
RDET 

  Tidsskrift for Film og Medier 

Tema:  

   Køn 

DECEMBER 2013/NR. 32 

FB.COM/ORDET.IFM 

ORDET.NET 





Kære Ordet-læsere 
 
Så nåede vi til udgave #32, der denne gang tager på opdagelsesrejse  
i temaet KØN.  
Når det kommer til køn, er der i vores moderne film- og mediefyldte verden 
mange stereotype gengivelser af seksualitet såvel som mange forskellige 
bud på, hvad køn er og betyder.  
 
Vores dygtige skribenter, mange af dem debutanter i Ordet, skriver hver 
især om forskellige afskygninger af køn som fremstillet i for eksempel Dis-
ney-prinsessefilm, Mad Men, Woody Allens film og Americas Next Top Mo-
del.  
 
Som forsmag på bladet udgav vi en Release Speciel på Ordet.net med tema-
artikler, der helt eksklusivt og udelukkende kom på nettet. Hvis I ikke har 
fået læst dem endnu, så tag et kig – selvfølgelig også for at se vores ugentli-
ge udgivelse ”Ugens Ord” med to anmeldelser og en artikel. 
 
Desuden indeholder denne udgivelse et interessant interview med den er-
farne producer Ronald Andersen om hans holdninger til filmproduktion og 
undervisning i denne. Og i ”Bag Kulissen” bliver læseren inviteret nærmere 
på det nye filmtidsskrift Krystalbilleder og deres vision om en helt ny måde 
at bedrive filmkritik i Danmark.  
 
Vi i Ordet-redaktion håber, at dette nummer vil vække jeres interesse med 
friske vinkler på kønnets mange facetter. 
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Dystert porttræt af den destruk-
tive og voldlige maskuline 
seksualitet, der på mesterlig vis 
kommer til udtryk i Robert De 
Niros følelsesmæssige impoten-
te Jake La Motta.  Et spark i 
løgene, der gør nas.   

Hvad er din yndlings film om seksualitet? 

Raging Bull, 1980  

Dustin Hoffman som despe-
rat mand, der udgiver sig 
for at være kvinde for at få 
succes i TV-branchen. Ja 
tak.  

Tootsie, 1982  

Selvom filmen måske ikke ligefrem 
emmer af seksualitet, er der allige-
vel noget utrolig fint i Dustin Hoff-
mans portrættering af den unge 
mand, der er fanget mellem sin 
interesse i Mrs. Robinson og hen-
des datter. Det er altså ikke let at 
begå sig i den fagre voksne verden.  

The Graduate, 1967  

Fascinerende, fængslende og 
fantastisk spændende: en nerve-
pirrende survival story bliver 
rammen for en hudflettende 
udlevering af amerikansk masku-
linitet i en filmisk brydningstid  

Deliverance, 1972.  

Én af de fineste og mest ind-
sigtsfulde film om de tumultari-
ske følelser man gennemgår 
som teenager.  

Fucking Åmål, 1998  

Sex, Lies and Videotape, 

1989  

Steven Soderberghs indie smash hit 

om frustreret seksualitet balance-

rer på en knivsæg, men rammer 

aldrig en falsk tone. Filmens syle-

spidse dialog emmer af sexual 

tension.   

Det er twerking, booty-shaking 
og bare bryster og et kamera, 
som forsømmer historien til 
fordel for sin interesse i de 
bikini-klædte hovedpersoners 
fortrin. En helt ny måde at 
tematisere køn.  

Lolita, 1997  

Filmen om et forbudt begær så 
grænseoverskridende, at både 
England og USA nægtede at vise 
den. En film, der gør indtryk! .  

Spring Breakers, 2012  

Eksplicit skildring af køn og 
seksualitet. Det let forglemmeli-
ge plot sørger for, at fokus 
holdes på det, der er vigtigst. 
Og så er de pirater!  

Pirates, 2005 
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5. Cary Grant  

Den britiske superstjerne indledte sin karriere i begyndelsen 

af 1930’erne, hvor han bl.a. spillede over for divaen Mae 

West i She Done Him Wrong (1933). Grant er kendt for sin 

sofistikerede, men sexede charme og er indbegrebet af den 

uimodståelige og overlegne Hollywood-leading man, og 

prædikatet gentleman klæber da også til Grants persona. 

Selveste Ian Fleming havde endda Grant i tankerne, da han 

opfandt James Bond – en rolle som Cary Grant dog takkede 

pænt nej til at portrættere. Hollywoods uimodståelige og 

sofistikerede gentleman.  

Signaturfilm: The Philadelphia Story (1940). 

4. Paul Newman  

’Old Blue Eyes’, som Newman blev kaldt, var kendt for sine 

hypnotiserende blå øjne og sin veltrimmede fysik, men mest 

af alt dyrkede han den umiddelbare, karismatiske og humo-

ristiske charme med sit skæve smil og lettere utilregnelige 

adfærd. Han klarede, modsat Brando, overgangen fra 1950’-

erne til 1960’erne og var indbegrebet af den fortabte, men 

elskværdige rebel i 60’ernes værker, hvor han havde nogle 

af sine største roller i film som The Hustler (1961) og Cool 

Hand Luke (1967). Hollywoods karismatiske King Cool.  

Signaturfilm: Cool Hand Luke (1967). 

Alle kan nikke genkendende til Marilyn Monroes blafrende kjole i The Seven Year Itch (1955) 

og Brigitte Bardots sexkilling-persona i And God Created Woman (1956), der begge var med til 

at definere, hvordan kvinder helst skulle se ud i 1950’erne og gjorde de to skuespillerinder til 

sexsymboler. Men hvad med de mandlige skuespillere? Ordet kigger i forbindelse med temaet 

køn nærmere på, hvilke mandlige Hollywood-skuespillere, der i deres tid har defineret, hvad 

det vil sige at være sexet på det store lærred. 

Cary Grant - den overlegne  Af Bjørn Juul  

Andersen  

TOP 5 

På baggrund af bladets 

tema vil en Ordet-skribent 

til hver udgave sammen-

sætte en personlig Top 5  

Paul Newman – den karismatiske  
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3. Clark Gable  

Ingen har nogensinde overgået 1930’er-stjernen 

Clark Gable i on-screen maskulinitet. Hans dybe 

stemme, grove udseende og hårdføre handling i 

sine film samt hans evne til at få fat på pigen 

både på og uden for lærredet har gjort ham til en 

levende legende i Hollywood, hvor han i 30’erne 

også gik under øgenavnet ’The King of Holly-

wood’. Hans karriere døde dog efter 30’erne, 

hvor han var med i filmperler som It Happened 

One Night (1934) og Gone with the Wind (1939). 

Og selvfølgelig scorer han da selveste Marilyn 

Monroe i sin sidste film, The Misfits (1961). Ma-

cho-kongen af Hollywood.  

Signaturfilm: Gone with the Wind (1939). 

 

2. Humphrey Bogart  

Hvem vil man nødigst op at slås imod? Svaret må 

være legenden over alle mandlige skuespillere, 

Humphrey ’Bogie’ Bogart. Hvad Bogie mangler i 

fysisk størrelse opvejer han i sin no-bullshit-

attitude, som gennemsyres af en tør kynisme, 

egoisme og en (forfriskende) arrogance over for 

næsten alle, som føltes befriende i 40’ernes USA. 

Han befandt sig ikke overraskende bedst i 40’-

ernes mørke film noirs og medvirkede i nogle af 

tidens bedste, som The Maltese Falcon (1941) og 

The Big Sleep (1946). Hollywoods ultimative 

filmstjerne.  

Signaturfilm: The Big Sleep (1946). 

 

 

1. Marlon Brando  

”Hey Stella!” råber en frustreret og svedende 

Stanley Kowalski med en upoleret, seksuel mag-

netisme i Elia Kazans A Streetcar Named Desire 

(1951). Skuespilleren hedder Marlon Brando, og 

hans rå, maskuline kraft blev suppleret af en 

følsom side – en næsten feminin side – hvor det 

dyriske bliver erstattet af en infantil følsomhed, 

og det er netop vekselvirkningen mellem det rå 

og det følsomme, som definerede Brando og 

bevirkede, at han blev et sexsymbol i øvrige 50’er

-film som The Wild One (1953) og On the Water-

front (1954). Selvom Brando dødede overvægtig 

og uden at have lavet en god film i mange år, er 

han stadig indbegrebet af maskulin sex-appeal. 

Hollywoods ultimative Hunk!  

Signaturfilm: A Streetcar Named Desire.  

Clark Gable – machoen  Humphrey Bogart – den kyniske tough guy  Marlon Brando – den rå og uslebne magnetisme  

At skulle korte denne liste ned til 5 har selvfølgelig været en udfordring, og der er derfor også mange boblere til listen. Gamle Hollywood drenge som char-

møren og Robin Hood-skuespilleren Errol Flynn samt Rock Hudson, hvis homoseksualitet blev gemt godt og grundigt væk i hans film fra 50’erne og 60’erne, 

er gode bud. Ligeledes er New Hollywood skuespillerne Warren Beatty og især Jack Nicholson og sexsymboler med deres fandenivoldskhed og bad-boy atti-

tude i slutningen af 60’erne og 70’erne. Af nyere skuespillere med sexsymbol-status kan nævnes den excentriske rockstar/pirat Johnny Depp, samt Holly-

wood-kongerne George Clooney og Brad Pitt, hvor sidstnævnte har lagt krop til selveste Achilles.  



I filmens indledende årtier var de kvindelige stjerner pri-

mært karakteriseret ved deres uskyldige sødme og skrøbe-

lighed. Især D.W. Griffith udviklede stjerner i form af Mary 

Pickford og Lillian Gish, der excellerede under instruktørens 

analytiske klippestil. Mest berømt er muligvis den tilbage-

vendende indstilling i Intolerance (1916), hvor Lillian Gish 

afbildes foran en vugge i fyrstelig belysning: I Griffiths ma-

stodontprojekt bliver kvinden selve symbolet på de rene 

værdier. 

 

Den brølende frihed 

Det puritanske billede af kvinden skulle imidlertid ændre 

sig betragteligt, i takt med at det amerikanske samfund 

foretog et grundlæggende hamskifte. Efter en omstillings-

periode fra krigs- til fredsøkonomi, oplevede den amerikan-

ske økonomi et uforligneligt opsving. Salget af biler steg 

drastisk, radioen blev folkeeje, og Hollywood voksede sig til 

filmverdenens Mekka. Optimismen bredte sig i det ameri-

kanske samfund, og periodens republikanske præsidenter 

smed blot damp på  kedlerne. Som præsident Calvin Coo-

lidge formulerede det:  

Den letlevende Lulu (Louise Brooks) i armene på Jack the Ripper (Gustav Diessl). Pandora's Box (1929) 

Af Rasmus Friis 

I de såkaldte Roaring Twenties viste USA sig som overflodens hjemland, et sted for hedonistisk 

livsstil, ukuelig optimisme og eksplosivt forbrug. Periodens markante, økonomiske opsving resulte-

rede i et kulturelt paradigmeskift blandt andet i form af et oprør mod de forrige årtiers rigide køns-

roller – især reviderede flapperne kvindens position i samfundet. Dette ekspliciteres i adskillige 

Hollywood-produktioner, der forsøgte at indfange den neonsitrende jazztids frisindede mænd og 

kvinder. 

Af Rasmus Molin  

Fris  



”The business of America is business”. 

Kort inden denne selvforstærkende forbrugsspi-

ral satte sit præg på det amerikanske samfund, 

havde man fra politisk side vedtaget et forbud 

mod al spiritus med en alkoholprocent på over 

0,5. Selvom de alkoholrelaterede ulykker faldt 

under forbuddet, var lovændringens menneskeli-

ge effekt den modsatte af det intenderede. Lys-

sky, fordrukne privatfester forekom selv blandt 

befolkningens højerestående segmenter, og 

frisindet voksede simultant med storbyernes 

størrelse og støjniveau. Forbuddets æra blev til 

frisindets årti. 

Især udviklede kvinderollen sig i tyvernes USA. 

De såkaldte ’flappere’ brød ud af de stereotypi-

ske kønsroller ved at klæde sig i seksuelt udfor-

drende mode, som nedtonede deres naturlige 

kurver, lod arme og ben være udækkede og 

klippede håret kort. De røg og drak offentligt, 

kørte biler, dansede Charleston og stræbte i det 

hele taget efter at tilkæmpe sig de samme mulig-

heder som det modsatte køn. Flapperne konsti-

tuerede i selve deres væremåde et kompromis-

løst attentat på samfundets dogmer. 

 

Jazztidens filmstjerner 

Hollywood var ikke sen til at opdage muligheder-

ne i den dynamiske bevægelse og havde stor 

succes med at indfange de nye kønsroller. Såle-

des opnåede især skuespillerinden Clara Bow 

stjernestatus i samtiden, ikke mindst takket være 

sin optræden i Clarence Badgers It (1927). Fil-

mens titel It – på dansk: Det – var en eufemisme 

for magnetisk kombination af personlighed og 

sex appeal, og Bow fik hurtigt tilnavnet ”The It-

girl”. Selv om filmen er en letbenet romantisk 

komedie med en indlysende struktur, formår den 

at opsummere Bows tidstypiske appel – blandt 

andet i filmens indledning, hvor en mandlig bej-

ler fremstår aldeles stiv og kejtet i sammenlig-

ning med hendes uafhængige, næsten 

”drengede” adfærd. 

En anden, der skildrede dette opbrud, var Louise 

Brooks, der dog ikke oplevede samme succes i 

Hollywood, da hendes skarpe intellekt og udfa-

rende seksualitet komplicerede hendes virke i 

Englenes By.  

Udover en række tidstypiske flapper-film – hvor-

af en del er gået tabt – medvirkede hun blandt 

andet i den tidlige Howard Hawks-film A Girl in 

Every Port (1928). Man kan mene, at Brooks med 

sin rolle som Marie indledte et af Hawks’ primæ-

re auteurtræk; forkærligheden for kompetente 

og vittige kvinder med sex appeal. Og det selvom 

A Girl in Every Port lader Brooks’ karakter forfal-

de til det stereotypiske i filmens lidet charmeren-

de bromance-slutning. 

