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Danmarks nye biografmagasin er for alle slags filmelskere. Vi giver både plads til de store Hollywood-
blockbustere, sætter fokus på de nye danske film og fremhæver de mindre titler fra hele verden.

I dette første nummer omtaler vi både premierer fra slutningen af februar og for hele marts. 
Denne periode er kendetegnet af et højt antal kvalitetsfilm fra USA og Europa, hvor tre titler 
kan fremhæves. Den indisk-engelske Slumdog Millionaire har allerede høstet talrige prestige-
fyldte priser, Oscarvinderen Benicio Del Toro spiller Che Guevara i den biografiske Che, og 
thrilleren The International er skabt af den prisvindende mesterinstruktør Tom Tykwer med 
danske Ulrich Thomsen i en stor birolle. Filmatiseringer er også blandt biografoplevelserne 
i marts, hvor Confessions of a Shopaholic efter Sophie Kinsellas chick lit-bestsellere, og 
den stilskabende grafiske roman Watchmen omsættes fra papir til filmstrimmel. Der er også 
nyheder fra de hjemlige egne. Forventningerne er store til den skandinaviske samproduk-
tion, Mænd der hader kvinder, efter Stieg Larssons populære krimiroman, som er instrueret 
af danske Niels Arden Oplev. Cavling-vinderen Peter Øvig Knudsens to bøger om 
Blekingegadebanden bliver en dokumentarfilm af Anders Riis-Hansen, og Nils Malmros’ 
Kærestesorger er en sjælelig efterfølger til hans ungdomsklassiker Kundskabens træ.

Magasinet guider dig igennem samtlige premierefilm fra slutningen af februar og hele marts, 
men vi stopper ikke der. Vi har interviewet Noomi Rapace, der spiller Lisbeth Salander 
i Mænd der hader kvinder, stillet skarpt på Blekingegadebanden og Watchmen samt lavet 
et portræt af Nils Malmros og hans imponerende karriere. Desuden er de seneste nyheder 
fra filmens verden, interessante facts og sladder en fast del af kino.dk, ligesom de nyeste 
udgivelser inden for dvd, Blu-ray, computerspil, bøger samt filmmusik. kino.dk er en del af 
et omfattende filmunivers, der strækker sig fra Danmarks største filmsite www.kino.dk til 
magasinet i din hånd. I samspillet mellem de to medier åbner vi op for, at du som bruger og 
læser kan deltage aktivt i den aktuelle filmdebat, hvad enten du anmelder filmene, deltager i 
konkurrencer eller debatterer i forum med andre filmelskere. 

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Daniel Bentien
Magasinredaktør

Velkommen til 
filmmagasinet kino.dk
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1. Præmien er 10 stk. biografbilletter samt 1 signeret plakat.
2-5. Præmien er 2 biografbilletter samt 1 signeret plakat.

Kærestesorger er en slags sjælelig efterfølger til filmen
1 Skønheden og Udyret  2 At kende sandheden  3 Kundskabens træ

Svar på spørgsmålet ved at sende en SMS til telefonnummer 1225 
med et af følgende svar: kino 1, kino 2, eller kino 3

Svaret skal være modtaget senest d. 13. marts, hvor filmen har premiere. 
Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max deltage 3 gange pr. dag.
OBS: Ingen fortrydelsesret. Vinderen vil få direkte besked.

Se også ugentlige konkurrencer på www.kino.dk

Vind biografbilletter til 
Nils Malmros’ Kærestesorger. 

Kærestesorger-konkurrence
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SMS’er du meget, er Telia Xpress 1.0 lige til dig. Så kan du SMS’e lige så tosset, du vil. Vi sætter i hvert fald 
ingen grænser, og du kan se frem til, at abonnementet falder til 60 kr. om måneden. Fordele er der masser 
af. F.eks. kan du få to biobilletter til én billets pris – hver tirsdag. Velkommen til Telia.

Dit abonnement starter på 120 kr./md. og falder hvert halve år med 20 kr., indtil du ender på kun 60 kr. 
efter 18 mdr. 1 kr./min. 0 kr./SMS. 3 kr./MMS. 0,29 kr./opkaldsafgift. Data 10 kr./MB. 199 kr./oprettelse. 
Tilmeld dig BS og spar 39 kr./md. i faktureringsgebyr. Bindingsperiode 6 mdr. SIM-unlock 500 kr. Prisen 
gælder normalt privat brug til danske numre i Danmark og inkluderer ikke indholdstjenester. Som mobil-
kunde hos Telia, kan du hver tirsdag få to biografbilletter til en billets pris. Gælder hver tirsdag i tidsrum-
met 18.00 - 20.30 og i udvalgte biografer. Se biograflisten på telia.dk/tirsdag

199 kr.
Velkomsttilbud

Nokia 5310 inkl. fri SMS:
Få mere ud af dine sange 
med denne fantastiske musikmobil 
i super slim design.

Nokia 5310 med Xpress 1.0    
Min. pris for 6 mdr. 1.118 kr.

399 kr.
Velkomsttilbud

Sony Ericsson W890i
inkl. fri SMS:
Slank men stadig kraftfuld. 
Gå online og få hurtig internet-
forbindelse med turbo 3G. 

Sony Ericsson W890i med Xpress 1.0    
Min. pris for 6 mdr. 1.318 kr.

Det er til dig 

SMS helt amok

Telia fordele
Få to biobilletter til én billets pris – hver tirsdag

Ring for 0 kr. til dine 5 nærmeste

  Saml mobil og mobilt bredbånd og 
spar penge 
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Billetsalg // Trailers // Debat // Dit kino.dk www.kino.dk

debat

012

Kino.dk er magasinet, hvor filmoplevelser starter, men bestemt ikke stopper! Online på  
www.kino.dk kan du nemlig fordybe dig i et endnu større filmunivers, hvor du tilmed kan 
købe og bestille til biografsale over hele landet.

