  

En typisk, moderne skandinavisk film er Pelle 

Erobreren dog absolut ikke. Filmens handling 

udspiller sig i slutningen af 1800-tallet, hvilket gør 

filmen til et mere konservativt og traditionelt 

skandinavisk værk, da den fortæller et stykke 

verdenshistorie.  

Den typiske skandinaviske film har selve 

fortællingen i centrum. Undertiden taler man om 

den såkaldte ”skandinaviske dybde”. Pelle 

Erobreren berører dybt eksistentielle spørgsmål og 

rummer en psykologisk kompleksitet, som er 

ganske typisk for skandinavisk film. 

Desuden leverer Ingmar Bergmans faste 

skuespiller, svenskeren Max Von Sydow, en 

fremragende præstation som den emotionelt 

fragile, deprimerede, aldrende far, der inderligt 

elsker sin søn, men som har svært ved at udfylde 

rollen som mandligt forbillede for ham. I takt med 

hans aldring og nedadgående fysiske formåen, 

begynder han at drikke, og hans kamp mod 

fattigdommen er med meget lille succes. Sydow 

har i denne film en af sine bedste 

skuespillerpræstationer overhovedet, og det siger 

ikke så lidt! Det skal tilføjes, at han da også blev 

anerkendt med en Oscar-nominering. 

 

Et håb om erobring 

Filmen er, som de fleste ved, dansk og foregår i 

Danmark, men har to svenske emigranter i 

hovedrollerne. Filmens begyndelse introducerer 

Pelle og hans far, som flygter over havet til 

Danmark – Bornholm – i håb om mindre fattigdom, 

et arbejde og bedre vilkår. Problemet er dog deres 

manglende arbejdsdygtighed, da faderen er for 

gammel, og Pelle er for ung.  

Pelle Erobreren 
DANMARK/SVERIGE / 1987 / 157 MIN. / INSTRUKTØR: BILLE AUGUST 

AF MIKA DAHL HANSEN 
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Grundet deres manglende fysik må de skuffede 

tage til takke med et arbejde på Stengården, hvor 

de mildt sagt ikke bliver behandlet ordentligt og 

kun bor i en kostald.  

Hvor uretfærdigt er det ikke lige? Allerede her får 

man sympati for dem og deres situation, og 

igennem filmen bliver sympatien kun større. De 

bliver set ned på, da de er fremmede, og selvom 

den gå-på-modige og energiske Pelle lærer at tale 

perfekt dansk, er hans eneste rigtige ven – ud 

over hans far og de andre svenske arbejdere – 

endnu en outsider i form af en handicappet dansk 

dreng.  

Pelle og hans far finder aldrig den rigdom, de så 

lidenskabeligt søgte, og da den rebelske svensker, 

Erik, bliver hjerneskadet, synes Pelles fremtid for 

alvor at være sort. De havde nemlig aftalt at flygte 

til USA, men selv det håb tages nu fra ham. 

I filmens yderst åbne og hjerteskærende slutning, 

hvor Pelle tager afsked med sin far, åbner filmen 

igen op for muligheden for en fremtid for Pelle. 

Han vil ud og erobre verden. 

Filmen berører store temaer som håb, fattigdom, 

overlevelse, uretfærdighed og fremmedhad og er 

i høj grad et socialkritisk værk. Samtidig er det en 

film om dannelse og om at vokse op og er på den 

måde en universel film, som alle kan identificere 

sig med. Pelle Erobreren vandt en Oscar for 

bedste udenlandske film i 1989 – året efter at 

Gabriel Axels Babettes Gæstebud (1987) for første 

gang havde hevet en Oscar hjem til Danmark. 

Dansk kvalitetsfilm havde fået et gennembrud. 

Hovedpersonen, Pelle, spilles af Pelle Hvenegaard 

Håbet forvandles langsomt til skuffelse ved ankomsten til Danmark. 

”En typisk, moderne skandinavisk film 

er Pelle Erobreren dog absolut ikke. ” 

FACTS: 

PELLE EROBREREN 
Baseret på den første af Martin Andersen Nexøs 

udviklingsromaner om proletarprototypen 

Pelle, der udvikler sig fra undertrykt tyende til 

forkæmper for arbejderbevægelsen. 

Vandt som den anden danske film Oscar for 

bedste udenlandske film—efter at Babettes 

gæstebud tog prisen året forinden. Max von 

Sydow var også nomineret for sin præstation 

som Lassefar. 

Filmen blev i 2005 medtaget i den danske 

kulturkanon. 

En fortsættelse er i øjeblikket under udvikling 

med Per Fly tilknyttet som instruktør. 

Pelles eneste ven er gårdejerens uægte søn, Rud 

—en handicappet dreng, der, som han selv, er outsider i samfundet. 
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           FILMQUIZ 

SIDST DREJEDE DET SIG OM EMNET FARVE. HVILKEN 

FILM? HER KOMMER SVARENE: 

Brillér med din filmviden og vind biografbilletter i Ordets filmquiz! 

 

NU DREJER QUIZZEN SIG OM SKANDINAVIEN: 

HVILKEN SKANDINAVISK FILMPERSONLIGHED? 

Af Sean Berndorff-Nybo Film og TVærs 

4) To skandinaviske film vakte international sensation med deres 

frimodighed. Titlen var den samme – bortset fra farven. Jeg er 

nysgerrig – gul, Jeg er nysgerrig – blå. 

3) Han er besat af mindet om sin afdøde kone, som han tilbeder i et 

særligt kapel. Det grønne værelse. 

2) Hun bliver mishandlet og misbrugt først af sin far siden af sin mand. 

Men mandens elskerinde giver hende mod til at kæmpe. Farven lilla. 

1) Mens hun sørger over mandens og den lille datters død, opdager 

hun at manden ventede barn med sin elskerinde. Blå. 

4) Han lavede tre meget sete og roste film, men hans fjerde film solgte 

kun lidt over 28.000 billetter. Hvilken instruktør? 

3) Hans rolle i en skandinavisk co-produktion blev internationalt 

anerkendt; mange år senere omkom han i en brand. Hvilken skuespiller? 

2) Hans berømteste film handler om kortlægningen af den enlige mands 

adfærd i køkkenregionerne. Hvilken instruktør? 

1) Både hans bror og hans far har instrueret, og far har desuden været 

skuespiller hos Ingmar Bergman. Hvilken instruktør? 

Vind fribilletter til 

Ken Loachs  

The Angels’ Share! 

Vind fribilletter til Nicolas Winding Refns Only God Forgives! 

Sponseret af: 

Sponseret af: 

Send dine svar på        :  
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