Det var naturligt, at den kunstneriske kulminati-

on på Brooks’ karriere fandt sted i Europa, nær-

mere bestemt i den tyske mester G.W. Pabsts 

hovedværk Pandora’s Box (1929). Filmen be-

retter om den naive prostituerede, Lulu, der 

spreder ulykke, hvor end hun går, indtil Jack the 

Ripper tager livet af hende i filmens forfærdende 

såvel som intime klimaks. Sjældent er død og sex 

set i en så sprængfarlig cocktail. 

Selv i The Roaring Twenties var Brooks milevidt 

foran sin tid. Hendes tidstypiske fremtræden – 

den drengede figur og det sorte pagehår – kom-

bineret med hendes lige dele intelligente og 

seksuelt frigjorte væsen har siden gjort hende til 

den ultimative personificering af flapper-

kulturen. 

Af mandlige skuespillere opnåede Douglas Fair-

banks og Rudolph Valentino tillige uhørt popula-

ritet. Sammenligner man to af skuespillernes 

mest centrale roller, Fairbanks’ The Thief of Bag-

dad (1924, instr.: Raoul Walsh) og Valentinos The 

Son of the Sheik (1926, instr.: George Fitz-

maurice) fremgår det, at de begge beskæftigede 

sig med den seksuelle eksotisme, der nød stor 

fascination i samtiden.  
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Manden (George O'Brien ) og hans kone (Janet Gaynor ),  symbolet på de gamle værdier. 
Sunrise (1927) 

”De såkaldte ’flappere’ brød ud af de 

stereotypiske kønsroller ved at klæde 

sig i seksuelt udfordrende mode, som 

nedtonede deres naturlige kurver, lod 

arme og ben være udækkede og klip-

pede håret kort. ” 

”Marie indledte et af Hawks’ primære 

auteurtræk; forkærligheden for kom-

petente og vittige kvinder med sex 

appeal.”  
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Selv i The Roaring Twenties var Brooks milevidt 

foran sin tid. Hendes tidstypiske fremtræden – 

den drengede figur og det sorte pagehår – kom-

bineret med hendes lige dele intelligente og 

seksuelt frigjorte væsen har siden gjort hende til 

den ultimative personificering af flapper-

kulturen. 

Af mandlige skuespillere opnåede Douglas Fair-

banks og Rudolph Valentino tillige uhørt popula-

ritet. Sammenligner man to af skuespillernes 

mest centrale roller, Fairbanks’ The Thief of Bag-

dad (1924, instr.: Raoul Walsh) og Valentinos The 

Son of the Sheik (1926, instr.: George Fitz-

maurice) fremgår det, at de begge beskæftigede 

sig med den seksuelle eksotisme, der nød stor 

fascination i samtiden. Selv om filmene er nært 

beslægtede og begge beretter om en arabisk 

mands moralske renselse, understreger de dog 

også stjernernes forskellighed: Hvor The Thief of 

Bagdad’s opløftende univers fremhæver Fair-

banks som en legesyg swashbuckler, søgte Va-

lentino ofte en anden intensitet i sit skuespil. I 

The Son of the Sheik voldtager han Vilma Bánkys 

karakter, da han fejlagtigt tror, at hun har forrådt 

ham. Selvom overfaldet ikke afbildes direkte, er 

scenens subtekst utvetydig: ”An eye for an eye – 

a hate for a hate,” ytrer Valentino via en mellem-

tekst, inden han brutalt kysser kvinden mod 

hendes vilje. Valentinos blik oser af intensitet og 

hævngerrighed, og scenen illustrerer en fremher-

skende karaktertype i Hollywoods brølende tyve-

re: Den eksotiske og farlige udlænding. 

 

Fejret og foragtet 

På trods af at Hollywood hyppigt beskæftigede 

sig med de nye kønsroller, ville det være en til-

snigelse at hævde, at jazztidens ungdommelige 

udskejelser vandt almen accept i det etablerede 

samfund. Flappernes hedonistiske livsstil blev 

således ofte fordømt af de ældre generationer, 

hvilket Louise Brooks’ forfejlede Hollywood-

karriere ligeledes vidner om. 

Selv om flere tidstypiske film – 

heriblandt med Bow, Brooks, Va-

lentino og Fairbanks på rollelister-

ne – hyldede frisindet, blev den 

nye mentalitet også kritiseret fra 

kunstnerisk side. Et eksempel er 

F.W. Murnaus grandiose Sunrise 

(1927), der skildrer den voksende 

distinktion mellem de traditionelle, 

landlige omgivelser og det hektiske 

byliv. I Murnaus på en gang moder-

ne og nostalgiske univers fornem-

mer man en længsel efter den 

simple tilværelse, der forduftede i 

et urbant kaos. I Sunrise er flappe-

ren den egentlige antagonist; en 

fatal kvinde, der spreder moralsk 

fordærv omkring sig. 

Hollywoods tvetydige fremstilling 

af flapperne var sigende for deres ry i 

samfundet generelt. Selvom deres livsstil blev 

mødt med fordømmelse af det traditionelle 

samfund, betragtede mange flapper-bevægelsen 

som et vigtigt symbol på opgøret med de victori-

anske kønsroller, og tidens stjerner blev både 

beundret og imiteret af utallige fans. 

Man kan dog fristes til at give Murnau ret i, at 

tyvernes rivende udvikling i realiteten var for 

ekstrem. I hvert fald blev tidens Hollywood 

skæmmet af en række absurde skandaler, der 

eksemplificerer tidens eskalerende frivolitet: 

Fairbanks og Pickfords ægteskab skete på bag-

grund af utroskab, Ruscoe ”Fatty” Arbuckle 

(berømmet af Max Sennets Keystone Cops-film

(1912-1917)) blev tiltalt for mordet på en skue-

spillerinde i forbindelse med et orgie, og diverse 

rusmidler cirkulerede i de kunstneriske kredse – 

blandt andet omkom skuespilleren Wallace Reid 

som følge af et omfattende morfinmisbrug. Para-

doksalt nok bevirkede den markante frigørelses-

proces, at tidens mænd og kvinder til tider miste-

de grebet om sig selv.  

Set med nutidige briller kan man hævde, at de 

brølende tyveres kollaps var uundgåeligt, men i 

samtiden har den smånaive optimisme efter alt 

at dømme skygget for den forestående katastro-

fe. Den økonomiske boble sprang med Wall 

Street-krakket d. 29. oktober 1929, og 20'ernes 

løsslupne livsførelse blev med ét erstattet af den 

store depressions indædte kamp for overlevelse. 

Hvad angår kønsrollerne, punkteredes flapper-

bevægelsen naturligt af den nye armod, men 

kvindernes selvforståelse som noget andet og 

mere end mandens ledsager – foreviget af et 

Hollywood ”in tune” – forandrede kønsrollede-

batten for altid. Som historikeren James MacGre-

gor Burns har formuleret det: ”(Tyverne var, 

red.) det mest uforglemmelige årti, det mest 

fejrede og mest foragtede… Amerika har aldrig 

helt kunnet få den tid ud af sit hår”. 
Rudolph Valentino i The Son of the Sheik (1926):  

eksemplet på 'den eksotiske og farlige udlænding'. 

”Som historikeren James MacGregor 

Burns har formuleret det: ”(Tyverne 

var, red.) det mest uforglemmelige 

årti, det mest fejrede og mest foragte-

de… Amerika har aldrig helt kunnet få 

den tid ud af sit hår”.  

”Paradoksalt nok bevirkede 

den markante frigørelsespro-

ces, at tidens mænd og kvin-

der til tider mistede grebet om 

sig selv. ” 
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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.  

 

 

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

H a r  d u  l y s t  t i l  a t  h y g g e  o g  n e t v æ 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 ?  

http://www.facebook.com/colorbar.alumni
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Af Malene Straarup 
Disneys utallige animationsfilm er elskede og højtrespekterede af det fleste, men man skal 

dog ikke bore ret meget i overfladen for at finde problematiske fremstillinger af kvinden, både 

hvad angår udseende og mentalitet. Jeg har kigget nærmere på fremstillingen af kvinden i 

Disneys klassiske animationsfilm fra Snevide (1937) og frem til i dag. I Disney Studios’ lange 

tradition af animerede filmklassikere har der været en tydelig tendens til at genfortælle gamle 

eventyr på en ny og frisk måde, hvor både børn og voksne kan føle sig underholdt. 

Snehvide og de Syv Dværge (1937) var den første i rækken 

af prinsesser i nød og har siden været genstand for megen 

kritik, både positiv og negativ. Snehvide bliver anset som en 

milepæl i filmens verden og en hjørnesten hos Disney Stu-

dios. Snehvide gjorde fantasyfilm populære, og en skare af 

live-action film i denne genre fulgte efter i kølvandet på 

succesen. Efter succesen med Snehvide gik tegnefilmsmedi-

et fra en primitiv kuriositet til en vital kunstform. 

 I de tidlige Disney-film, Snehvide, Askepot (1950) og Torne-

rose (1959), er ondskab altid forbundet med kvindelig na-

tur, der er ude af kontrol. Men hvis man har tiltro til man-

den eller Gud (også en mand), vil man blive belønnet. 

Handlingsforløbene går ud på at undertrykke eller elimine-

re den magt, de kvindelige figurer har. Patriarkatet sejrer 

stort her i de tidlige fortællinger. 

Disneys portrættering af Snehvide giver et budskab til små 

piger om, at de bliver opdraget til at være hjemmegående 

husmødre. En piges mål bør være at blive gift, da dette er 

lig med succes, og når de når dette mål, bliver de reddet af 

deres mand. En lykkelig slutning i Disney-film er derfor 

giftermål. Dette er det højeste en kvinde kan opnå. Eller; 

det synes i hvert fald at være tilfældet i de gamle præ-

feministiske film. 

 

Fra prinsesse til post-feminist 

Disney Studios undergik en renæssance i 1980’erne, hvor 

hovedrollerne skiftede fra præ-feministiske prinsesser til 

post-feministiske heltinder. Ariel (Den Lille Havfrue (1989)), 

Jasmin (Aladdin (1992)) og Pocahontas (1995) er alle hand-

lekraftige kvinder, der udlever deres eventyr til forskel fra 

Alice (Alice i Eventyrland (1951)), der kun drømmer om 

sit.Især Ariel er her et interessant eksempel, da hun i be-

gyndelsen af filmen stræber efter uafhængighed fra sin far, 

Kong Triton, og sine kongelige tjanser. Da hun forelsker sig i 

prins Erik, er hun nu pludselig villig til at afgive sin stemme i 

bytte for at kunne indgå i hans verden.  

Disneys prinsesser i al deres skønhed fra filmklassikerne mellem 1937 og 2012 
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bytte for at kunne indgå i hans verden. Prinsen 

forelsker sig også i Ariel til slut, men det er i 

sidste ende Kong Triton, der skal afgøre, om Erik 

må få hans datter. Hun er altså anderledes ved, 

at hun selv aktivt søger sit mål, men det er igen 

patriarkatet der har sidste ord i sagen. 

Mulan (1998) er et af de nyere tiltag, hvor man 

bruger et ældgammelt sagn til at internationali-

sere Disneys renomme og ry. Den er et frisk pust 

fra den gamle formel med pigen, der venter på 

prinsen på den hvide hest. Mulan lever i et gam-

meldags samfund, hvor kvindens værdi bliver 

vurderet ud fra, hvor egnet hun er til ægteskab 

og at føde sønner. Mulan svigter ved sin eksa-

men, der har til formål at vise, om hun er egnet 

til ægteskabet. Herefter er hendes mål at redde 

Kina fra de onde hunner, hvilket hun kun kan 

gøre ved at påtage sig en mandlig identitet, Ping. 

Hun bliver smidt ud af hæren, da hun afsløres 

som kvinde, men lykkes alligevel i sit mål (ved 

endda at få sine soldaterkammerater i dametøj) 

og hædres af selve kejseren. Dog ender det hele 

med, at hun igen stræber efter sin fars stolthed 

og familiens ære, hvilket hun får i form af ægte-

mål med den store stærke Shang. 

 

Den skønne tradition 

Med hensyn til den fysiske afbildning af prinses-

serne/heltinderne er opfattelsen af ultimativ 

skønhed ret absurd. Selvfølgelig skal hun være 

pæn og attråværdig i både piger og drenges 

øjne. Men i de fleste tilfælde bærer fysikken 

præg af et Barbie-ideal og en ung teenagekrop, 

der i den moderne, vestlige verden burde være 

alt for ung til at overveje giftermål. I forhold til at 

Disney prøver at skabe rollemodeller, vil jeg 

håbe for den moderne kvinde, at hun ikke til-

stræber hverken fysikken eller mentaliteten 

efter disse heltinder. Bevares, undertegnede 

nyder selv disse film som let underholdning eller 

som et afbræk fra prætentiøse og elitære film-

skabere. Filmene er velproducerede og visuelle 

skønheder, men synes til stadighed at være 

fanget i de traditionelle, amerikanske værdier fra 

1950’erne. 

Samfundets forventninger 

Man skal selvfølgelig huske på at Disney Studios 

laver film tilsigtet børn og derfor tager udgangs-

punkt i eventyret med dets gængse former. Men 

hvor børn opfanger humoren og moralen i fil-

men, bliver man som voksen opmærksom på 

stereotyperne og de fastlåste kønsroller, der 

virker gammeldags i nye tider. 

 Kvindesynet i Disney-film er måske ikke det 

mærkbare i børnenes uskyldige øjne på disse 

historier, men for en voksen kvinde (eller mand 

for den sags skyld) kan man nemt opfatte de 

kvindelige protagonister som en afspejling af 

produktionsholdets holdning til kvinder eller en 

måde, hvorpå man giver børn et budskab om, 

hvilke roller kønnene har i vores samfund. Man 

skal dog helst giftes. Det er som om, at de fleste 

af heltinderne udadtil gerne vil på deres eget 

eventyr og være selvstændig, men fokus ændres 

altid i form af fascinationen af en mand og ægte-

skabet. 

 

Mere eventyr, mindre ægteskab! 

