
Dansk film er ikke i 
hovedkonkurrencerne
i Cannes i år, og på 
hjemmefronten svigter
publikum. 

Tilliden er svækket til dansk film

S om altid i dansk film holder man
vejret og bider negle, når der er op-
træk til nye film- og medieforlig.

Hvor mange penge vil man få, og hvordan
vil de blive fordelt? Hvilken rolle skal tv-
stationerne spille? Man gav tv-stationer-
ne øget indflydelse ved det sidste filmfor-
lig, men man tvang dem samtidig til at

overtage en god del af de
økonomiske forpligtel-
ser. Det gav dem en ind-
flydelse, de ikke havde
bedt om. Men hvor skal
pengene komme fra, hvis
man følger alle gode råd

og nedtoner tv-stationernes ufrivillige
indflydelse på dansk film?

Mens andre tæller kroner og øre og reg-
ner på magtfordelingen, kan det være re-
levant at tage temperaturen på dansk
film. Et klagepunkt har været, at tv-statio-
nernes indflydelse over en bred kam har
gjort dansk film alt for præget af kompro-
miser. At man efterhånden kun kunne
gennemføre projekter, som tv-stationer-
ne fandt relevante i forhold til deres seere.
Det bliver efter at alt dømme ændret nu.

Man kan dog samtidig rolig konstatere,
at dansk film efter en årrække med vin-

den i ryggen befinder sig i noget af en bøl-
gedal. Kvalitetsmæssigt er billedet langt-
fra entydigt. Dansk film er stadig tal-
stærkt repræsenteret på de interna-
tionale festivaler, og anmelderne finder
ofte lejlighed til at hale rosenbuketterne
frem. Men forholdet til biografpublikum-
met er inde i en seriøs krise. Hvis dansk
film var en valuta, måtte man konklude-
re, at biografpublikummets tillid til den
ikke er den største lige nu.

Hvad er der galt?

SIDSTE ÅR oplevede dansk film et mar-
kant tilbageslag efter mange år med støt
optur. Man kunne utvivlsomt med nogen
ret skyde skylden på den afdøde svensker
Stieg Larsson. Så det skyndte man sig da
at gøre. Filmudgaven af Larssons ’Millen-
niumtrilogi’ støvsugede utvivlsomt man-
ge af de penge, der normalt bliver brugt
til at gå i biografen og se danske film. 

Men den undskyldning har man ikke
på samme måde i år, hvor dansk film set
med økonomiske briller er ved at pløje
sig igennem et sløjt halvår. ’Far til fire – på
japansk’ er som den eneste film gået som
varmt brød. Hvilket må siges at være et
noget sølle plaster på såret for alle andre
end folkene bag. For de øvrige film er tal-
lene varierende fra det nogenlunde pæne
til det katastrofale. Deciderede kommer-
cielle succeshistorier leder man forgæves
efter.

HVEM KØBER biografbilletterne? Groft
sagt plejer det at være sådan, at de unge
går flittigt i biffen og placerer amerikan-
ske film på toppen af top-10-listerne,
mens dansk film er afhængig af børnefa-
milierne og kulturforbrugerne. Og kul-

turforbrugerne, hvem er det nu, dét er?
Ja, det er jo i høj grad kvinderne. Som man
altså i øjeblikket prøver at lokke i biogra-
fen med maskuline genrefilm, listige me-
tadramaer, lavkomik og film om skaldede
narkobøssenazister.

Hvis man et øjeblik lader filmkunsten
som entydigt parameter ligge, kan man
konstatere, at dansk films ve og vel står og
falder med, om man har en solid midter-
akse, der producerer seriøs mainstream
af høj kvalitet. 

Der var engang, da dansk film stod
svagt, fordi den var splittet mellem fin-
kultur og folkekomedie. En stor del af for-
klaringen på dansk films bemærkelses-
værdige succes på hjemmemarkedet de
senere mange år er produktionen af stær-
ke film om klare menneskelige relationer
i familiens mikrokosmos båret frem af
gode manuskripter og højt profilerede
skuespillere.

Dansk film lever ikke af ’Antichrist’ og
Lille Per alene. Der er brug for film som
’Den eneste ene’, ’Brødre’, ’Efter bryllup-
pet’, ’Blinkende lygter’ og ’Kunsten at græ-
de i kor’. Film, som rammer bredt. Men ik-
ke fordi de er blevet til som lunkent kal-
kulerede kompromiser. Der er helt koldt
og kynisk brug for nye danske film, som
folk med både filminteresse og behov for
kvalitetsunderholdning gider gå i biogra-
fen og se. En film som Lone Scherfigs ’An
Education’. Der altså desværre er engelsk.