Som bruger på Danmarks førende filmsite kan du dagligt finde opdateret filmnyt, læse omtaler 
af aktuelle og kommende film samt se trailers. Desuden er der mulighed for at deltage i debat-
ter, selv anmelde film og stemme på, hvor meget du glæder dig til fremtidige filmtitler. 

Den digitale verden giver dig, som filmelsker uanede muligheder, og du behøver kun at gå et 
sted hen for at holde filmgejsten ved lige. Vi ses på www.kino.dk

www.kino.dk

oscar 2009
22. februar stod i Oscar-statuettens tegn, og på www.kino.dk kan du læse alt 
om vinderne, taberne, de bedste takketaler samt se billeder fra den røde løber. 

Hvem vandt? Blev det den episke The Curious Case of Benjamin Button, der 
med tretten nomineringer høstede flest statuetter? Tog eksperternes favorit 
Slumdog Millionaire de vigtigste priser? Eller overraskede mindre film som Milk 
og The Reader ved at skubbe de store drenge af pinden? Læs mere på 
www.kino.dk og se hvornår du kan opleve Oscar-filmene i biografen.   

Inviter dine venner med i biografen 
via vores facebook-applikation
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Buzz Gossip // Filmnyheder // Aktuelle film  s. 13-16

Sidst, vi så noget til den 38-årige skotske skuespiller Ewan McGregor 
i de danske biografer, var i Woody Allens Cassandra’s Dream (2007), og 
til sommer får vi ham at se i Dan Brown-filmatiseringen Engle og dæ-
moner. Men vi kan godt glæde os til mange flere titler med McGregor 
de kommende par år. En lang liste af film er nemlig i støbeskeen for den 
charmerende skotte.

Første af disse er den skæve komedie I Love You Phillip Morris, hvor Mc-
Gregor spiller Jim Carreys fængselskammerat og homoseksuelle elsker. 
Dernæst følger Amelia, fortællingen om den legendariske kvindelige pilot 

Ewan McGregor kysser Jim Carrey
Amelia Earhart, portrætteret af Hillary Swank, og Irak-filmen Men Who 
Stare at Goats overfor George Clooney. I to af de i alt otte film har Mc-
Gregor berøring med to af filmhistoriens største instruktør-navne. I The 
Ghost instrueres han af selveste Roman Polanski, og i filmen Number 
13 indgår han i et mordmysterium omkring en Alfred Hitchcock-film. De-
rudover skal McGregor medvirke i I, Lucifer, hvor selveste Daniel ’James 
Bond’ Graig spiller satan samt lægge stemme til en animeret satire over 
Anden Verdenskrig kaldet Jackboots on Whitehall.

Den legendariske, Oscar-vindende instruktør Martin Scorsese (The De-
parted, 2006) har samlet et forrygende trekløver af mandlige skuespillere 
til sin kommende film Silence, der får amerikansk premiere i 2010. Beni-
cio Del Toro, der imponerer som Ernesto Guevara i Che: Argentineren, 
Daniel Day-Lewis, der modtog en Oscar for sin kræftpræstation i There 
Will Be Blood (2007), og endelig Gael García Bernal - kendt fra Babel 
(2006) og senest Blindness (2008). Silence foregår i det 17. århundrede, 
hvor to jesuit-præster rejser til Japan for hurtigt at blive vidner til forføl-
gelsen af kristne japanere.

Scorsese samler drømmecast



Buzz Gossip // Filmnyheder

Vidste du at...
De fleste ved nok, at uden genind-
spilninger af ældre eller udenlandske 
filmtitler ville den amerikanske film-
industri have svært ved at køre rundt. 
Derfor kan vi hvert år se frem til ikke 
mange, men RIGTIG MANGE genind-
spilninger. Men vidste du at…

Arthur Penns klassiske Bonnie and Clyde 
(1967) genindspilles med Hilary Duff. 
Disney-stjernen er ikke faldet i god jord hos 
Faye Dunaway, som spillede Bonnie i den 
originale version. 

Daniel Day-Lewis har sagt ja til at spille 
hovedrollen i Nine, en genindspilning af 
Federico Fellinis 8 1/2 (1963). I kvindelige 
biroller ses Penelope Cruz, Nicole Kid-
man samt Judi Dench, og desuden 
medvirker Sophia Loren, som ofte spillede 
sammen med originalens hovedrolleinde-
haver Marcello Mastroianni.

Will Smith og Steven Spielberg snakker 
om at genindspille den voldelige, sydkore-
anske Oldboy (2003), og Smith derudover 
også er lun på at søsætte en ny version af 
The Karate Kid (1984), hvor hans egen søn 
skal spille rollen som Daniel-San.

Kulturhistoriens ondeste hval Moby Dick 
er også tilbage til filmformatet, denne gang 
instrueret af Wanted-instruktøren Timur 
Bekmambetov. Sidste gode forsøg på 
denne fortælling var af John Huston helt 
tilbage i 1965.

Richard Gere genindspiller sammen med 
den svenske instruktør Lasse Hallström den 
japanske film Hachiko Monogatari (1987) om 
en hunds unikke loyalitet over for sin ejer.

1980er-klassikere som Nu går den vilde 
skattejagt (1984), Arthur (1981), Ghost 
Busters (1984), Masters of the Universe 
(1987), Tron (1982), The Thing (1982) og 
Fame (1980) også er på vej til det store 
lærred i nye Hollywood-klæder.