Disney prøver selvfølgelig at afspejle, hvad en 

kvindelig helt eller prinsesse vil være i nutidens 

øjne. De repræsenterer hver især det historiske 

aspekt, der følger samtidens opfattelse af kvin-

der. Dog er blikket på kvinderne groft set uæn-

dret. De kan udleve deres fantasier og selvreali-

sere dem, men efter dette eventyr vender de 

tilbage til den gamle formel, der indebærer 

hjemmet og børnene. På netop dette punkt 

virker Disneys animationsfilm forældede med 

hensyn til narrativet. 

Den seneste Disney-prinsesse er Merida fra 

Brave (2012), der faktisk formår selv at blive 

helten, der redder sin moder fra et liv som bjørn 

(selvom hendes fader redder Merida), og histori-

en ender ikke med bryllupsklokker i det fjerne, 

men med en befriende frihed og accept af Meri-

das rebelske natur. Man kan håbe, at det er en 

vedvarende afstandtagen til den traditionelle 

eventyrslutning.  

Andre animationsskabere, som f.eks. Hayao 

Miyazaki, har næsten udelukkende stærke piger/

kvinder som protagonisten. Disse karakterer er 

ikke styret af den mandlige helt, og ikke alle 

fortællingerne ender med ægteskab og mandens 

opretholdelse af status. Lad os håbe, at hans søn 

vil bære denne tradition videre.  

Mere af det, tak! 

Merida, der sigter efter frihed og selvstændighed. 

”Filmene er velproducerede og visuel-

le skønheder, men synes til stadighed 

at være fanget i de traditionelle, 

amerikanske værdier fra 1950’erne.” 

”Disney prøver selvfølgelig at afspej-

le, hvad en kvindelig helt eller prin-

sesse vil være i nutidens øjne. ” 



Krystalbilleder udkom første gang i 

sommeren 2012, og fra første fløjt 

betonede de tre bagmænd og redaktø-

rer Lasse Winther Jensen, Daniel Flendt 

Dreesen og Emil Leth Meilvang det nye 

tidsskrifts særegne og oprørske identi-

tet. I lederen til Krystalbilleder #1 gjor-

de de klart, at de med deres filmsyn 

stod i opposition til den etablerede 

danske filmkritik, som kun har blik for 

karakterer, skuespillerpræstationer, 

effekter og frem for alt ”den gode hi-

storie”, men som oftest fuldstændig 

overser det som udmærker filmen som 

kunstform; filmsproget.  

De er fortalere for filmkunsten og 

sætter filmsproget i centrum – et 

filmsyn som vækker minder om 1920’-

ernes Cinema Pur-bevægelse. Desuden 

vender de deres opmærksomhed mod 

filmkunstnere, både nutidige og ældre, 

som, de mener, er fuldstændigt overse-

te i det dansk kontekst – navne som 

næppe vil vække stor genkendelse selv 

blandt filminteresserede – instruktører 

som Apichatpong Weerasethakul, 

Paolo Sorrentino, Abbas Kiarostami, 

Pedro Costa, Nuri Bilge Ceylan, Hou 

Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Valeska 

Grisebach, Jia Zhang-ke, Lucile Hadzi-

halilovic, Manoel de Oliveira m.fl. 

Siden Krystalbilleder #1 har de blot 

fortsat den konfrontatoriske linje og er 

gået flere store personligheder i det 

danske filmlandskab på klingen. De har 

anklaget Filmmagasinet EKKO for at 

forsømme at svare ordentligt på deres 

tema-spørgsmål: Hvad skal vi med art-

filmen i EKKO #58.De har kraftigt kriti-

seret den afgåede professor i filmvi-

denskab, Torben Grodal, for hans an-

greb på artfilm som ”hokus pokus” og 

”foregivende dybde” i selvsamme num-

mer af EKKO, og for nylig har de skabt 

polemik med deres kriBdahls filman-

meldelser.  Det er tydeligvis en ny 

dreng i klassen, der er klar på en frisk 

bemærkning. Derfor inviterede Ordet 

én af redaktørerne, Lasse Winther 

Jensen, til et interview i håb om at 

aftvinge ham flere kontroversielle be-

mærkninger. Det skulle vise sig ikke at 

være noget problem…  

Af Pelle Hegelund 

I artikelserien Bag Kulissen 

inviterer vi jer bagom film 

og begivenheder i det 

danske film– og medie 

miljø – vi interviewer, rap-

porterer og finder histori-

erne på den anden side af 

kameraet eller bladet.  

BAG KULIS-

SEN 

Krystalbilleder er et nyt Filmtidsskrift, som udkommer to gange årligt. De leverer efter eget udsagn ” re-

spektfuld og interesseret behandling af interessante film”. 

Den danske filmkritik har fået en ny dreng i klassen: Filmtidsskriftet Krystalbilleder. Den nye elev 

har dog ikke tænkt sig at finde sig pænt til rette i klassens hierarki, nej, faktisk har han været ude 

på ballade fra dag 1. Nu er Krystalbilleder #3 snart klar til at komme på gaden, og Ordet har 

mødt den ene af Krystalbilleders tre redaktører, Lasse Winther Jensen, til en snak om kunstfilm, 

det filmiske og polemik med det danske film-establishment. 



En ny filmkritik 

 I skriver i Krystalbilleder #1, at I vil have en helt 

ny filmkritik, og at dansk filmkritik er et 

”ekkokammer”. Det er lidt hårdt og konfrontato-

risk. Står det virkelig så galt til? 

”Ja, som vi ser det, står det helt sikkert så galt til 

– hvis ikke værre. Hvis vi ser på eksempelvis litte-

raturscenen, så er der en relativt stor kritisk 

offentlighed, hvor litterater fra universitetsmiljø-

erne anmelder i dagbladene, hvor der debatteres 

på kryds og tværs på blogs og de sociale medier, 

og, vigtigst, hvor de toneangivende dagblade har 

ret store bogsektioner, hvor 'god litteratur' bliver 

anmeldt. Desuden findes der mange tidsskrifter, 

både akademiske og kritiske. For filmkritikken ser 

det helt anderledes ud. Der findes stort set ikke 

nogen tidsskrifter overhovedet, og dem der gør 

har et meget kommercielt tilsnit. Der er stort set 

ikke nogen offentlighed på internettet, der disku-

terer film og filmkunst. Og de store dagblades 

filmtillæg lader meget tilbage at ønske.  

Det er én ting, men en anden og vigtigere ting er, 

som vi ser det, at der stort set ikke er nogen, der 

tilgår filmen som den unikke kunstart, den er. 

Film anmeldes, som om de var bøger eller tv-

serier: Som samlinger af historier, karakterer og 

skuespillere. Der er meget, meget sjældent fokus 

på filmens unikke virkemidler (billederne, kame-

raføringen, lyden etc.) og alle disse elementers 

sammenspil. Og desuden skrives der meget, me-

get sjældent om andre film end den lille brøkdel, 

der får premiere i de danske biografer. Vi vil ger-

ne føre fokus over på det, der gør film til film, og 

dermed til mere end blot fortællinger fremført af 

skuespillere”. 

Når nu litteraterne synes at have sans for kunst-

kritik, så er det da iøjnefaldende, at I har kørt lidt 

af en kampagne mod netop en litterat, nemlig 

Lars Bukdahls (Litteraturanmelder på Weekend-

avisen og redaktør på Hvedekorn) og hans anmel-

delser i filmmagasinet Ekko. Hvad var baggrun-

den for den kritik? 

”To ting: At han angreb film som om de var litte-

ratur og på ingen måde fokuserede på de ting, jeg 

talte om lige før. Det er særlig slemt, når man har 

at gøre med, hvad der i daglig tale kaldes 'art 

house'-film (hvilket ofte er dem, Bukdahl anmel-

der i Ekko), hvor fokus netop er på – i mangel af 

bedre ord – filmenes filmiskhed. Altså, alt andet 

end fortælling, skuespil osv.  

Det andet er, at det er typisk for filmkritikkens 

lave status i den danske medieoffentlighed, at 

man uden skrupler antager, at en litteraturanmel-

der lige så vel kan anmelde film. Det er svært at 

forestille sig det omvendte, at man ville sætte en 

filmanmelder til at anmelde en ny roman.  

Men i det danske mediebillede anskues film alt 

for ofte som en parasitær kunstart, der egentlig 

blot indeholder flere af litteraturens elementer, 

bare på billeder. Men hvis man anskuer det så-

dan, så bliver det næsten umuligt at have blik for 

det filmiske, og hvis man ikke har blik for det 

filmiske, er det meget vanskeligt at sætte pris på 

mere kunstneriske og 'vanskelige' film. Det skal 

lige indskydes, at vi ikke anser Bukdahl som 

'værre' end alle mulige andre filmanmeldere. Han 

er bare meget symptomatisk for en særlig ten-

dens, hvor folk, der har forstand på noget andet 

end film, sættes til at anmelde film. Det mener vi 

i sidste ende er respektløst over for filmkunsten.” 

 

I clinch med parnasset 

I går også temmelig konfrontatorisk til Torben 

Grodal (tidligere professor i Filmvidenskab på 

KU), når han betvivler art-filmenes evne til at 

skabe ”højere mening” og erklærer deres stor-

hedstid forbi? – Man må da sige, at det er par-

nasset i det danske kulturliv, I har sat jer op imod. 

Er problemet så vidtgående, at selv ikke professo-

rerne i filmvidenskab har fattet et klap? 

”Grodals artikel i Ekko var selvfølgelig polemisk 

anlagt, men den var også meget dum. Og hvis jeg 

skal slutte noget ud fra den artikel, så vil jeg be-

stemt sige, at han ikke har fattet et klap. I artiklen 

gør Grodal sig til talsmand for en anden kedelig 

tendens, nemlig Hollywoodismen, der har ufor-

holdsmæssigt meget at skulle have sagt i den 

danske filmoffentlighed. Grodal anskuer alle film i 

verden ud fra en filmisk prototype, der i sin es-

sens er amerikansk. 

Grodal lukker øjnene for hele resten af verdens 

filmproduktion, hvilket jo er aldeles håbløst som 

sådan, men i særdeleshed hvis man taler om 

artfilm, for guderne skal vide, at det ikke er i 

Hollywood (eller andre steder i USA), man ser 

eksempler på gode artfilm (eller bare gode film i 

det hele taget) i dagens filmlandskab. Hvis Gro-

dals idé om en artfilm er David Lynch eller Ter-

rence Malick, så er det næsten umuligt at indgå i 

en dialog med ham. Så har han jo slet ikke noget 

blik for andet end amerikanske film. Og hvis hans 

idé om stor og indsigtsfuld filmkunst er James 

Cameron, så er han vidst derude, hvor han er så 

polemisk, at hans argumenter er ubrugelige. 

Uanset hvad er Grodals artikel symptomatisk for 

den måde, hvorpå hele begrebet 'film' anskues 

ud fra Hollywoodfilmen og intet andet”. 

Er Grodal så en enlig svale, eller er han symptom 

på, at også den akademiske filmvidenskab i Dan-

mark bedrives med et filmbegreb, som overser 

kunstfilmenes kvaliteter? 

”Det er svært at sige. Selvfølgelig findes der her 

og der og flere steder folk, der tager filmkunsten 

– og kunstfilmen – seriøst, men i den brede 

offentlige filmkritik gør man det ikke.  
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Krystalbilleder kritiserer den danske anmelderstab for ikke at behandle filmen som en kunstart. 

”Hvis Grodals idé om en artfilm er David 

Lynch eller Terrence Malick, så er det 

næsten umuligt at indgå i en dialog 

med ham. ” 
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Problemet er i denne sammenhæng også, at få i 

den danske filmkritik har fingeren på pulsen i 

forhold til, hvad der sker rundt omkring i ver-

dens filmnationer. Hvis Grodal tror, at der ikke 

længere laves vægtige artfilm, så er det kun 

fordi, han ikke har gidet eller evnet at se sig 

omkring.  

Hvert eneste år kommer der fantastiske artfilm 

fra alle mulige forskellige  filmnationer, men det 

er film, der primært vises på festivaler (I Dan-

mark kan mange af dem ses hvert år på PIX og 

DOX). Det ærgerlige er, at det med internettets 

og digitaliseringens udbredelse er blevet nem-

mere end nogensinde at se de her film for alle 

mennesker. Man behøver ikke længere at bo i 

København og tage fri fra arbejde de to uger 

hvert år, hvor der er filmfestival. Denne demo-

kratisering af filmkunstens tilgængelighed og 

eksplosionen i muligheder for at se filmene er 

ikke noget, der på nogen måde er blevet fulgt op 

af et løft i filmkritikken.  

Det giver mere mening end nogensinde at skabe 

en kritisk samtale omkring alt det, der sker i 

verdensfilmen, men den samtale er svær at 

skabe, hvis kritikken lader som om, at der ikke 

kommer andre film, end dem der får premiere i 

de danske biografer. Men man behøver bare se 

på den store succes DOX og PIX har hvert eneste 

år for at finde tegn på, at der sker en masse 

andet end det, der berettes om i dagbladene en 

gang om ugen.” 

Kunstfilmen har brug for bedre vilkår 

Ja, det er et andet spørgsmål, jeg gerne vil spør-

ge dig om. Artiklerne i jeres tidsskrifthandler om 

film og kunstnere, som kun en meget lille skare 

af det danske filmpublikum er bekendt med, og 

det er faktisk en sjældenhed at de kommer i 

biografen – selv i det, vi normalt forstår som 

artfilm-biografer eks. Grand og Øst for Paradis. 

Hvilken status synes du de fortjener? Burde man 

støtte distribution af kunstfilmene i højere grad 

fra statens side? 

”Selvfølgelig burde man det, om end man så skal 

ind i en diskussion om, hvordan man definerer 

kunstfilm. Men jeg synes bestemt, at man som 

minimum burde støtte pluraliteten i udbuddet, 

så publikum i biograferne kan se film fra flere 

forskellige nationer. 

Men når det så er sagt, så er filmudbuddet i dag 

jo helt, helt anderledes, end det var for blot ti år 

siden. For ti år siden, var der kun meget, meget 

få mennesker, der nogensinde kunne drømme 

om at få adgang til at se langt størsteparten af 

de film, vi eksempelvis behandler i Krystalbille-

der. Men i dag kan alle mennesker se dem, så, 

som jeg nævnte før, gør det det kun endnu mere 

meningsfuldt at skrive og læse om filmene”.    