De film mangler i betænkelig grad i øje-
blikket. Bedre bliver det ikke, når man så
vælger at skyde sig selv i foden med stor
præcision. Både ’Broderskab’, ’R’ og ’Sub-
marino’ har fået anmeldelser svingende
fra det positive til det begejstrede. En film
om to nazibøsser. Et drama om vold og

narko i fængslet. Og så lige et drama om
to misbrugsramte fængselsbrødre hen-
holdsvis på stoffer og sprut. ’R’ og ’Subma-
rino’ er begge to virkelig vellykkede film.
Emnerne er hårde, men niveauet er højt,
og selvom ’Submarino’ er blevet set af
44.000 – hvilket er pænt – burde filmen
have kunnet gentage f.eks. ’Bænken’s suc-
ces.

Men at lade disse tre film plus Nicolas
Winding Refns urrockerdrama ’Valhalla
Rising’ få premiere i løbet af godt og vel
en måned, er fuldstændig hul i hovedet.
Skal man skyde skylden på filmbranchen
eller instituttet eller begge parter? Man
kan i hvert fald konstatere, at man har

fundet en sikker opskrift på kommerciel
kannibalisme. ’Valhalla Rising’ er blevet
set af 8.000, ’Broderskab’ af 7.600, ’Sub-
marino’ af godt 44.000 og ’R’ foreløbig af
20.600. Filmenes kvalitet taget i betragt-
ning er det synd og skam.

MÅSKE ER krisen kun forbigående. Tobias
Lindholms arbejde som manuskriptfor-
fatter på ’R’ og ’Submarino’ lover godt for
fremtiden. 

Måske er det kun et spørgsmål om tid,
før nye skuespillernavne som Pilou As-
bæk og Stine Fischer Christensen kan
overtage rollen som attraktioner. At Dr.
Dante-generationen sidder tungt på
dansk film, kan man ikke bebrejde den,
men det er altid i længden en usund ting,
når en ung generation ikke slår igennem
til publikum. Hér kniber det.

Allerede til efteråret kan mange ting
dog se lysere ud for dansk film. Det stærke
makkerpar Susanne Bier og Anders Tho-
mas Jensen vender tilbage med ’Hævnen’.
Måske får ’En soap’-instruktøren, Pernille
Fischer Christensen, et fortjent gennem-
brud til et større publikum med ’Familien
Rheinwald’. Og så vender Nikolaj Arcel til-
bage med en film med titlen ’Sandheden
om mænd’. Hvis ikke det kan lokke kvin-
derne i biografen, så er det ikke godt at vi-
de, hvad der kan.

Men det er her, dansk film står lige nu: I
en situation, hvor publikums tillid til de
oplevelser, dansk film kan tilbyde, er
svækket. Forhåbentlig kan det hurtigt
vendes. Men det er jo desværre sådan
med tillid, at det tager meget længere tid
at bygge den op igen, end det tager at un-
dergrave den.
kim.skotte@pol.dk

kommentar

FEJLSATS. 
Med usædvanlig
dårlig timing fik
’Broderskab’ 
premiere samtidig
med ’Submarino’
og ’R’, og det 
koster på salgs-
tallene. ’Broder-
skab’ har kun solgt
7.600 billetter.
Foto: Laust Trier
Mørk/Nordisk Film
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Også i Sandholmlejren forelsker de sig

OPERA
Waiting in Nowhere af Edina Had!iselimoviæ
og Rubén Palma. Iscen.: Christoffer Berdal.
Scen.: Stine Martinsen. Medv.: Sten Byriel
(Klaus), Jens Bruno Hansen (Graco), Elisabeth
Halling (Sidsel), Michael Kristensen (Abdon),
Johanne Bock (Karen), Anna Rydberg (Larisa).
Musikalsk ledelse: Jesper Nordin. Medlemmer
af Det Kgl. Kapel. Skuespilhuset, lille scene. 
Til 7. juni.
!!!"""

D e to Røde Kors-medarbejdere
Klaus og Sidsel forsømmer deres
pligt, da de skal melde den afviste

asylansøger Abdon til politiet. Han lever
under jorden, men har sneget sig ind i
Sandholmlejren for at besøge sin kæreste
Larisa, der stadig har sin sag under be-
handling. Heller ikke politikvinden Karen
med den autentiske jyske dialekt følger
proceduren, da hun får nys om, at der er
kærlighed med i spillet. 