Den newzealandske instruktør Peter Jackson, 
der stod bag Ringenes Herre-trilogien (2001-
03), er i fuld gang med efterarbejdet til sin nye 
produktion The Loveley Bones. Den handler 
om en kvinde (Rachel Weisz), der bliver 
myrdet, men som alligevel kan følge med 
i sin families liv på jorden. Derfor kan hun 
også se hvilket utroligt savn hun efterlader, 
men også hvordan hendes morder forsøger 
at slette alle spor efter sig. 
Der er formodet dansk premiere på The 
Lovely Bones den 29. januar 2010.

Ringenes Herre
-instruktør 
laver gyserdrama

Efter Hugh Jackman er sprunget fra Steven 
Soderberghs rockmusical Cleo har instruk-
tøren valgt at satse på et projekt med Brad 
Pitt i hovedrollen. Soderbergh skal filmatisere 
en populær roman om baseballtræneren Billy 
Beane kaldet Moneyball, skrevet af Michael M. 
Lewis. Pitt, der tidligere har arbejdet sammen 
med Soderbergh i de tre Ocean’s-film, har 
været interesseret i projektet siden sidste år. 
Filmens foreløbige premiere er sat i 2011.

Brad Pitt som 
baseballtræner

Den australske skuespillerinde Cate Blanchett (Benjamin 
Buttons forunderlige liv, 2008) har hapset rollen som Lady 
Marian i Ridley Scotts kommende Robin Hood-fortolkning 
Nottingham. Blanchett blev kaldt til settet, da den tidligere 
Lady Marian, Sienna Miller (Factory Girl, 2006), blev drop-
pet, fordi hun er for tynd, men Cate Blanchett er ikke just ko-
rpulent, så seneste forlydende går på, at hun er blevet valgt 
af andre årsager. Begge roller som Robin Hood og Sheriffen 
af Nottingham spilles i øvrigt af Russell Crowe. 
Nottingham har amerikansk premiere i 2010.

Cate Blanchett 
snupper rolle i 
Robin Hood-film

De to danske stjerneskuespillere Nikolaj Lie 
Kaas og Nikolaj Coster-Waldau skal spille 
sammen i den kommende danske film Ved 
verdens ende. Bag kameraet står dansk films 
fremmeste makkerpar, instruktør Tomas Vil-
lum Jensen og manuskriptforfatter Anders 
Thomas Jensen. De to har før samarbejdet 
på film som Solkongen (2005) og Sprængfar-
lig bombe (2006), men denne gang foregår 
handlingen i Indonesien, så man kan forvente 
noget helt nyt. Ved verdens ende får dansk 
premiere den 9. oktober i år.

Nikolaj & Nikolaj 
slår sig sammen med 
Jensen & Jensen



BuzzHold øje med: Malin Akerman // Filmnyheder

Hollywoods nyeste smukke blondine er født i 1978 i Stockholm under det borgerlige navn 
Malin Maria Åkerman. Hendes opvækst fandt dog sted i Canada, hvor hun studerede psykologi. 
Psykolog blev hun aldrig, da hendes modelkarriere tog fart efter, at hun vandt Fords Supermodel-
konkurrence i en alder af 17, og opmærksomheden førte til en karriere som forsanger i bandet The 
Petalstones samt en masse tv-roller.
Med Ben Stiller-komedien The Heartbreak Kid (2007) og den efterfølgende romantiske komedie 
27 Dresses (2008) gjorde Malin sig bemærket nok til at få den store kvindelige rolle som Silk 
Spectre II i den aktuelle Watchmen. De kommende år kan vi forvente at se Malin i to andre ro-
mantiske komedier, nemlig i The Proposal, hvor Sandra Bullock og Ryan Reynolds skal agere 
forlovede for at få en opholdstilladelse, og i Couples Retreat, hvor Malin og Vince Vaughn spiller 
et ægtepar, der tager på ferie og havner i parterapi.   

Malin Akerman 
Hold øje med

Malin - den nye Cameron?
Battle of the blondes

Simon Pegg
Hold også øje med

Engelsk manuskriptforfatter og skuespiller 
med speciale i skæve komedier og lettere 
kiksede roller. Aktuel i How to Lose Friends.
Du kender ham fra: Shaun of the Dead (2004), 
Hot Fuzz (2007) og Run Fatboy Run (2007).

Snart aktuel i: Star Trek (som Scotty) og The 
Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn 
(som den ene del af Dupont & Dupont).

Aktiekursernes styrtdyk har kostet skuespillerin-
den Jane Fonda store summer, men hun er mere 
optaget af, hvor meget Wall Street-svind-leren 
Bernard Madoff har franarret andre. Blandt de 
kendisser, Madoff har blanket af, er Kevin Bacon 
og Steven Spielbergs DreamWorks-partner Jef-
frey Katzenberg. Fonda er rystet over Madoffs 
manglende moral og udtaler: ”Jeg har mistet 
meget, men det er intet sammenlignet med nogle 
af mine venner, som har mistet alt, hvad de ejede, 
fordi hver en penny af deres sparepenge var in-
vesteret i Madoffs fiduser”.

Jane Fonda 
mister formue

Titlen som filmindustriens ukronede langbenede blondine med speciale i komik, har siden 
1990erne tilhørt Cameron Diaz, men nu hvor Malin er kommet til, spår vi på kino.dk regulær 
blondine-tvekamp. Cameron er kendt for sine blåøjede, storsmilende roller, og det samme kan 
siges om Malin, hvis roller faktisk har mindet en del om visse Cameron-klassikere. Nævnes kan 
Malins rolle som henholdsvis irriterende brud i The Heartbreak Kid og som irriterende godte i 
bryllupsfilmen 27 Dresses. Begge film fører tankerne over på Camerons toneløse og godmodige 
karakter i My Best Friend’s Wedding (1997). Men sammenligningen standser ikke her. Malins 
præstation som sej superheltinde i Watchmen kan nemlig sagtens sidestilles med Camerons 
nuttede, men yderst kampdygtige karakter i Charlies Angels-filmene. Skal Malin virkelig være 
den nye Cameron, mangler vi dog at se hende i et skørt indie-projekt, som 
Cameron gjorde det med Being John Malkovich (1999).