Så Krystalbilleder er kunstfilmens frelser, der skal 

uddanne publikum og skabe kø ved billetluger-

ne?            

”Det ville nok være for meget at håbe på. Vi gør 

os ingen illusioner om, at de film, vi skriver om, 

nogensinde bliver decideret 'populære' eller 

kommer til at tage kampen op med de ameri-

kanske blockbusters ved billetlugerne. Det er en 

helt anden type film, vi beskæftiger os med, og 

det er egentlig også det, vi forsøger at slå fast i 

vores ledere og diskussioner med eksempelvis 

Bukdahl. Men dog er det klart, at den type tids-

skrift, som Krystalbilleder er, har et uddannende 

potentiale, hvis man ønsker at kalde det det. Det 

er krævende at se gode film, og det kan ofte 

være brugbart med en indgangsvinkel til dem. 

Eller blot en information om, at filmene eksiste-

rer og er værd at beskæftige sig med. Vi ønsker 

os at flere skribenter i Danmark ønsker at indgå i 

en samtale om den her type film, og hvad det er, 

de kan. Hvorfor nogle film er vellykket filmkunst, 

mens andre ikke er det.” 

Hvornår er Krystalbilleder #3 på gaden, og hvad 

kan vi forvente?           

”Vi håber at sende det på gaden i begyndelsen 

af 2014, og til #3 har vi et par nye tiltag som 

eksempelvis oversættelser af udenlandske artik-

ler skrevet specifikt til 'Krystalbilleder'. Men 

frem for alt vil der, som i nummer 1 og 2, være 

respektfuld og interesseret behandling af inte-

ressante film”. 

Krystalbilleder har bl.a. lagt sig ud med litteraten Lars Bukdahl, om hans anmeldelse af La grande Bellezza i EKKO 

Krystalbilleder udkommer 2 gange årligt, sommer/

vinter og kan bl.a. købes i Academic Books på KUA, 

Arnold Busck, Cinemateket og Politikens Boghandel. 





Den 1. december 1935 så han for første gang verdens lys, Allan Stewart Konigsberg – bedre 

kendt som Woody Allen – en yderst produktiv filmskaber fra storbyen New York, en ægte auteur, 

hvis film som hovedregel bevæger sig mellem lalleglad ironi og kunstnerisk intelligens og som 

gerne har en smuk, betagende kvinde i centrum for handlingen. Men hvordan er Allens forhold til 

kvinder i virkelighedens og filmens verden? Ophøjer han det kvindelige væsens skønhed, eller 

betragter han blot kvinder som skrøbelige sexobjekter? 

Privatlivet og skandalen 

For at analysere sagen nærmere er det ikke uvæsentligt at 

undersøge Woody Allens virkelige privatliv, da det kan 

tænkes, at hans forhold til kvinder i virkeligheden har ind-

flydelse på hans filmiske portrættering af kvinder. Woody 

Allen, den 4-dobbelte Oscar-vinder med jødisk baggrund, 

har i sit 78-årige liv været gift tre gange. Første gang fra 

1954 og en håndfuld år frem med den kun 16-årige Harle-

ne Rosen og derefter med skuespillerinden Louise Lasser 

fra 1966 til 1970. Dernæst indledte han et kortvarigt for-

hold til skuespillerinden Diane Keaton i starten af 1970'er-

ne, senere Stacey Nelkin og så Mia Farrow, men uden at 

gifte sig. Først 27 år efter sit andet ægteskab valgte Allen i 

1997 igen at gifte sig med sin nuværende kone, Soon-Yi 

Previn, som han i dag har to børn med. Men som de fleste 

nok ved, blev starten på deres forhold en stor skandale. 

I 1980’erne og starten af 1990’erne havde Allen nemlig et 

forhold til Soon-Yis adoptivmor, skuespillerinden Mia Far-

row. Der rasede en heftig debat, om Allen kunne tillade sig 

at gifte sig med sin kærestes adoptivdatter. Er det uetisk og 

amoralsk? Har det virkelig været Soon-Yis egen beslutning 

at gifte sig med sin mors tidligere kæreste?  

Og er det overhovedet legalt? Spørgsmålene var mange, 

men én ting er sikkert; Allen har juridisk set retten på sin 

side, da han aldrig var gift med Mia Farrow, og på den 

måde har han aldrig været i familie med Soon-Yi, før de             

 

Woody Allen og hans nuværende hustru, Soon-Yi Previn, i mediernes søgelys. 

Af Mika Dahl Hansen 



blev gift, men derfor kan man stadig mene, at 

det var en amoralsk beslutning, selvom der al-

drig var tale om incest. Til Allens forsvar skal der 

to til en sådan beslutning, og Soon-Yi var ikke 

mindreårig. 

Woody Allen og Mia Farrow nåede at adoptere 

to børn, da de var partnere, og de har ligeledes 

en biologisk søn (som Vanity Fair dog for nylig 

har sået tvivl om egentlig er hans søn, da han 

umiskendeligt ligner Frank Sinatra, som Farrow 

også havde et forhold til). Hvordan må det mon 

være at have en svoger og far som den samme 

person? Det har øjensynligt ikke været nemt for 

Allens øvrige familie at acceptere det, men set 

fra Allen og Soon-Yis synsvinkel, så kan det være 

svært at argumentere imod kærligheden. De er 

trods alt stadig sammen i dag. Men afspejler 

hans parforhold sig i de film, han laver? 

 

De betagende skuespillerinder 

Det er værd at bemærke, at Allen på en måde – 

bevidst eller ubevidst – har inddelt sin filmkarrie-

re fra 1966 til 1992 i tre tidsperioder med fokus 

på én kvinde ad gangen. Fra 1966, hvor Allen 

startede sin filmkarriere med What's Up, Tiger 

Lily?, til 1972 spiller Louise Lasser, som var hans 

2. kone, med i samtlige af hans fem film. Fra 

1973 til 1979 spiller Diane Keaton – hans partner 

i starten af 1970'erne – en central rolle i samtli-

ge fem af hans film, heriblandt værker som Slee-

per (1973), Annie Hall (1977) og Manhattan 

(1979). Fra 1982 til 1992 er Mia Farrow med i 

samtlige 13 af Allens film, eksempelvis The Pur-

ple Rose of Cairo (1985), Hannah and Her Sisters 

(1986), hvor Soon-Yi i øvrigt har en lille birolle, 

samt Husbands and Wives (1992). 

Kort sagt er der en tydelig rød tråd mellem Al-

lens valg af partner i det virkelige liv og valg af 

skuespillerinde i hans film. Det indikerer, at Allen 

har en stor kærlighed til sine kvindelige hovedka-

rakterer og er fascineret og betaget af dem – 

ellers ville han ikke være så konsekvent i sin 

brug. Men hvad er det, der gør, at de succesful-

de, selvstændige damer bliver draget af ham? 

Hvad er det, Allen kan, siden talrige yndige skue-

spillerinder insisterer på at arbejde sammen 

med ham? 

Naturlighed og fragilitet 

For det første kan Woody Allen sit håndværk. 

Han er en formidabel instruktør og om muligt en 

endnu bedre manuskriptforfatter, og hans store 

fanskare gør, at enhver skuespillerinde med 

store drømme ikke vil være sen til at takke ja til 

at arbejde sammen med ham. Han udtaler selv 

således om sit syn på kvinder: 

 "I've always felt more sanguine about women 

than about men... They're more mature, less 

bellicose, more gentle. They're closer to what 

life's supposed to be about. They bring up kids. 

Men are stiffer, don't cry, die of heart attacks. 

Women are just more into nature. They know 

what sex should be. They never disassociate sex 

with love."  

Fra det citat kan man blandt andet udlede to 

pointer: På den ene side er Woody Allen fascine-

ret og betaget af kvinder og omtaler dem som 

modne og yndefulde størrelser. På den anden 

side siger han indirekte, at kvinder græder, ved 

at sige at mænd ikke gør det, og det er netop 

Allens fremstilling af kvindens skrøbelighed i 

hans film, der deler vandene blandt publikum og 

kritikere. Ophøjer han kvinder, eller nedgør han 

dem?  

Allen mener dog ikke nødvendigvis, at skrøbelig-

hed er dårligt og påpeger, at fragilitet er en del 

af naturen. Derfor ser han det personligt slet 

ikke som nedgørende. Woody Allen har endda 

udtrykt, at han ville ønske, at han selv kunne 

spille de kvindelige roller: “I always wanted to 

play those parts. I always felt I could play them 

because I feel those kinds of things”. På en måde 

afspejler Allen altså sit eget nervøse væsen i den 

kvindelige skrøbelighed.  

Man kan dog spørge sig selv, om der overhove-

det findes noget ved navn kvindelig skrøbelig-

hed? Det kan utvivlsomt virke provokerende på 

nogle kvinder, men umiddelbart ligger der dog 

ikke noget egoistisk bag hans passion for kvin-

der, for hvorfor vil en forelsket mand fremstille 

sin kvinde i et nedladende lys? 

 

Kvinderne drages af Allen 

De allerstørste kvindelige stjerner er igennem 

tiden blevet draget af Allen i hans over 40 år 

lange karriere, endda på trods af at hyren i en 

Woody Allen-film er langt mindre end normen. 

Navnene tæller stjerner som Diane Keaton, Mia 

Farrow, Sharon Stone, Meryl Streep, Scarlett 

Johansson, Penélope Cruz, Rachel McAdams, 

Naomi Watts, Cate Blanchett og snart Holly-

woods nye stjerneskud, Emma Stone, der med-

virker i næste års Magic in the Moonlight (2014). 

Allen fremstiller ikke sine kvindelige karakterer 

ensidigt eller sentimentalt. Direkte adspurgt, om 

Allen bryder sig om kvinder, svarer Helena Bon-

ham-Carter (som medvirkede i Allens Mighty 

Aphrodite fra 1995) følgende: "I think he does. I 

don't think he could write quite so well for them 

if he didn't." De mange nuancer i Allens 

kvindeportrætter er på den måde et stærkt argu-

ment for, at han reelt holder af kvinderne i sine 

film. For er dét egentlig ikke mere fair over for 

kvinder, end hvis han blot viste deres stærke 

side? Hvad hvis Woody Allen ikke var en mand, 

men en kvinde, ville det så være mere fair at 

udstille kvindelig skrøbelighed? 

 

Allens fremstilling af kvinder er ikke ensidig. 

Tilbage i 1970'erne spillede Diane Keaton en 

ganske naturlig og intellektuel type. I 00'erne 

spiller Allens kvinder ofte mere erotiske roller 

med fokus på sex appeal, feminine former og 

charme, men stadig med en kvindelig skrøbelig-

hed. Gode eksempler på denne kvinderolle tæl-

ler Scarlett Johansson i Match Point (2005) samt 

Penélope Cruz i Vicky Cristina Barcelona (2008). 

Så længe den 78-årige Woody Allen trækker 

vejret, vil han formentlig fortsætte med at skil-

dre sine højt profilerede og smukke kvinder i et 

lys, der for nogen virker nedlandende, men for 

andre virker ophøjende.  
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”De mange nuancer i Allens kvinde-

portrætter er på den måde et stærkt 

argument for, at han reelt holder af 

kvinderne i sine film. ” 

”Hvad hvis Woody Allen ikke var en 

mand, men en kvinde, ville det så være 

mere fair at udstille kvindelig skrøbe-

lighed?” 





Af Nichlas Bjerring  

Larsen 

Jeg har hevet fat i Ronald Andersen, en garvet herre i mediebranchen, blandt andet 

med erfaring fra Danmarks Radio, men ikke mindst fra sit virke som underviser på IT-

MEDIA, hvor han siden slutfirserne har undervist i produktion. Vi satte os sammen over 

et par kopper kaffe for at snakke om hans bog Før Rulleteksterne – en bog om alt det, 

der skal hænge sammen, inden man kan trykke på recorder-knappen og filme kunst til 

folket. De, der har mødt Ronald, vil vide, at en samtale med ham umuligt kan koges ned 

til et enkelt emne, og således endte dette interview med at omhandle undervisning, me-

diebranche, berøringsangst og om at komme hinanden ved, som forudsætning for at 

kunne lave kunst. 

I hvert nummer bringer 

Ordet et interview med 

en film– eller medie 

personlighed. 

ORDETS 

INTERVIEW 

Ronald Andersen er ikke kun at finde bag et kamera. Han er også en erfaren musiker. 



.Du har skrevet en bog. Hvorfor har du det? 

”Jeg har arbejdet i mediebranchen i mange år og 

har oplevet, hvor stramt et filmset må køres for 

at få det til at fungere. Så kom jeg ud på ITMEDIA 

og blev forskrækket over det kaos, der herskede, 

når de studerende skulle lave projekter. For at en 

filmproduktion skal kunne fungere og blive inte-

ressant, må hver enkelt kende sin plads. Min 

oplevelse var, at alle ville lave alt, og især dren-

gene var slemme til at tro, at de kunne det hele. 

Det gjorde mig rasende at se, at når der stod en 

pige og koncentrerede sig om kameraindstillin-

gen, så kom der en stodder og skubbede hende 

væk. Så var jeg nødsaget til at sige: ”Hey mester! 

Skrub over på din egen plads!” ” 

 

Hvad er det så lige din bog, den handler om? 

”Den handler netop om, hvordan man inddeler et 

filmset, hvad enten det er fakta eller fiktion. Hvis 

der skal laves kunst, og der skal være plads til alle 

de fede shots fra gulvet, eller man virkelig skal 

have nerve i billedet, så nytter det ikke noget, at 

der er uklare linjer. Alle skal kende deres rolle. 

Hvis alle render rundt og sætter stativer op, ind-

stiller kamera og instruerer, så bliver det en gang 

ligegyldigt møg. Forudsætningen for, at det fær-

dige resultat bliver ordentligt, er, at man passer 

sit eget, og at skuespillerne har ro og føler sig 

trygge.” 

 

Hvordan i alverden får man så skruet det sam-

men? 