Pligtforsømmelserne er måske det
mest overraskende element i Edina Had!-
iselimovic og Rubén Palmas asyldrama.
Det er en fuldstændig straight historie
fortalt på en lille time som en helt almin-
delig række af begivenheder i løbet af en
nat i Sandholmlejren. De synger og siger
alle de ting, man forventer af både flygt-
ninge og de medarbejdere, der omgiver
dem. Det skaber et dybt troværdigt uni-
vers med mennesker af kød og blod på
begge sider af skrivebordene, men
spørgsmålet er, om det er nok? 

Vi mangler oplevelsen af at komme helt
ind bag den pigtråd, hvor børn og voksne
ødelægges af i årevis at leve fra dag til dag,
mens deres liv går mere og mere i stå. Den
lille operas titel stiller forventninger om
det klaustrofobiske liv i asyllejren. Rubén
Palma arbejdede i Sandholmlejren i 25 år
forud for, at han skrev historien, ligesom
Edina Had!iselimovic boede der, da hun
kom til Danmark fra Bosnien i 1992. Trods
udgangspunktet får vi ikke en opera, der

skildrer konsekvenser af dansk udlæn-
dingepolitik og flygtninge, der klynger
sig til spinkle håb, så alle os, der aldrig har
været i Sandholm, kan forstå og føle, hvad
stedet gør ved folk. 

Den lille kærlighedshistorie er egentlig
sat op som et jalousidrama, hvor den
tredje flygtning Graco opdigter en vold-
tægt for at få konkurrenten ud af billedet.

Men den del har kun til formål at drive hi-
storien frem og skabe sympati for den an-
klagede Abdon, politi og medarbejdere
skiftevis jagter og hjælper. Hans flygtnin-
gehistorie får vi ikke, så det er ikke urime-
lighed i udlændingepolitik, vi skal disku-
tere efter forestillingen. Hvis det var me-
ningen, er niveauet så abstrakt – om man
overhovedet skal begrænse adgangen til
Danmark – at det knap giver mening. Den
afsluttende konklusion om, at Larisa op-
giver Abdon og vælger at blive i den håb-
løse lejr i håbet om asyl, er gruopvækken-
de. Men den ville stå langt stærkere, hvis
man havde mærket Sandholm tydeligere. 

For scenografien er minimal og umulig

Det Kgl. Teaters nye 
kammeropera er et 
overraskende tilforladeligt
dokudrama om helt 
almindelige mennesker i
Danmarks mest berømte
pigtrådslandsby, hvor 
beboerne hellere vil have
asyl end kærlighed. 

MENS DE VENTER. Flygtningen 
Graco, sunget af Jens Bruno Hansen,
skaber dokudramaet, der får Røde Kors-
medarbejderne, Sten Byriel og Elizabeth
Halling, til at se stort på lovgivningen.
Foto: Thomas Petri

at stedfæste. Anonymiteten kan selvfølge-
lig være en pointe, men når spillet på de
tre podier med publikum på begge sider
kun er handling og ikke stemning, bliver
værelset, kontoret og vaskerummet lige
så meget et helt almindeligt sted som et
billede på helvedes forgård. 

Musikken er til gengæld nærværende
og personlig og hele oplevelsen værd. Edi-
na Had!iselimovic har komponeret lige-
fremme sange oven på fabulerende lydta-
peter for klarinetter, to harper, en cello og
slagtøj. Igen og igen overrasker hun med
sartspundne klangvæv og piblende ind-
satser. De fire musikere stryger, hvisker og
hamrer alle sammen, så man bliver helt

væk i bjergtagende klangflader. 39-årige
Had!iselimovic har skrevet masser af fine
kammerting, men når hun ikke gør op-
mærksom på sig selv og vist ikke findes på
cd’er, er det rigtig rart, at Det Kgl. Teater
har trukket hendes direkte, sanselige mu-
sik frem i lyset. 

Forestillingens styrke er, at de medvir-
kende skaber et troværdigt drama. Sten
Byriel og Elisabeth Hallings fælles værdi-
krise – om deres Røde Kors-veste symboli-
serer medmenneskelighed eller myndig-
hed – må være et dagligt problem i virke-
ligheden. Det samme kan man sige om
Michael Kristensen og Johanne Bocks øst-
blok-firserklædte desperation mellem

håbløsheden inden for og usikkerheden
uden for lejren.

Men der mangler noget af det store i
den lille historie. Rubén Palmas har en
mængde interessante betragtninger bå-
de i det ledsagende program og på tea-
trets hjemmeside. Sandholmlejrens
stærkt operaegnede, surrealistiske virke-
lighed med store indbyrdes modsætnin-
ger på den ene side og en bureaukratisk
og inkonsekvent retstilstand i det danske
samfund på den anden – og de skaber for-
ventninger om mere end umulig kærlig-
hed. 
HENRIK FRIIS
kultur@pol.dk 
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