Vidste du at...
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Buzz Gossip // Filmnyheder // Aktuelle film

Dræbermaskinernes dyst
2009 er året, hvor to af filmhistoriens vildeste dræbermaskiner vender tilbage til et fjerde gensyn. Hugh Jackman 

fyrer den atter af som mutanten Wolverine i X-Men Origins: Wolverine, men desværre må Terminator: Salvation 
undvære Arnold Schwarzenegger, som den iskolde dræberrobot fra fremtiden. De har begge kræfter ud over det 

sædvanlige, og ingen af dem ville klare en metaldetektor nøgen, men når det kommer til livets større spørgsmål, 
hvem er så egentlig den sejeste dræbermaskine: Terminator eller Wolverine?

Bedste elsker? 
Wolverine besidder masser af passion, hvilket forholdet til mutant-kol-
legaen Jean Grey afslører. Og er der ikke noget med, at steroider ned-
sætter funktionen i den vigtigste muskel... Arnold? 
And the winner is: Wolverine
 

Bedst i tvekamp?
Absolut det sværeste spørgsmål. Wolverines skelet er lavet af verdens 
hårdeste stof, adamantium, og er i virkeligheden nok bedst i nærkamp 
med sine håndrygsknive. Men du kan bare ikke overvinde en dræber-
maskine, der kommer fra fremtiden og genopstår gang på gang. Kam-
pen ville være lang og hård, men ende i et ”Hasta la vista, baby”!
And the winner is: Terminator

Bedste præsidentkandidat?
Selvom Wolverine går højt op i lige rettigheder for alle, uanset om de er 
mutanter eller mennesker, så har Terminator allerede staten Californien 
på sin side.
And the winner is: Terminator

Bedste bordherre?
Suk-ak-ve. Tænk at havne ved siden af Terminator over suppe, steg 
og is! Han er ikke bare dårlig til at holde konversationen kørende, han 
mangler generelt pli.
And the winner is: Wolverine

Svigermors drøm?
And the winner is: Hmmmm… pas!

Morten Olsen ville vælge?
Selvom Wolverine er en lone wolf, er han samtidig en teamspiller og ud-
viser Peter Schmeichel-potentiale med sine lange kløer. Terminator er for 
tung i optrækket og har tilbøjeligheder til at være en egotripper.
And the winner is: Wolverine

Bedst klædte?
At bære Ray Ban solbriller om natten samt læder fra top til tå kræver 
mod, hvilket udtrykker selvsikkerhed og god street credibility.
And the winner is: Terminator

Bedste pokerfjæs?
Har man overhovedet set Terminator trække en mine?
And the winner is: Terminator

Slutresultat
3 til Wolverine // 5 til Terminator
And the winner is: Terminator
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aktuelle film Filmomtaler // Premiereliste  s. 18-34

Premiereliste
Mænd der hader kvinder Thriller Nordisk Film 27.02.2009

Role Models Komedie  UIP 27.02.2009

How to Lose Friends Komedie  Sandrew Metronome 27.02.2009

Bedtime Stories Komedie Disney 27.02.2009

Bride Wars Komedie  Fox 06.03.2009

Slumdog Millionaire Drama SF Film 06.03.2009

Eventyret om Despero  Animation  UIP 06.03.2009

Kærestesorger Drama Nordisk Film 13.03.2009

The International Thriller  Sony 13.03.2009

Three Monkeys Drama  Sunrise 13.03.2009

The Unborn Gyser UIP 13.03.2009

Blekingegadebanden Dokumentar  Sandrew Metronome 20.03.2009

Che - Argentineren: Del 1 Drama  Scanbox 20.03.2009

En shopaholics bekendelser Komedie  Disney 20.03.2009

Watchmen Action/Science fiction UIP 20.03.2009

Marley og mig Familiefilm/komedie  Fox 27.03.2009

Johnny Mad Dog Drama  Miracle 27.03.2009

Vølvens forbandelse Familiefilm SF Film 27.03.2009

Når kirsebærtræerne blomstrer Drama  Sunrise 27.03.2009

Yacoubians hus Drama  Scanbox 27.03.2009

TITEL GENRE  COPYRIGHT PREMIERE

6 - Den film SKAL jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - Ikke lige min kop te
1 - Aldrig i livet!

Buzz-o-meter
Giv din vurdering på kino.dk

se trailers og 
anmeld filmene på 
www.kino.dk

Kino.dk tager forbehold for ændringer af premieredatoer, idet premierer på film 
ændrer sig konstant.  Se en opdateret liste over premierefilm på www.kino.dk.

Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en bestemt film. Det udreg-
nes som et gennemsnit af, hvor meget brugerne af www.kino.dk glæder sig til en bestemt film, og 
hvor mange der har taget sig tid til at angive, at de glæder sig til at se den pågældende film. Resul-
tatet er et Bayesian estimat (samme udregning som bruges på IMDb.com). Minimum 50 personer 
skal have angivet, om de vil se en film, før der udregnes et Buzz-o-meter.
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Mænd der hader kvinder
Svensk bestseller-krimi med dansk islæt

THRILLER

org.titel Män som hatar kvinnor  Instruktør Niels Arden Oplev  Land Sverige, Danmark  Produktionsår 2009 spilletid 152 min. 