”Jamen, i min bog har jeg så lavet et skema over 

nogle 5-7-mandshold, hvor alle kender deres 

plads, og hvor de studerende så satme også skal 

ud og prøve tingene af. Jeg har kørt de her hold 

med folkeskoleelever helt ned til 5.-6. klasse, og 

det er fantastisk at se, hvordan de ligesom smel-

ter sammen og bliver en enhed. Jeg var sgu ikke 

bange for at smide et dyrt kamera i hånden på 

dem – de skal sgu nok passe på det. Så kunne de 

prøve at køre dolly-ture og hele svineriet. Jeg har 

set, hvordan folk har stået og grædt, også voks-

ne, over det, de lige har filmet. Men det kan kun 

lade sig gøre, hvis alle kender deres rolle og gør 

sit arbejde.” 

 

Hvorfor har det egentlig været relevant at skrive 

bogen. Det giver vel ganske god mening? 

”Det var jo fordi, jeg oplevede, at de studerende 

manglede den her information, og jeg forstår 

ikke, hvorfor det ikke bliver prioriteret højere. 

Den praktiske del er jo en stor del af forståelsen 

for, hvordan film bliver skruet sammen.” 

 

Det er vel også vigtigt, at de studerende er klædt 

på til filmbranchen, når de er færdige? 

”Ja for fa’en! Og det var en anden ting, der over-

raskede mig, da jeg kom herud: Den berørings-

angst, der var. I mediebranchen er man enormt 

kærlige, og det er med knus og kram. Der er man 

sgu ikke bange for at vise følelser. Det handler jo 

ikke om at man skal gå og rage på pigerne, men 

det nytter jo ikke noget at lave et interview og så 

være bange for at være åben, for er man selv 

bange, hvordan i alverden skal den interviewede 

så turde åbne sig? Kunsten kræver jo, at der er 

følelser med i billedet. Ellers kan det være lige 

meget.” 

 

Så i det store hele handler det om, at de stude-

rende skal turde give lidt af sig selv. 

”Ja, i allerhøjeste grad. Det viste sig jo også, at de 

studerende, der turde være følsomme, eller som 

i hvert fald ikke var bange for følelser, også var 

de sjoveste og mest interessante at arbejde med, 

og også dem som oftest fik lavet det bedste re-

sultat.” 

Din bog er endnu ikke udgivet, men har du fået 

feedback fra studerende, som har læst noget af 

den? 

”Ja. Dem, som har læst uddrag, har alle sagt, at 

det var enormt fedt, at den var lige til at gå til, 

men også at det var enormt nyttig viden. Så hvis 

der er nogen, der kender nogen, som kender 

nogen i forlagsbranchen, så må de meget gerne 

give lyd. Det ville jo være fedt at få den ud i ver-

den. Men jeg må også indrømme, at jeg ikke er 

den bedste købmand og nok ikke har gjort nok 

for at blive udgivet.” 
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Hans bog, Før Rulleteksterne, emmer af 
’Ronaldness’. 

”Jeg har set, hvordan folk har stået og 

grædt, også voksne, over det, de lige har 

filmet. Men det kan kun lade sig gøre, 

hvis alle kender deres rolle og gør sit ar-

bejde.” 

”[…] det nytter jo ikke noget at lave et 

interview og så være bange for at være 

åben, for er man selv bange, hvordan i 

alverden skal den interviewede så turde 

åbne sig? Kunsten kræver jo, at der er 

følelser med i billedet. Ellers kan det 

være lige meget.” 

”[…] de studerende, der turde være 

følsomme, eller som i hvert fald ikke var 

bange for følelser, også var de sjoveste 

og mest interessante at arbejde med” 





Stereotyp-elskende:ANTM 

Først skal det etymologiske fundament på plads: Andr- bety-

der på græsk mand og -gyne betyder kvinde, det androgyne 

menneske er altså et menneske som besidder både mandlige 

og kvindelige ydre karaktertræk. Så det androgyne menne-

ske sidder mellem to stole, der er høvlet til af sociale kon-

struktioner – stereotyper; sådan er det maskuline, og sådan 

er det feminine.  

ANTM: A-Z:  

America’s Next Top Model, eller ANTM er modelindustriens 

svar på talentshowsgenren. Et tåreudvridende program, som 

eftersøger den kommende it-girl med den rette mængde af 

fierceness. Tidligere supermodel Tyra Banks grundlagde 

konceptet i 2003 og har nu i 20 sæsoner været tovholder på 

den million-indtjenende franchise.   

ANTM-konceptet genfortolkes jævnligt for at imødekomme 

modeindustriens krav, den fanatiske fanbases lyst til at bi-

drage ved voteringen og i det hele taget for at kunne reflek-

tere den dugfriskhed, som er modens essens. I den netop 

afsluttede sæson 20, eller cycle 2.0, vrides scenariet 180 

grader og konkurrencen åbner, helt overraskende, armene 

for både piger og drenge. Men også de svært definerbare 

seksualiteter i modelsammenhænge. Eksempelvis bøssen og 

den transseksuelle.   

I finalen, efter ugevis af photo shoots og intriger, stod 

Jourdan, Marvin og Cory, repræsentanter for modeindustri-

ens tre typer mennesker: pigen, drengen og så mellemtingen 

– den androgyne karakter.  

Af Liv Reese 

Cory fra ANTM poserer som en alien, der netop er faldet ned på jorden.  

America’s Next Top Model (2003- ) er et reality- og talentshow, som med Tyra Banks i front efter-

søger den bedst sælgende vare, mens hun samtidig insisterende proklamerer: ”Perfect is boring, 

human is beautiful”. Dette er en undersøgelse af hvilken boks, du bør placere dig i, hvis du ikke 

bliver tilbudt en åbenlys én af den stereotyp-elskende modeverden. Artiklens spotlight er rettet 

mod den androgyne mand, Cory, som deltog i ANTM i efterårets 20. sæson, og hans kamp for at 

overleve i en boks-sat verden.  
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’Bokssættelsen’ af den ’boksløse’ 

Cory havde gennem hele forløbet et ben i hver 

grøft: Hans femininitet forpurrede de traditionel-

le maskuline poseringer, som han konstant 

kæmpede med at gøre mere maskuline. Men 

hans krop var ikke pumpet som de andre dren-

ges, og Cory ønskede mere end noget andet at 

udforske sit personlige udtryk: den androgyne 

mand, som han udtrykker det: 

"My purpose for coming here was to show pe-

ople the beauty of androgyny". 

Men Corys tilstedeværelse i konkurrencen skab-

te stor diskussion og splittelse i dommerpanelet, 

som bestod af både progressive og konservative 

holdninger til hvilke skønhedsidealer, der er de 

mest dominerende. Cory kæmpede konstant en 

kamp for at ’bokssætte’ sig selv, men faldt i 

hvert forsøg uden for de etablerede stereotypi-

ske kønsroller, som modellerne skaber på print. 

Modeindustrien er en udvisning af et sammen-

kog af de etablerede kønsroller, hvor manden er 

et trænet tilbehør til kvinden, som sælger en 

drøm om højt selvværd til utallige, hungrende 

shoppere.  

Historisk set er den androgyne karakter vokset 

eksplosivt frem i begyndelsen af det 21. århund-

rede, hvor især modeindustrien har indoptaget 

trends som eksempelvis unisex tøj, som kan 

benyttes uanset køn. Men dette ideal er stadig 

nyt og ikke salgbart i samme grad som klokkeklar 

femininitet eller selvsikker maskulinitet. Og der-

for kom Cory ofte til kort i konkurrencen.  

Han træder dog i karakter i en friopgave, hvor 

modelaspiranterne selv vælger photo shootets 

historie, styling og posering. Her gennemtrumfer 

han ideen om, at han er et rumvæsen. Han iklæ-

der sig en sort kjole, om end en smule maskulin, 

og fremstiller forestillingen: Jeg er en alien, der 

lige er landet på jorden. Det er en demonstration 

af hans følelser i programmet: Han, Cory, er en 

alien i modeindustrien, som suverænt domine-

res af kvinder, og hvor der til nøds gives plads til 

mænd med skarpt tegnede atletformer.  

 

Gender Trouble 

Judith Butlers epokegørende bog Gender Trouble 

fra 1990 manifesterer den mest kanoniske queer

-teori. Butler argumenterer for at det biologiske 

køn (sex) og det sociale køn (gender) ikke eksi-

sterer, men er performativer, altså at man gen-

nem sine handlinger udtrykker sit køn. Disse 

handlinger skal skabe en illusion om en stabil 

kønsidentitet. Men Butler påråber, at man i kraft 

af sine handlinger sætter den statiske identitet, 

kønnet har, i problemer – deraf titlen: Gender-

Trouble.  

Cory er altså inkarnationen af en problematise-

ring af kønnenes faste modeller. Han udfører 

performativer af maskulin og feminin karakter, 

og med sit androgyne image skaber han en mere 

flydende kønsidentitet, som på trods af pro-

grammets egen opfordring, sikrer ham sin un-

dergang. For hans image er nemlig i sidste ende 

ikke tiltrækkeligt salgbart. ANTM betragter sig 

selv som et senmoderne produkt skabt af de 

emanciperende tanker og teorier, som i efter-

dønningerne af 1960’ erne og 70’erne har virket 

frigørende for kvinderollen. Det passer til en vis 

grad. ANTM udviser en insisteren på subjektet i 

den objektiviserende industri med ordene: 

”Perfect is boring, human is beautiful”, men 

falder samtidig i det kapitalistiske samfunds 

fælde nr. 1: pengefælden. 

På den måde var konkurrencens slutprodukt 

allerede givet på forhånden: I modelbranchen er 

kvinderne de suveræne pengesugere, hvor 

mændene ikke på samme facon får supermodel-

status. Og hvis ræsonnementet i ANTM-juryen er 

at udpege det potentielt mest indtjenende nye 

skud på stammen, er en mandlig vinder derfor 

ganske udelukket. At ANTM i 20. sæson åbner op 

for drenge på lige fod med piger er derfor ikke 

meget mere end et reality-gimmick. ANTM’s 

forsøg på at fremelske det anderledes falder i 

kraft af sit koncept og den branche, som de leve-

rer det færdige produkt (topmodellen) til, i en 

mainstreamfælde. Derfor viderefører program-

met kun de populære idealer og mister den grad 

af afvigelse, som de ønskede at have. Sådan 

udelukkes androgyne Cory fra programmet, idet 

han ikke lever op til de traditionelle og salgbare 

modelstereotyper; den maskuline mand og den 

feminine kvinde.  

Cory og hans alter ego, dragqueen’en Serena.  

ANTM sæson 20 gruppebillede, Cory står i ba-
gerste række, tredje person fra højre. 



Kiss Me Deadly er en formidabelt hysterisk film, ”a true 

sensory explosion”, som den franske filmskribent og film-

producent Alain Silver har sagt det. Denne for sin tid usæd-

vanligt voldelige noir kultfilm er vulgær som Mike Hammer, 

pulp-forfatteren Mickey Spillanes helt, der får fingre i no-

get, det er for svært for hans barnlige selvtilstrækkelighed 

at forstå. Filmen er kitschet i sin paranoide historie om en 

boks, der rummer en ødelæggende (atom)energi, og samti-

dig tilbyder dens mise-en-scène og overdrevne audio-

visualitet et interessant historisk billede af dissonansen i 

moderniteten.  

Filmen befolkes af personer, der snart refererer til græsk 

mytologi og Bibelen, snart udtrykker sig i filosofiske sen-

tenser – som alligevel snarere er vrøvl på et højere niveau 

end filosofi. Filmens overskurk, dr. Soberin, siger fx i slut-

ningen højtideligt: ”… I always hate to go away. But one 

has to find some new place or it would be impossible to be 

sad and melancholy again”. Sætningen peger på den fata-

lisme, hjemløshed og mørke melankoli, der kendetegner 

1940’ernes og 1950’ernes film noir – men som i Kiss Me 

Deadly samtidig modsiges af den overdrevne spillestil og 

udladningerne af filmsproglig energi. 

 

 

 

Mere end i mange andre film noir iscenesættes modernite-

ten i Kiss Me Deadly igennem et excessivt filmsprog, hvor 

billed- og lydsiden konstant kæmper om pladsen – ikke 

underligt referer David Lynch flere gange til Kiss Me Deadly 

i Lost Highway (1997). I creditsekvensen interfererer lod-

rette, vandrette og diagonale billedbevægelser, og lyden af 

den løbende kvindes gispende vejrtrækning er trukket ud 

af hendes krop for – som kom den fra billedrummet – at 

bidrage til at skabe et foruroligende tredimensionalt felt – 

en slags 3D-effekt uden 3D-teknologi.  

Et andet eksempel er den herostratisk berømte slutse-

kvens i dr. Soberins strandhus, hvor Gabrielle, den noir’ske 

femme fatale – her i en drenget korthårsudgave, der peger 

frem mod 1960’erne – trods advarslerne løfter låget af 

Pandoras æske, der åbner sig som et hvæsende uhyre med 

et brændende varmt indre. Som om selve filmsproget 

hæmningsløst havde sprængt sine rammer, former slutnin-

gen sig som et lyd- og billedinferno – Gabrielles skrig, Mi-

kes råb, en kakofoni af skingre, mareridtsagtige lyde, un-

derlægningsmusik, lysglimtene fra den brændende boks, 

der breder sig over de mørke rum og den afsluttende ek-

splosion er det hysteriske crescendo i denne audiovisuelle 

sanseeksplosion. Kiss Me Deadly er på én gang film noir og 

en film noir, der afsøger grænseområderne i noir’ens stili-

serede univers.  

ORDET stiller undervisere 
på Instituttet spørgsmålet: 
Hvis du kunne anbefale en 
film—uanset almen inte-
resse, aktualitet eller aka-
demisk pondus—hvad skul-
le det så være? 

USA / 1955 / 106 MIN. / INSTRUKTØR: ROBERT ALDRICH FILMANBEFALING 

AF ANNE JERSLEV, PROFESSOR VED MEF 
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Der blev i perioden 1970-78 produceret 84 afsnit af Huset 

på Christianshavn. Den på daværende tidspunkt længste 

danske tv-serie behandler med kærlig hånd og satirisk 

snilde gennemsnitsdanskeren – og spiller i høj grad på de 

traditionelle værdier, småborgerligheden, hykleriet og 

mødet med de nye tider. 