Den svenske forfatter Stieg Larsson nåede at ud-
give tre umådeligt populære krimiromaner inden 
sin alt for tidlige død som 50-årig i 2004. Mænd 
der hader kvinder er første bog i Millenium-trilo-
gien, der også omfatter Pigen der legede med 
ilden og Luftkastellet der blev sprængt. Over to 
millioner danskere har læst den første bog i se-
rien, som nu er klar til biografpremiere. Historien 
centrerer sig om den kendte erhvervsjournalist, 

Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), der bliver idømt en fængselsstraf 
for bagvaskelse efter at have afdækket en påstået finansskandale. Sam-
tidig bliver han kontaktet og tilbudt et job af Henrik Vanger (Sven-Bertil 
Taube), der er tidligere direktør for en af Sveriges store industrikoncern-
er. Blomkvist får til opgave at løse en af familien Vangers store mysterier. 
Men ikke alene, for han får hjælp af den umyndiggjorte Lisbeth Salander 
(Noomi Rapace) - en ung tatoveret og piercet kvinde, der viser sig at 

27/02
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være en fremragende researcher og en af landets bedste hackere. Sam-
men graver de dybt i familien Vangers fortid og følger de blodige spor, 
som fører dem frem til en rystende virkelighed.
Den danske succesinstruktør Niels Arden Oplev (Drømmen, 2006 og To 
verdener, 2008) har instrueret, mens Rasmus Heisterberg (Flugten, 2009) 
og Nikolaj Arcel (Kongekabale, 2004) har skrevet manuskriptet til filmen. 
For alle, der har læst trilogien, har valget af skuespillere været essentielt, 
men det er to spændende, svenske kræfter, der portrætterer hovedroll-
erne: Den rutinerede krimi-skruespiller Michael Nyqvist, kendt som John 
Banck i tv-serien Beck (1997-98), og Noomi Rapace, der i Danmark især 
huskes for sin hudløse præstation i Simon Stahos gruopvækkende Daisy 
Diamond (2007). De to sidste bøger i trilogien er også under produktion, 
men dem må vi vente lidt endnu med at se visualiseret.

Læs interviewet med Noomi Rapace på side 36

aktuelle filmMænd der hader kvinder 

INfo

94.7%

7470 
stemmer
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aktuelle filmRole Models // How to Lose Friends

Role Models
Ikke de bedste rollemodeller

De to bøvede sælgere Danny (Paul Rudd) og 
Wheeler (Seann William Scott) kommer til at 
ødelægge firmaets lastbil, mens de er høje på 
energidrikke. De bliver arresteret, og i retten får 
de to valg: Enten skal de i fængsel, eller også 
må de sone deres straf som 150 timers sam-
fundstjeneste. De vælger sidstnævnte og bliver 
sat til at være mentorer for nogle unge out-
sidere. Efter en enkelt dag med de unge virker 
fængslet pludseligt ikke så slemt. Til sidst får 

de stillet et ultimatum, der tvinger dem til at tage sig sammen og holde 
de to lømler Augie (Christopher Mintz-Plasse) og Ronnie (Bobb’e 
J. Thompson) ude af fængslet.
Det er et interessant hold, instruktøren David Wain har sammensat, 
med to morsomme herrer i front. Seann William Scott er en erfaren 
komiker med film som American Pie (1999), Bulletproof Monk (2003) 
og The Dukes of Hazzard (2005) på cv’et, og Paul Rudd er kendt fra 
Knocked Up (2007) og igen aktuel som stemme i april måneds anima-
tionsfilm Monsters mod Aliens.

How to 
Lose Friends
En rigtig idiot

I How to Lose Friends arbejder den britiske for-
fatter Sidney Young (Simon Pegg) på det alter-
native magasin Post Modern Review, som gør 
grin med mediernes besættelse af stjerner og 
penge. Så da Sidney takker ja til at arbejde for 
det konservative New York-blad Sharps Maga-
zine, kommer det som et chok for alle. Sharps 
er nemlig den diametrale modsætning til Post 
Modern Review, men Sharps redaktør Clayton 
Harding (Jeff Bridges) er glad for Sidneys på-

fund til en fest efter BAFTA-prisuddelingen, hvor han har medbragt en 
gris, der poserer som Babe, den kække gris. Herfra be-gynder det at gå 
stærkt for Sidney, som bliver populær hos pigerne, men succesen har 
også en bagside. Et imponerende cast inkluderer skønhederne Kirsten 
Dunst, Megan Fox og Gillian Anderson, men det er Simon Peggs 
irriterende, opmærksomhedskrævende idiot Sidney, der er denne kom-
edies omdrejningspunkt.

KOMEDIE
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org.titel Role Models  Instruktør David Wain  Land USA  
Produktionsår 2008  spilletid 99 min. 

org.titel How to Lose Friends & Alienate People  Instruktør Robert B. Weide 
Land Storbritannien  Produktionsår 2008 spilletid 110 min. 

79.9%

130 
stemmer
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SKIVE
BEACH PARTy
3. - 6. junI 2009

STöj - ny ELEKTROnISK SCEnE

AxwELL I MInISTRy Of SOund fT. dOM CHung
STEVE AngELLO I SEBASTIAn IngROSSO
KATO I MORTEn BREuM I LuLu ROugE I RunE RK I MIKE SHERIdAn I djunA BARnES
fILuR I HELMuTH KOOL I LOCO I fLIP I wAnKIng ExPERIEnCE I fIRE SLAg

SE MERE Og KøB BILLET På: www.SKIVEBEACHPARTy.dK

ROLInu - nyT STEd I SKOVEn
LæKKER CHILL-OuT STEMnIng, dE fEdESTE uPCOMIng BAndS:
wHOMAdEwHO I wHEn SAInTS gO MACHInE I SMALL I OH LAnd I jOng PAng
gyPSIES I VInnIE wHO I ATOI I MESSy SHELTERS I fALLuLAH I MIKE SHERIdAn
BuddA & T.O.M. Og MAngE fLERE ...

THE KILLERS (uSA)

TIESTO(nL)

nEPHEw(dK)

gAVIn dEgRAw(uSA)

THE SCRIPT (IRL)

BLOC PARTy (uK)

AquA I KIM LARSEn I d-A-d I THOMAS HELMIg
nIK & jAy I TInA dICKOw I TIM CHRISTEnSEn
KAIzERS ORCHESTRA I VETO I SPLEEn unITEd
POuL KREBS I MAgTEnS KORRIdORER I dúné
SyS BjERRE I SuSPEKT I CARPARK nORTH I HuSH
OuTLAndISH I HEj MATEMATIK I THE fASHIOn
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aktuelle film Bedtime Stories // Bride Wars

Bride Wars
Må den bedste brud vinde

Bryllupsfilm har været populære varianter af den 
romantiske komedie i snart 20 år. Siden Fire bryl-
lupper og én begravelse i 1994 har genren budt 
på film som Runaway Bride (1999), hvor Pretty 
Woman-stjernerne Julia Roberts og Richard Gere 
blev genforenet og siden The Wedding Planner 
(2001) med Jennifer Lopez og Matthew Mc-
Conaughey. Nu er turen kommet til Bride Wars, 
som handler om to barndomsveninder Liv (Kate 
Hudson) og Emma (Anne Hathaway), som har 

holdt sammen i tyk og tyndt. Nu er de begge forlovet, så de begynder at 
planlægge deres bryllupper, som skal foregå på New Yorks ultimative bryl-
lupsfestlokaler i Plaza Hotel. En fejl i bookingen resulterer dog i, at deres 
bryllupper pludselig skal finde sted den samme dag. Pludselig er de to 
brude, og tidligere bedste veninder, i gang med hver især at arrangere det 
bedste bryllup. En konkurrence, der hurtigt ender i en intern krig, og snart 
bliver der både saboteret brudekjoler, hældt blå farve i hårkuren og orange 
glød i selvbruneren. I krig og især kærlighed gælder alle kneb.

ROMANTISK KOMEDIE
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Bedtime Stories
Godnathistorier

Hvad hvis dine godnathistorier pludselig kom til 
live, så det begyndte at regne med tyggegummi, 
eller du blev sparket af en rasende dværg fra et 
eventyr? Det er, hvad den selvglade Skeeter 
Bronson (Adam Sandler) kommer ud for efter 
en dag, hvor han har passet sin søster Wendys 
(Courtney Cox) to børn Patrick og Bobbi. Det 
viser sig dog hurtigt, at det slet ikke er hans his-
torier, men derimod børnenes, der bliver til virke-
lighed. Med dette i baghovedet forsøger Skeeter 

at vende børnenes historier til sin egen fordel, så hans drøm om at blive 
hotelejer kan blive til virkelighed.
Det er Walt Disney, der står bag dette eventyr for hele familien, hvor alt kan 
ske, og kun én ting er sikkert: Ingen ved, hvordan historien ender. Ud over 
Adam Sandler (Anger Management, 2003, Click, 2006) i hovedrollen, er 
Bedtime Stories fyldt med stjerner som Guy Pearce (Memento, 2000), 
Keri Russell (Mission: Impossible III, 2006) og Jonathan Pryce (Pirates 
of the Caribbean 1-3, 2003-07).

KOMEDIE
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org.titel Bedtime Stories  Instruktør Adam Shankman
Land USA  Produktionsår 2008 spilletid 99 min. 

org.titel Bride Wars  Instruktør Gary Winick 
Land USA  Produktionsår 2009 spilletid 99 min. 

82.3%

254 
stemmer

83.7%

454 
stemmer
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Slumdog Millionaire
Engelsk prissluger fra Indien

DRAMA

Allerede inden sin danske premiere er der skre-
vet og sagt meget om Slumdog Millionaire. Den 
engelske film, der foregår i Indien, har fået utal-
lige priser, er blandt favoritterne ved Oscarud-
delingen med 10 nomineringer, men har også 
modtaget en del kritik for ikke at være tro mod 
de indiske værdier og give et forkert indtryk af 
landet til omverdenen.
Slumdog Millionaire tager fat på problemstillinger 

om den fattige del af befolkningen i Indien med typisk engelsk social be-
vidsthed, men der er også en vægtning på spørgsmålet om skæbnens 
indflydelse på vores liv. Den er mestendels et tempofyldt komediedra-
ma om den ludfattige inder Jamal Malik (Dev Patel) fra storbyen Mum-
bai. Hans lykke er ved at vende, for Jamal er kun ét spørgsmål væk fra 
at vinde den indiske udgave af Hvem vil være millionær. Det lokale politi 
tror imidlertid ikke på, at en slumdreng som Jamal kan vide så meget, 

6/3
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så de anholder ham og mistænker ham for at snyde på en eller anden 
måde. For at overbevise politiet fortæller Jamal sin livshistorie: Hans 
mor er død i slummet, hans bror Salim (Madhur Mittal) er ven med 
en forældreløs pige Latika (Freida Pinto), og sammen udgør de ifølge 
Jamal ’De tre musketerer’.
Filmen er instrueret af engelske Danny Boyle. Den lille mand med det 
store hoved og uglede hår har siden gennembrudsfilmen Trainspotting 
i 1996 formået at bevæge sig i forskellige genrer, men altid med stor 
kvalitet som fællesnævner, og 21 Days Later (2002) og Sunshine (2007) 
var begge originale tiltag til gysergenren og science fiction-filmen.
Med Slumdog Millonaire bevæger han sig på nyt territorium, både hvad 
angår location, men også genremæssigt, for her er Jamals kærlighed til 
sin barndomsflamme Latika i foks, og den er drivkraften bag hans del-
tagelse i quizprogrammet. Måske er kærlighed endda årsagen til, at han 
klarer det så godt i showet?

aktuelle filmSlumdog Millionaire

INfo
org.titel Slumdog Millionaire  Instruktør Danny Boyle, Loveleen Tandan  Land USA, Storbritannien  Produktionsår 2008 spilletid 120 min. 