Instruktør Erik Balling, der sammen med bl.a. instruktøre-

ne Tom Hedegaard og Ebbe Langberg samt Henning Bahs, 

Lise Nørgaard, Leif Panduro, Benny Poulsen, Johannes 

Møllehave og en lang række andre danske forfattere stod 

bag serien, forklarede selv, at historierne var opbygget 

omkring arketyper som alle i højere eller lavere grad inde-

holdt værdier og holdninger, som 70’er-danskeren kunne 

relatere til. 

 

Fordi vi egner os til det… 

Efter at have forklaret Tue om forskellen på mænd og 

kvinder afslutter en beruset Olsen i afsnittet Kødets lyst og 

trøst (1970): ”Kort sagt kammerat, hvorfor er det os 

mænd, der bestemmer? Fordi vi egner os til det. Og hvor-

for har kvinderne ikke en skid at skulle have sagt? Fordi de 

de ikke egner sig til det.” 

Af Daniel Hartvig  

Nielsen 

Mændene i huset viser sig oftest at være magtesløse uden deres kvinder – hvad er hr. Olsen uden fru Olsen? 

1960’erne og 70’erne er vigtige årtier set i kønnenes tegn: Tiden, hvor man frisatte begge køns 

seksualitet og startede opløsningen af de velkendte familieformer. Vi har alle hørt om kønsrollede-

batten, 68’er-generationen, rødstrømperne og kvindekampen – alle ting, som de småborgerlige og 

traditionelle beboere i tv-serien Huset på Christianshavn måtte kæmpe med og imod. 



Husets mænd er af den opfattelse, at det stadig 

er den patriarkalske familieform, som eksisterer 

– manden tjener pengene og er familiens over-

hoved; flyttemand Olsen (Poul Reichhard) ud-

trykker selv dette i afsnittet Deller og kønsroller 

(1971), da han siger: ”Her i huset har vi det 

sådan, at mænderne slider og slæber hele ugen 

igennem og kommer hjem med hyren, imens 

passer konerne butikken. Det er naturens or-

den…” – alligevel formår serien på komisk vis 

altid at vise, hvordan mændene er totalt 

afhængige af kvinderne og faktisk fremstår 

magtesløse uden dem. 

I afsnittet Kvindens plads og Olsen får flytte-

manden sig en ordentlig lærestreg, da fru Olsen 

(Helle Virkner) pludselig får et arbejde som 

buschauffør. For det første egner kvinder sig 

ikke til at arbejde, og for det andet, så kan de 

slet ikke køre bil. Men ikke nok med at hun viser 

sig at være en succes, så redder hun oven i 

købet Olsens stilling som flyttemand, da hun 

med hjælp fra resten af opgangens kvinder 

ordner en indflytning, som Olsen ikke kan på 

grund af sygdom.  

Kvinderne beviser altså, at de er i stand til at 

udføre mandens arbejde. Olsen finder dog trøst 

i, at Bo (Claus Ryskjær), den enlige på kvisten, 

har hjulpet kvinderne: ”Så forstår jeg sgu bedre, 

at det ikke gik helt af helvede til”… Olsen indser 

måske, at kvinderne ikke er så hjælpeløse end-

da, men indrømmer det ikke – det vil gå ud over 

hans maskulinitet. 

En, der til gengæld udvikler sig, om ikke andet 

for et afsnits tid, er dyrehandler Clausen (Paul 

Hagen). Kvindernene har fået sat ”griller” i 

hovedet efter besøg af en rigtig rødstrømpe, 

der med kampråbet ”Kvinder er stærke” vil 

bevise, at de ikke står under for mandens krav 

om madlavning og tøjvask. Hvor Karla (Kirsten 

Walter) og Fru Olsen hurtigt bukker under for 

den mandlige charme, så er sagen en anden for 

fru Clausen (Lis Løwert) – hun vil skilles! Fjolle-

de omstændigheder bringer dem imidlertid 

sammen igen, men i afsnittets slutning beder 

Clausen sin frue om at hente et par bajere til 

ham og kammeraterne. Fru Clausen kigger ud 

over sin brillekant, og Clausen kigger på venner-

ne og siger: ”Ved I hvad gutter, jeg henter dem 

sgu selv!”. 

Egon (Willy Rathnov) og Karla skiller sig lidt ud 

fra den traditionelle familieform ved at være en 

sammenbragt familie; Karla har et barn fra et 

tidligere forhold. Dette til trods er Egon, som 

resten af opgangens mænd, stadig overbevidst 

om, at kvindens plads er i hjemmet. Ét afsnit 

tester ideen om, at Egon og Karla bytter plads: i 

En men’skelig aften bliver Egon hjemmegående, 

mens Karla får lov til at shoppe og lave, hvad 

hun vil. Det viser sig dog bare, at Egon er kom-

plet uduelig. Afsnittets påstand bliver således, 

at selv om manden skulle få en plads i hjemmet, 

så ville han ikke være til megen hjælp. I 1967 

havde Finn Henriksen lavet den kønsrollesatiri-

ske Far laver sovsen (1967), som faktisk viser 

det modsatte; at manden godt kan få succes i 

hjemmet og konen på arbejdsmarkedet.  

Det unge par på kvisten, Tue og Rikke, er repræ-

sentanter for det frisatte køn og de nye familie-

former – eller er de nu også det? Godt nok er 

parret ikke gift og har som sådan heller ikke 

planer om det – Rikke er ikke hjemmegående, 

men er uddannet pædagog og altså et symbol 

på kvindens frigørelse fra mandens hyre.  

Selv Tue siger i afsnittet Kødets lyst og trøst 

(1970), at Rikke er sin egen, og at de ikke ejer 

hinanden. Alligevel går det i sort for Tue, da en 

ældre mand flirter med Rikke på en natklub. 

Tue er måske slet ikke så frisindet, som han 

ellers går og prædiker.  

Afsnittet er i høj grad satire over den hykleriske 

dansker, som udadtil er frisindet og åben, men 

når det kommer til stykket, er vi styret af de 

traditionelle værdier.  
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Fru Olsens arbejde som buschauffør symboliserer et af seriens opgør med de traditionelle 
kønsroller (Fra Kvindens plads og Olsens). 

”Kvinderne beviser altså, at de er i 

stand til at udføre mandens arbej-

de. ” 

”Afsnittets påstand bliver således, 

at selv om manden skulle få en 

plads i hjemmet, så ville han ikke 

være til megen hjælp. ” 



Tue og Rikke ender da også med at blive gift, få 

børn, bil og hus i Farum – en traditionel kernefa-

milie, dog med en udearbejdende kvinde. Måske 

i høj grad den familietype, som trods alt stadig er 

den mest udbredte i dag. 

 

Frisættelse af kønnene eller småbor-

gerlighedens hemmeligheder? 

Flere afsnit behandler frisættelsen af kønnenes 

seksualitet. Således er afsnittet Olsen, ham kan 

vi li’ (1975) en direkte kommentar hertil. Efter en 

våd aften i byen kommer hr. Olsen hjem med 

læbestift (!) på skjorten. Dagen efter indgår Clau-

sen og Olsen et væddemål om, at fru Olsen ikke 

kan få lov til at ”skeje ud” på samme måde. Ol-

sen indgår væddemålet med kommentaren om, 

at det alligevel aldrig vil komme på en prøve – og 

dog…  

 

Næste dag bliver fru Olsen nemlig inviteret ud af 

en gammel ungdomsflamme – og så er fanden 

løs på Amagergade. Den ”frisindede” Olsen hol-

der facaden, selvom han tydeligvis er stærkt 

påvirket af situationen, og da fru Olsen, som nok 

er blevet noget småforelsket, droppes af den 

tidligere flamme, kan Olsen fejre sin ”triumf”. 

Afsnittet er i en satirisk kommentar til danske-

rens hykleriske småborgerlighed, hvor alt på 

facaden skal se fint og frit ud. 

Utroskab er også et emne, som tages op i serien. 

I tre sammenhægende afsnit Operation Mallor-

ca, Men Emma hun spår og Du er min tulipan 

(1973), hvor konerne efter meget heftig debat 

tager på en uges charterrejse til Mallorca og 

efterlader mændene alene. I det mellemliggende 

afsnit følger vi mændenes tid som ”ungkarle”, 

der blandet andet byder på Olsen, Clausen og 

Egon, der ender i kanen med hver deres blondi-

ne. De når lige at vinke farvel, da konerne kom-

mer hjem i taxa, og fru Olsen siger til de andre 

kvinder: ”Og så ikke et ord til nogen…”. Det viser 

sig altså, at mændene opfører sig præcist sådan, 

som de frygtede, at kvinderne ville opføre sig på 

deres ferie – og at kvinderne måske heller ikke 

har helt rent mel i posen. Om afsnittet er et 

udtryk for kønnenes seksuelle frisættelse eller 

måske nærmere småborgerlighedens hykleriske 

hemmeligheder, kan diskuteres – det er for-

mentlig det sidstnævnte, men afsnittene må 

klart ses som et indlæg i kønsdebatten. 

 

Men hvor langt er vi kommet? 

Det er blevet fortalt, at der hos forfatterteamet 

bag serien, som både bestod af mænd og kvin-

der, herunder blandt andet Lise Nørgaard, som 

deltog aktivt i kønsdebatten, var en del uenighe-

der om udviklingen af kvindernes plads i serien. 

Hvor den mandlige del helst så de mere mands-

chauvinistiske forhold opretholdt, ønskede kvin-

derne at se en udvikling i takt med samfundsud-

viklingen. Dette skulle efter sigende have med-

ført, at i afsnit skrevet af kvindelige forfattere, 

har fru Olsen arbejde som buschauffør, mens i 

afsnittene efter, skrevet af den mandelige del, er 

hun stadig hjemmegående. 

Historien om forfatterteamet kan ses som en 

metafor for seriens karakterer; mændene vil ikke 

lade kvinderne udvikle sig, men de kan heller 

ikke undvære dem, mens kvinderne gerne vil 

udvikle sig og opnå mere selvstændighed, uden 

dog helt at afskrive sig fra mændene. 

 

Som nævnt tidligere er serien skrevet for dan-

skeren i 70’erne, men seriens karikerede arkety-

per har stadig en vis aktualitet i dag. Kvinder har 

i dag opnået langt mere end dengang, men køns-

debatten er stadig aktuel – og hvor meget vi 

danskere egentlig har udviklet os er et godt 

spørgsmål; i dag handler det ikke om hvorvidt 

kvinderne skal på arbejdsmarkedet eller ej, der 

uddeles nu kvoter for, hvor mange kvinder man 

skal have ansat, og for hvor meget barsel mænd 

skal have. Men alt det er på et politisk plan. Hvor 

langt er vi egentlig kommet i befolkningen? 

Hvorfor kan Huset på Christianshavn stadig give 

os noget? Måske fordi debatten i bund og grund 

stadig handler om deller og kønsroller… 
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”Det viser sig altså, at mændene 

opfører sig præcist sådan, som de 

frygtede, at kvinderne ville opføre 

sig på deres ferie ” 

”[…] i afsnit skrevet af kvindelige 

forfattere, har fru Olsen arbejde 

som buschauffør, mens i afsnittene 

efter, skrevet af den mandelige del, 

er hun stadig hjemmegående. ” 

Egon er langt fra den perfekte hjemmegående husbond, da han skifter plads med  

Karla for en kort stund i En menneskelig aften. 



Af Simon Plambæk 

Når jeg så kommer hjem, sætter mig i min sofa og tænder 

for mit Netflix, så ender debatten ikke her. Alle serier synes 

at handle enten om stærke mænd, som skal redde svage 

kvinder, eller stærke kvinder, der skal vise, at de bare slet 

ikke har brug for de der mænd. Og når jeg så lukker for 

computeren og tager fat på lektielæsningen, så handler 

kapitlet om feministisk litteraturteori. 

På en helt almindelig regnvejrsmandag buldrer kønnenes 

kamp frem i hovedet på mig, og det er trættende. Ingen 

synes nogensinde at kunne blive enige om, hvorvidt en 

afklædt kvinde er et godt trækplaster og en magtposition 

for kvinden eller et eksempel på objektivisering. Linjerne i 

kampen er trukket op, og der synes at være få muligheder 

for at bygge bro mellem parterne. Jeg fandt dog alligevel et 

bud herpå, midt i orkanen af kønsroller, i serien Mad Men 

(AMC, 2007- ). 

Dengang i de gode gamle dage 

Mad Men er en serie, som med det samme tryllebinder 

seeren med en overflod af æstetiske glansbilleder. 1960’er-

ne, som danner tidsrammen for serien, fremstår simpelthen 

så lækre og uimodståelige, at alle de etiske forbrydelser, 

som fremstilles, accepteres med en følelse af: ”Sådan var 

det jo dengang”.  

På en helt normal mandag morgen, på en triviel cykletur fra min bopæl i Vanløse til universitetet 

på Amager, bliver jeg bombarderet med billeder af afklædte kvinder, plastiskbehandlede kroppe 

og Ronaldo i underbukser. Fortæller jeg mine venner og veninder om disse plakater og prokla-

merer, at jeg synes, det er lige voldsomt nok, at jeg i min forpuppede vintertilstand skal mødes 

med så meget bar hud på en iskold mandag morgen, så kommer samtalen lynhurtigt til at hand-

le om, hvem der undertrykker hvem, hvilket mediebillede, der er mest forskruet, og hvem der 

sætter reglerne for, hvordan sådan en gudekrop nu helt præcist skal se ud.  

Mændene underholder sig med at se Sterling Coopers kvinders iver over noget så trivielt som læbestift. 



”Sådan var det jo dengang”. Således bliver mæn-

denes ophøjethed, kvindernes helt åbenlyse 

undertrykkelse og den indendørs kæderygning 

og grænsesøgende alkoholforbrug på arbejds-

pladsen til fænomener, som man skyller ned 

med en smag af nostalgi. Vi ser tilbage på en 

anden tid; sådan er det jo ikke længere. Man 

fryder sig over, hvor langt vi i dag er kommet, og 

morer sig lidt over, hvordan det hele var engang. 

Dog synes jeg, der er noget ved serien, som 

sætter sig fast i halsen på mig; noget som ikke 

kan isoleres som en ”60’er-ting”. Her tænker jeg 

på karakteren Joan. 

 

Joan – selvbevidst sexsymbol 

Joan er ansat som chefsekretær på det reklame-

bureau, som serien tager sit udgangspunkt i. 