90.9%

546 
stemmer
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aktuelle film Eventyret om Despero // Kærestesorger

Kærestesorger
Jalousi i gymnasiet

I Nils Malmros’ ungdomsklassiker Kundskabens 
træ (1981) fulgte vi en række teenagere i deres 
skoletid i slutningen af 1950erne. Kærestesorger 
er en sjælelig efterfølger, som er rykket op i gym-
nasiet. Omdrejningspunktet er Jonas (Thomas 
Ernst) og Agnete (Simone Tang), der bliver 
kærester i begyndelsen af 1.g. Jonas er den char-
merende og begavede dreng, der er vellidt af alle 
på skolen, både kammerater og lærere, men som 
ikke er videre arbejdsom. Agnete, derimod, er en 

meget begavet pige med store akademiske ambitioner, men endnu ikke 
særlig moden i livets andre forhold. Hendes far (Søren Pilmark), der er 
højesteretsdommer, er stolt af sin datter, men bærer selv på indre dæ-
moner. Forholdet mellem Jonas og Agnete kommer på en prøve, da hun 
begynder at skrive digte med den upopulære, men intelligente Toke 
(Jesper Svane). Kærestesorger er, som størstedelen af Malmros’ tidlige-
re film, en personlig undersøgelse af instruktørens egen ungdom og den 
er optaget over tre år for at skildre de unges udvikling realistisk.

Læs portrættet af Nils Malmros på side 54
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Eventyret om Despero
Mus med stort hjerte

Mus har en fremtrædende rolle i mange fami-
liefilm. Den lille, kvikke gnaver har altid henrykt 
børn i alle aldre, og Tom og Jerry, Stuart Little 
samt Mickey Mouse er alle små helte, der har 
udrettet store ting. Nu er tiden kommet til endnu 
en mus, der skal løfte arven fra sine populære 
forgængere. Mød Despero (Thomas Magnus-
sen), der bor i det fjerne kongerige Dor. Han er 
ikke tilfreds med de regler, der opstilles for mus, 
så han bliver smidt ud hjemmefra. Han møder 

den godmodige rotte Roscuro (Søren Sætter-Lassen), og sammen 
begiver de to venner sig ud på et eventyr, der skal redde kongerigets 
fortabte, ulykkelige prinsesse Ært (Cecilie Stenspil). Eventyret om 
Despero er en animeret fabel for hele familien med danske stemmer af 
Søs Egelind, Henrik Koefoed og Vibeke Hastrup. Filmen kommer 
kun med dansk tale.

ANIMATION

6/3
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org.titel The Tale of Despereaux  Instruktør Sam Fell, Robert Stevenhagen 
Land USA  Produktionsår 2008 spilletid 90 min. 

org.titel Kærestesorger  Instruktør Nils Malmros 
Land Danmark  Produktionsår 2009 spilletid 120 min. 

80.6%

1131 
stemmer

75.7%

180 
stemmer
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The International
Dansk skurk i international thriller

THRILLER

Danske skuespillere har efterhånden en god statistik, 

når det kommer til skurkeroller i store, udenlandske film-

produktioner. Om det er den germanskklingende accent 

eller en bestemt type udstråling, er ikke til at sige, men 

når både Mads Mikkelsen, Jesper Christensen og Ul-

rich Thomsen har spillet skurke i respektive film i James 

Bond-serien, må der være noget om, at vi danskere er 

mere egnede som forbrydere end førsteelskere.

Det være godt eller skidt - i alt fald er det også tilfældet i tyske Tom Tykwers nye 

thriller The International med britiske Clive Owen og australske Naomi Watts i 

de bærende hovedroller. Owen spiller Interpol-agenten Louis Salinger, der sammen 

med distriktsadvokaten Eleanor Whitman (Watts) kommer på sporet af en global 

sammensværgelse, der involverer verdens største bank. Sammen sporer Salinger 

og Whitman penge fra Berlin til Milano videre til New York og Istanbul. Det går op 

for dem, at bagmændene ikke skyer nogen midler for at opnå deres mål, hvilket i 
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flere tilfælde betyder nøje planlagte mord. Alligevel forfølger Salinger og Whitman de 

korrupte bagmænd, deriblandt Ulrich Thomsen, og det ender i en hæsblæsende 

jagt og kamp med tiden.

Det er et sublimt cast, der er samlet denne gang. Clive Owen slog igennem med det 

voksne ægteskabsdrama Closer (2004) og den visuelt overdådige Sin City (2005), 

og Naomi Watts ydede pragtpræstationer i 21 Grams (2003) og Eastern Promis-

es (2007). Ulrich Thomsen skrev historie i dansk film med Festen i 1998, men har 

markeret sig i udenlandske film som The World Is Not Enough (1999), Kingdom of 

Heaven (2005) og Hitman (2007). Endelig er instruktøren Tom Tykwer en prominent 

herre, der står bag de prisvindende, tyske Lola rennt (1998) og den internationale 

Perfume: The Story of a Murderer (2006).

aktuelle film The International

INfo
org.titel The International  Instruktør Tom Tykwer   

Land USA, Tyskland, Storbritannien  Produktionsår 2008  spilletid 118 min. 