Selvom Joan er en dybsindig karakter med mas-

ser af psykologiske lag at aflæse, må jeg alligevel 

tilstå, at det første, man lægger mærke til ved 

hende, er hendes former. Joan er et timeglas, og 

et timeglas med en sandtyngde, som ikke er set 

hos en karakter i meget lang tid. I al snakken om 

at modellerne bliver tyndere og tyndere, kom-

mer Joan tromlende frem og vender det hele på 

hovedet. Jeg er vild med det, og det er mændene 

på reklamebureauet Sterling Cooper tydeligvis 

også.  

De har alle sammen et godt øje til Joan, og hun 

ved det. Konstant vandrer hun rundt med et 

skævt smil og en påtaget ironisk arrogance. Alle 

andre kvinder synes at blive talt ned til, men 

Joan svæver over dem, og det er ikke kun på 

grund af hendes stilling. Hun snurrer helt åben-

lyst mændene om sin lillefinger til sin egen for-

nøjelse og karrieremæssige fordel. Hendes affæ-

re med den ene ejer af Sterling Cooper, Roger 

Cooper, kommer derfor hurtigt til at virke som et 

logisk link til hendes stilling som chefsekretær. 

Joan virker som om, at hun med sin selvsikre 

fremtoning og velskårede krop har besejret 

mændene i deres eget mandsstyrede 60’er-

samfund. Det lader hun også til at være klar 

over, og hendes overlegenhed og ironi om sin 

egen situation, stråler ud af hende. Men så sker 

der pludselig noget.  

 

Læbestift til alle 

I seriens 6. afsnit, ”Babylon”, skal bureauets 

sekretærer (kvinderne) teste læbestifter. Fulde af 

iver kaster de sig over produkterne. Kvinderne 

ved dog ikke, at de bag et dobbeltvendt spejl 

betragtes af Sterling Coopers mænd. Mændene 

nyder at se kvindernes iver omkring noget så 

meningsløst som læbestift og morer sig over 

deres mangel på forståelse for det vigtige i livet; 

forretning og status.  

Joan adskiller sig dog fra de andre. Hun bevarer 

sin overlegne fremtoning og instruerer roligt de 

andre sekretærer i, hvad der skal foregå i stedet 

for at tage del i testen. Pludselig bevæger hun sig 

hen foran spejlet og bukker sig ned for at samle 

noget op. Dette bringer hendes bagdel til frit 

skue for alle mændene; til enorm glæde for dem. 

De gør sågar honnør. Alle bortset fra én; Roger. 

Han bliver klar over det, der hele tiden har været 

en sandhed for seeren – Joan spiller på mænde-

nes svaghed for hendes frodige former. 

Da Roger senere møder Joan på et hotel, giver 

han hende en fugl i et bur. Joan spørger:  

”What am I supposed to do with it?” 
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Joan er utrolig bevidst om sin fremtoning. Mændene vil have hende – og hun ved det. 

”Den ”magt” hun har over Sterling 

Coopers mænd, har hun kun i kraft af, 

at de giver hende den. ” 
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og Roger svarer:  

”The store lady said you could do anything but 

put the cage on the radiator”.  

Begrundelsen for gaven forklarer Roger, som at 

han vil imponere hende, da han videre 

bekendtgør:  

”I just hate the thought of having to share you”. 

 Roger vil fortælle Joan to ting med gaven. På 

overfladen handler det om, at han er blevet 

opmærksom på, at det ikke kun er ham, Joan 

har denne fortryllende effekt på. Det starter en 

jalousi i ham, da han forstår, at han ikke er unik 

for Joan, men at han får samme opmærksom-

hed som alle de andre mænd.  

 

Derudover bliver fuglen også en metafor for 

Joan selv. Den ”magt” hun har over Sterling 

Coopers mænd, har hun kun i kraft af, at de 

giver hende den. Brydes Joans fortryllelse, står 

hun tilbage uden kontrol. På den måde ændrer 

hun aldrig magtforholdet. Hun forlænger og 

projicerer mændenes opfattelse af kvinderne 

som ”nogen, man bare kigger på”. Så selvom 

hun i 60’ernes mandsdominerede samfund er i 

stand til at gøre dem til en flok savlende ulve, så 

bryder hun aldrig med mændenes dagsorden. 

Hun fortsætter med at være deres ”play-thing”, 

eller som Roger materialiserer det: ”en fugl i et 

bur”, som man, ifølge ham, kan gøre hvad som 

helst med. 

 

Kvindelig objektivisering? 

Jeg vil dog ikke sætte mit sidste punktum hér. 

Jeg synes, man kan sætte hele Joans situation på 

en knivspids ved at spørge: ”Ved Joan, at mæn-

dene betragtede hende gennem spejlet?” Hvis 

hun ved det, så synes jeg ikke, man kan tale om 

en kvindelig objektivisering. Joan tager mænde-

nes blik på sig, fordi hun kender til deres primiti-

vitet, når det komme til deres fascination af 

kvinder. Mændenes autoritære udstråling for-

simples til den af en naiv teenagedreng, og plud-

selig er de blevet til netop det, som de grinede 

af gennem spejlet; individer, som ikke forstår 

vigtigheden af autoritær status.  

 

Ved Joan til gengæld ikke, at mændene betrag-

ter hende, så er hun blot en forlængelse af den 

fordom, som Sterling Coopers mænd tilskriver 

kvinderne. De er ”ting”, der kan betragtes og 

objektiviseres. De er som kejserens nattergal; de 

pynter og underholder, men deres forståelse af 

omverdenen er lig nul. De bliver aldrig forhøjet 

til noget andet end en pynte-lege-ting. Joan 

bliver en ting, som Roger kan se de andre mænd 

også vil have, og han bliver derfor nødt til at 

fortælle hende, at han ikke vil dele hende med 

andre. 

Jeg vil dog tilkende mig den første opfattelse, 

fordi jeg mener, at det bringer nye argumenter 

til hele snakken om, at det at stå for enden af 

mandens blik enten er en magtposition eller en 

objektivisering. Joan repræsenterer nemlig beg-

ge fortolkninger.  

Det er en magtposition, fordi hun i en mandsdo-

mineret 60’er-verden er i stand til at sno disse 

ultra-autoritære alfahanner om sin lillefinger. 

Dog er det alligevel et udtryk for en objektivise-

ring, fordi hun forfejler det og overeksponerer 

sig selv. Hun er for direkte i sin opførsel, og 

dermed gør hun opmærksom på, at hun leder 

deres øjne på sig. Når mændene bliver opmærk-

somme på, at hun vil have, at de kigger på hen-

de, så kan de latterliggøre det og netop bare 

nøjes med at lade hende være en pynteting. 

Selvom 60’ernes normer holder hende nede, og 

selvom hun giver det et rask forsøg, så er hun 

ikke i stand til at vriste magten fra de ellers 

primitive hanner. Alligevel synes jeg, at hun er 

et forfriskende pust til min kønsdebats-tunge 

mandag.  

Joan erkender, at hun bliver kigget på og lader 

sig ikke undertrykke af det, men vender det til 

sin fordel. Som jeg ser det, er det ikke dét, at 

Joan med sin seksuelle udstråling leger kispus 

med mændene, som er udtryk for nedgørelse. 

Det er mændene, der midt i deres patriarkalske 

verdensbillede hengiver sig til Joans former og 

dermed nedgøres til tilbedere frem for magtsty-

rende individer. 

Hermed ikke sagt, at kvinder med seksuel ek-

sponering kan kontrollere verden. Det bliver jo 

netop overeksponeringen, som gør, at Roger 

sætter Joan tilbage på sin plads. Det er, når det 

foregår underspillet, at parterne kan nøjes med 

at slås om at bevare kontrollen – over dem selv 

og ikke hinanden. Det er denne egenskab, som, 

jeg synes, gør karakteren Joan til en medspiller i 

den moderne kønsdebat, selvom hun er del af 

en helt anden tids kønsopfattelse. 

Roger Sterling er bare én af de mænd, der begærer Joan. 

”Selvom 60’ernes normer holder 
hende nede, og selvom hun giver 
det et raskforsøg, så er hun ikke i 
stand til at vriste magten fra de 

ellers primitive hanner.” 



Et sted mellem mand og kvinde findes dem, der gerne vil være det modsatte. De er fanget i 

den forkerte krop. Transseksualitet er en verden, som for mange er svær at forstå, og gennem 

tiden har fiktionsfilm givet os portrætter af transseksuelles liv. Men hvad har de lært os? Og 

hvor alsidige er de i deres portræt af mænd med læbestift og kvinder med karseklip? 

Af Ditte Fiil Ravn 

Fra barn til køn 

Vi kan jo lægge ud med begyndelsen. Er du født i den forker-

te krop, så ved du det fra barnsben. Det lærte vi i filmene 

Ma vie en rose (1997) og Tomboy (2011), hvor 7-årige Ludo-

vic og 10-årige Laure mærker, hvordan kroppen er et fæng-

sel, og leg den eneste flugt. Men hver især oplever de to vidt 

forskellige skæbner. Den franske pige, Laure, ser sit snit til at 

skifte identitet, da hun flytter til en forstad uden for Paris. 

Nu bliver hun kendt som Mikael, og sommeren igennem må 

hun leve op til rollen, især da den uvidende Lisa viser inte-

resse for Mikael. Men her er kønsskiftet en leg og ikke nød-

vendigvis den endelige destination. Barndommens leg med 

køn ses her som flygtig, ligesom titlen blot antyder en pige, 

der opfører sig som en dreng.  



Bree Osbourne (th.) og hendes søn (tv.) i Transamerica (2005) 

Mere alvorligt står det til for den 7-årige dreng 

Ludovic, som insisterer på, at han er en pige. 

For ham er det ikke en fase, men en livsstil. 

Ludovic og hans familie oplever rendyrket ud-

stødelse, eftersom lokalsamfundet ikke er villig 

til at acceptere drengens tilbøjeligheder. Ludo-

vic kan ikke forstå al den modstand, da han 

inderligt føler, at han er en pige og burde blive 

set sådan.  

Her anerkendes transseksualitet som en til-

stand, der indtræder fra en tidlig alder. Vi ser en 

barnlig selvsikkerhed, som er svær at finde så 

gennemført i andre film med transseksuelle i 

hovedrollerne. 

 

Den sidste brik 

Apropos det selvsikre, så er mange transseksu-

elle på film ganske sikre på, at de ikke tog den 

forkerte beslutning. Men selvom de står ved 

deres nyerhvervede seksualitet, så søger de 

efter noget, der skal fuldende dem. Dette kan 

på mange måder tolkes som en metafor for 

jagten efter det fuldendte ’jeg’ og afliver ideen 

om den selvsikre transseksuelle.  

I Breakfast on Pluto (2005) leder den unge Pa-

trick ’Kitten’ Brady efter sin mor. En søgen der 

foregår i 1970’erne og strækker sig fra det tur-

bulente Irland til England. Kittens søgen efter 

sin mor står som parallel til en søgen efter en 

fuldkommen identitet. Men som historien ud-

vikler sig, vil man måske erfare, at Kitten hele 

tiden havde potentialet til at stå ved sig selv.  

Ligeledes leder Bree Osbourne efter sin søn i 

filmen Transamerica (2005). Bree, som tidligere 

var Stanley, er blevet godkendt til kønsskifte-

operation, men hendes terapeut anbefaler 

hende at forfølge et telefonopkald fra hendes 

biologiske søn. Bree rejser til New York for at 

møde ham, men fortæller ham blot, at hun er 

en kristen socialrådgiver. Da de rejser gennem 

USA i retning mod Californien, lærer hun ikke 

blot sin søn at kende, men også hvordan verde-

nen uden for hjemmets fire vægge ser på hen-

de. Hun bliver tvunget til at stå ved eller skjule 

sin kønsidentitet for omverdenen.  

Begge film viser på metaforisk vis, at transsek-

sualitet ikke blot er at købe nyt tøj, blive klippet 

og gå med make-up. Det er bogstavelig talt en 

rejse over længere tid, og det er svært at føle 

sig komplet, når samfund, minder og mangler 

skiller én ad. 

 

Magi og mænd i dametøj 

Transseksuelles liv er dog ikke blot tragedie. Det 

kan faktisk være både komisk, magisk og tilfæl-

digt. I komedier har det altid været en nem 

løsning at få et grin ved at give en mand dame-

tøj på. I film som Some like it Hot (1959) og 

White Chicks (2004), skal to mænd klæde sig i 

dametøj, henholdsvis for at slippe væk fra Chi-

cagos gangstere og for at opklare en kriminal-

sag.  

Det slår os som uhyrligt morsomt at se deres 

”lidelser” ved at være kvinder, både når man 

skal have strømpebukser på, og når sexede 

Marilyn Monroe går forbi. Ingen kønskrise er at 

finde her, fordi det ikke er psykisk styret, men 

en ubekvem nødvendighed for at klare en opga-

ve. Men hvor latteren ender, kan magien tage 

over. For på magisk vis kan en mand skam også 

blive til en dame. I Orlando (1992), der foregår i 

den elizabethanske tid, ligger Dronning Eliza-

beth I på sit dødsleje. Hun lover den unge 

mand, Orlando, både et gods og andre gaver, 

hvis han lover hende ikke at ældes og leve for 

evigt. Han giver hende sit ord, og han lever livet 

som ung adelsmand med verden som sin lege-

plads. Men en dag vågner han op, og på mystisk 

vis er han i løbet af natten forvandlet til en 

kvinde. Den magiske forvandling kaster ham ud 

i problemer om ejerskabet til godset m.m.  

Selvom den magiske overgang fra mand til kvin-

de er en sjældenhed på det store lærred, er det 

ikke desto mindre interessant at se, hvilke kon-

sekvenser en ufrivillig kønsændring har for et 

menneske.  

Disse morsomme og magiske film befinder sig 

langt væk fra alvoren ved transseksualitet, men 

viser også, at det hele ikke er forbundet med 

sorg, tragedie og fordomme. Det kan nu også 

være sjovt at se en mand i dametøj en gang 

imellem, uden at han får en identitetskrise. 

 

Kærlighed mellem køn 

Filmens verden har lært os, at transseksualitet 

og kærlighed langt fra er så lige til. Fortæller 

man sin partner sandheden eller ej?  
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”Men selvom de står ved deres 

nyerhvervede seksualitet, så søger 

de efter noget, der skal fuldende 

dem.” 



Kan man ændre sin egen seksualitet for den man 

elsker, eller er det den andens opgave at gøre 

det? Flere film har beskæftiget sig med dette. 

Den danske film En Soap (2006) fortæller histori-

en om den lesbiske Charlotte, der bliver forelsket 

i en transseksuel mand-til-kvinde. Rollerne er 

byttet om, da den mandlige, barske Charlotte 

står i kontrast til den bløde, feminine Veronica. I 

The Crying Game (1992) instrueret af Neil Jor-

dan, som også instruerede Breakfast on Pluto 

(2005), søger den tidligere IRA-soldat Fergus 

efter en pårørende til en mand, som han slog 

ihjel på organisationens vegne. Han finder hende 

og bliver straks forelsket, selv om skylden vejer 

tungt på ham. Men man erfarer undervejs, at der 

er noget lidt specielt ved Dil. Det viser sig nemlig, 

at Dil rent faktisk er en mand, hvilket fuldstændig 

er gået hovedpersonens næse forbi. Men Dil er 

dybt forelsket i Fergus, og han er splittet om-

kring, hvad han vil. Filmen blev kritiseret for 

yderligere at stereotypisere transseksuelle, efter-

som Dils tanker og bevæggrunde udelades. Men 

ikke desto mindre er det en smuk film om de 

forhold, vi har til hinanden, og hvordan man må 

kæmpe med sin moral og samvittighed. 

Der er dog en film, der i høj grad har hjulpet 

offentligheden til at ændre syn på transseksuelle 

og deres kærlige behov. Nok især på baggrund af 

den sande historie, der ligger bag filmen. Oscar-

vinderen Boys Don’t Cry (1999), med Hilary 

Swank i hovedrollen, er en film om den unge 

Brandon Teena, en pige, der klæder sig som en 

dreng, fordi hun føler sig sådan. Han forlader sin 

hjemby, ender i Falls City med en ny gruppe 

venner og bliver hovedkulds forelsket i pigen 

Lana. De indleder et forhold, uden at Brandon 

afslører sit biologiske køn.  

Udover den fuldstændig eminente præstation af 

Swank er filmen en skræmmende, men også 

smuk historie om kærlighed og køn. Det er ikke 

en film, man glemmer, da den er barsk på flere 

niveauer. Kærligheden bliver øjensynligt mere 

besværlig, når fysik og sind ikke matcher, men 

der kan stadig gro noget smukt og sandt mellem 

to mennesker, selvom det måske ikke altid ender 

med hengiven kærlighed eller forståelse. 

 

Bag glamour og krise 

Hvis der er en film, der samler hele baduljen af 

indtryk, så er det kult-klassikeren Hedwig and 

the Angry Inch (2001). En musical om Hedwig, en 

østberlinsk transseksuel kvinde, som turnerer 

USA rundt, mens hun beretter om sit liv og den 

ekskæreste, der angiveligt stjal alt fra hende. 

Hendes operation var knap så vellykket og i ste-

det for en penis har hun nu en ”angry inch”. 

Hedwig drømmer og synger om at blive hel, 

hvilket hun tror er muligt, hvis hun får ophavsret 

og anerkendelse for de sange, som ekskæresten 

har stjålet. Men igen viser det sig ikke at være så 

ligetil.  

Hedwig and the Angry Inch indeholder mange af 

de elementer, som de tidligere nævnte film har 

lært os: Bag glitteret og glamouren er der rene, 

menneskelige følelser, og som hos mange af os 

andre søges der efter noget. Det kan være befri-

ende at skifte køn, men det er i høj grad også en 

til tider tragisk kamp, og som transseksuel må 

man ligge under for fordomme. Emnet er stadig 

meget uudforsket, også i filmens verden. Det er 

begrænset, hvor mange transseksuelle vi ser i 

hovedroller, og det er især begrænset, hvor 

mange af dem, der fremstår selvsikre og hele. 

Men så kunne man måske også spørge: Er der så 

egentlig en historie tilbage at fortælle? 
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Brandon Teena i Boys Don’t Cry (1999) 

Kærligheden bliver øjensynligt mere 

besværlig, når fysik og sind ikke 

matcher  

Laure/Mikael bliver klippet i Tomboy (2011) 
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Uskyldig fortælling 

På filmlærredet har mange instruktører været med til at 

fastholde illusionen og forestillingen om manden som 

fighter og kvinden som den underkastede. Derfor kunne 

såvel Pretty Woman (1990) (Askepot 2 om man vil) som 

Spiderman (2002) også sagtens have været denne udgaves 

Temafilm. I dem er der ikke så lidt at sige om både kvinde-

nedgørelse og manddomstest, men den valgte Temafilm, 

den franske Tomboy (2011) af Céline Sciamma, sætter 

temaet køn i et helt andet perspektiv. 

Tomboy er en uskyldig fortælling og historie om et barns 

forsøg på at træde vande lige der, hvor det føles allermest 

naturligt. Som dreng med navnet Mikael ude blandt nye 

venner under solen og åben himmel og som pige, Laure, 

hjemme i lejligheden med sin gravide mor, sin far og lille-

søster. Familien er for nyligt flyttet til en ny forstad i Paris, 

og da en ny veninde Lisa, antager Laure for at være en 

dreng, griber Laure muligheden og præsenterer sig selv 

som Mikael for hende og hele den nye venneflok resten af 

sommeren. 

 En følelse af boblende glæde blandet med ængstelig hjer-

tebanken synes at indfinde sig hos både Laure såvel som 

hos seeren. Og med en 10-årig som bærende karakter i 

fortællingen forekommer fænomenet køn langt mere 

uskyldigt og i virkeligheden mere banalt, end det efterhån-

den er blevet blæst op til at være. 

TEMAFILMEN 

Af Cassandra  

Hemmingsen 

Frankrig / 2011 / 82 min. / Instruktør: Céline Sciamma 

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.  

I en stor del af den internationale filmhistorie har kønsrollerne været uforanderlige, og des-

værre har kun få film gjort op med dem. Undertiden er fremstillingen af denne hetero-

normativitet blevet underlagt stor kritik, og traditionen for den ofte sete kønskategorisering 

går ikke så mærkeligt meget langt tilbage, til da manden passede børnene, og konen gik på 

arbejde. Eller var det omvendt? 

Den 10-årige Laure (Zoé Héran) bliver i filmen Tomboy (2011) fanget mellem de to køn,  

da hun i et øjebliks spontanitet præsenterer sig som en dreng.  



Hvad er køn? 

Filmens blide, minimalistiske stil med kun få 

korte dialoger giver den på samme tid et præg af 

noget mere usædvanligt end som så. Det for-

nemmes hurtigt, at Céline Sciamma har noget 

vigtigt at sige om køn og identitet, samt at der 

ikke nødvendigvis kan eller skal skelnes mellem 

sort og hvid. 

Således skydes filmens begyndelse i gang med et 

close-up af et barns baghoved (Laure) med en 

frisure, de fleste ville antage tilhørte en dreng. 

Og havde titlen ikke røbet det, havde vi højst 

sandsynligt ikke gættet på, at hovedet tilhørte en 

pige. Men det gør vi, og det er måske historiens 

vigtige pointe: At alt afhænger af øjet, der ser.  

Laure, som spilles af Zoé Héran, har i sig selv et 

meget androgynt udtryk, og på den måde opstår 

der allerede en tvetydighed her: Hvis man bruger 

for meget tankekapacitet på at definere kønnet, 

kan man let blive forvirret. Men i sin simplicitet 

kan det siges, at hvis man på lærredet ser en 

pige, er det en pige man ser, og ser man en 

dreng, er det en dreng man ser. Vigtigst viser det 

sig dog at være og huske på, at Laure, der med 

sit indre virvar af tanker kontra sin umiddelbare 

ydre tavshed, er et barn med svære følelser, der 

kun har sin søster til at holde på sin hemmelig-

hed. 

I forhold til stereotype kønsroller gør Céline 

Sciamma, der både står bag manus og instrukti-

on, meget ud af at portrættere disse ofte typiske 

kønsadskillelser. Lillesøsteren Jeanne med sine 

lange slangekrøller og sit lyserøde tylskørt står i 

stor modsætning til sin søster (man får lyst til at 

skrive bror) Laure med sit korte hår, røde shorts 

og grå undertrøje. Det samme gælder, når Laure/

Mikael spiller fodbold og observerer de andre 

drenge trække trøjen over hovedet og spytte på 

banen, hvorefter hun gør det samme. Til gen-

gæld bliver det tydeligt for seeren at forstå, at 

Laure også er et kærligt og eftertænksomt barn, 

som derhjemme hvisker hemmeligheder ind i sin 

mors gravide mave samt moderligt hjælper sin 

lillesøster med at bade sig. En påstand kunne 

være: Man er ikke kun sit køn, blot fordi man har 

et køn. 

 

Hemmeligheder og håb 

At Laure fra begyndelsen i virkeligheden tiltræk-

kes af veninden Lisa, og at det munder ud i kys, 

fangeleg og vandkamp bidrager blot til fortællin-

gen med større grad af uskyldighed.  

 

Moderens frustration er dog til at forstå, da 

Laures hemmelighed bliver røbet af en vens mor 

– for hvordan takler man som forælder et 10-

årigt barn, der klipper sin badedragt om til bade-

bukser og former en penis ud af modellervoks? 

Svaret er komplekst, og det synes nærmest over-

flødigt at nævne, at Lisas reaktion på den røbede 

hemmelighed ikke er til at tage fejl af: Hun er 

ikke tilpas med situationen. Det er Laure heller 

ikke, som hun står dér tvunget i blå kjole side om 

side med en kammerat, der troede hun hed 

Mikael. Mikael op ad den grønne dør og vennen 

op ad en blomstret væg. Paradoksalt, ironisk og 

symbolsk. Er den grønne dør mon et slags håbets 

dør til en mere simpel og lykkelig afslutning? 

Der er ingen overdramatisering her som i tema-

ets søsterfilm Boys don’t cry (1999), og da som-

meren nærmer sig sin afslutning i takt med fil-

men, står det klart, at en ny begyndelse venter. 

Hemmeligheden er ude i det fri, baby er født, 

Mikael hedder Laure, og skolegang er lige om 

hjørnet. 

 

Symbolske hænder i en realistisk form 

Med sin franske og realistiske form, sin brug af 

mise-en-scène samt de lange scener med redu-

ceret dialog tilskriver Tomboy sig artfilmen. Sym-

boler på liv ses overalt: Kameraets gentagne 

fokusering på fødder/ben/hænder, lyden af 

susende skov, hvislende blade, gennemskæren-

de sol, fugle der kvidrer – for ikke at glemme 

moderens graviditet – alt sammen i et vellykket 

forsøg på at skildre livet, som det er i denne 

franske familie: Levende, kærligt, varmt og om-

favnende. Mennesket er nu engang blot et men-

neske: Et par hænder er hænder, ben er ben og 

fødder er vistnok også bare fødder. Ej heller er 

der nogen ulykkelige omstændigheder at kunne 

påtvinge skylden for, hvorfor dette barn skulle 

ende i en fortvivlet situation mellem køn og 

identitet. It just happened. 

En rørende, blid og livsbekræftende beretning 

om et barns forsøg på at finde ligevægt. En vigtig 

morale: Køn er ikke altid, hvad man ser, men 

snarere, hvad der føles naturligt. Og når alt kom-

mer til alt, går livet ud på at være sig selv, uanset 

hvad det måtte være. 
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Laure med veninden Lisa, som hun måske nærer lidt mere end venskabelige følelser for.     

”Hvordan takler man som forælder 

et 10-årigt barn, der […] former en 

penis ud af modellervoks?!” 





SIDST DREJEDE QUIZZEN SIG OM SKANDINAVIEN. 

HVILKEN SKANDINAVISK FILMPERSONLIGHED? 

NU GÆLDER DET TEMAET KØN (VISTNOK ET 

FINERE ORD FOR NOGET MED SEX): 

Af Sean Berndorff-Nybo 

4) Han er alkoholiseret journalist og skriver digte om angsten. 

Til sidst forlader han storbyen for at rejse til en anden storby. 

Og her skal vi have filmen og begge storbyer... (Ole Roos’ Hær-

værk, 1977; København og Berlin) 

3) Mor er forsvundet på mystisk vis, men så dukker hun op på 

himlen over den store by, og herfra kommer hun med sine uli-

delige formaninger. (Woody Allens Oedipus Wrecks, en episode 

i New York Stories, 1989) 

2) Han har siddet inde for drab på sin kæreste, og nu står han i 

menneskemylderet på byens store plads og skal få hold på livet 

igen. Det lykkes ikke… (Berlin Alexanderplatz – der er både Jut-

zis film fra 1931 og Fassbinders storladne tv-version fra 1980) 

1) De aldrende forældre kommer på besøg fra provinsen, hvilket 

er lidt irriterende for den lille familie, ikke mindst for drengen, 

som må flytte ud af sit værelse. (Ozus Tokyo Story, 1953) 

fb.com/Ordet.ifm 

Send dine svar på        :  

Brillér med din filmviden 

og vind biografbilletter i 

Ordets filmquizzer! 

FILMQUIZ 

Sponseret af: 

Sponseret af: 

Vind 2x3 fribilletter til ’12 Years a Slave’ - se på Facebook! 

Vind 3x2 fribilletter til ’Mandela - Vejen til Frihed’.  

1) I deres første film sammen siger hun inviterende: 

”You don’t have to do anything. Not a thing. Oh, maybe 

just whistle …”. Hvem var de? I hvilken film? 

2) Det må være den første Hollywood-film, der lod 

kameraet dokumentere, at den kvindelige stjerne ikke 

havde trusser på. Hvem? I hvilken film? 

3) Den unge kvinde bliver politichefens elskerinde, for 

at modstandsgruppen kan få ram på ham. Men liden-

skaben er stærkere end ideologien... Hvilken film?   

4) Hun MÅ bare have seks-syv mænd om dagen. I har 

nok ikke set filmen, men prøv at gætte, hvilken film der 

er tale om... 