85.1%

54 
stemmer
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aktuelle filmThree Monkeys // The Unborn

The Unborn
Den udødelige ondskab

The Unborn er en overnaturlig gyser, der tager 
udgangspunkt i myten om dybbukken - en ond 
ånd, som nægter at forlade jorden, og som søger 
tilflugt i en persons krop. Casey Bell (Odette 
Ysterman) har altid hadet sin mor for at have 
forladt hende som barn. Men hun kommer en 
forklaring nærmere, da sære ting begynder at ske. 
Da hun bliver overvældet af frygtelige drømme og 
et spøgelse begynder at hjemsøge hende, søger 
hun hjælp hos den spirituelle rådgiver Sendak 

(Gary Oldman). Med hans hjælp afdækker Casey oprindelsen til hendes 
families forbandelse, som strækker sig tilbage til Nazi-tyskland, og hun 
lærer om den frygtindgydende dybbuk, der synes at blive stærkere og 
stærkere, jo flere kroppe den indtager. Denne horrorfilm kombinerer de 
mest skræmmende elementer fra eksemplariske gysere som Eksorcisten 
(1973) og Ringen (1998) og tilsætter sin egen okkulte stemning. David S. 
Goyers var manuskriptforfatter på sidste års kommercielle højdepunkt 
The Dark Knight (2008), og har produceret de to sidste Blade-film.

GYSER13
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INfo
org.titel The Unborn  Instruktør David S. Goyer 
Land USA  Produktionsår 2009 spilletid 87 min. 

Three Monkeys
Ikke se, ikke høre, ikke tale

Politikeren Servet (Ercan Kesal) frygter for sine 
chancer ved næste valg, da han er skyld i en trafi-
kulykke. Derfor overtaler han sin chauffør Eyüp 
(Yavuz Bingol) til at tage skraldet for ham. Som 
belønning vil hans familie være økonomisk sikret 
resten af livet. Eyüp kommer i fængsel, mens 
hans teenagesøn Ismail (Rifat Sungar) hænger 
ud med det forkerte slæng. En nat kommer han 
hjem med blod på tøjet, men han vil ikke ud med, 
hvad der er sket. I et forsøg på at hjælpe sin søn 

opsøger Eyüps hustru Hacer (Hatice Aslan) Servet, som hun bliver mere 
og mere knyttet til. Familiens problemer ties, men hvor lang tid kan det 
betale sig at lege ’de tre aber’, der hverken ser, hører eller taler.
Instruktøren Nuri Bilge Ceylan, hvis stille, poetiske Majskyer (1999) havde 
dansk premiere i 2002, vandt prisen for bedste instruktør ved Cannes 
Filmfestivalen sidste år for Three Monkeys, mens filmen var nomineret til 
De Gyldne Palmer.

DRAMA

Org.titel Üç maymun  Instruktør Nuri Bilge Ceylan
 Land Tyrkiet  Produktionsår 2008  Spilletid 103 min. 
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Alle kvinder kan få livmoderhalskræft 

Livmoderhalskræft er den tredjehyppigste 
kræftform hos kvinder mellem 15 – 44 år 
i Danmark *

Det virus der forårsager livmoderhalskræft 
hedder Human Papillomavirus (HPV)

HPV kan også forårsage andre sygdomme 
på de ydre kønsorganer

HPV kan ramme i alle aldre

Kontakt din læge hvis du vil vide mere om forebyggelse af livmoderhalskræft 
og andre sygedomme på de ydre kønsorganer.

Læs mere på : vaccinemodkraeft.dk

* Cancerregisterets foreløbige tal 2003

    Det er aldrig for sent 
           at beskytte sig mod livmoderhalskræft

Hvem kan få 
         livmoderhalskræft?
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aktuelle filmBlekingegadebanden // Che - Argentineren: Del 1

Che - Argentineren: 
Del 1
Revolutionært ikon

Mange ville nok kunne genkende ham, hvis de så 
ham på gaden. Den afdøde revolutionære marxist 
Ernesto Guevara - bedre kendt som ”Che” - pry-
der plakater, T-shirts og bannere over hele verden. 
Han er blevet et universelt symbol på revolution 
og en forkæmper for de svage. Men de færreste 
kender den egentlige historie om argentineren, 
der kæmpede sammen med Fidel Castro (Demi-
an Bichir) i 1956 og samlede en frihedshær for at 
vælte den siddende diktator Fulgenicio Batista. Vi 

følger begivenheder, der ligger til grund for Ches revolutionære synspunk-
ter og planlægningen bag den militære opstand mod styret på Cuba. Che: 
Argentineren er den første af to biografiske film om Guevara instrueret 
af Steven Soderbergh (Traffic, 2000, Ocean’s Eleven, 2001), og titelrollen 
spilles af Oscarvinderen Benicio Del Toro (21 Grams , 2003, Things We 
Lost in the Fire, 2007), der også modtog den prestigefyldte skuespillerpris 
ved sidste års filmfestival i Cannes for sin præstation i filmen.
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Blekingegadebanden
Hvis Olsen-Banden var mordere

Peter Øvig Knudsens to bøger om Blekingegade-
banden har været en dundrende succes med over 
200.000 solgte eksemplarer. Derfor er der store 
forventninger til Anders Riis-Hansen, der står bag 
en ny dokumentarfilm af samme navn, som via en 
blanding af interview og rekonstruktioner kom-
mer med sit bud på de voldsomme hændelser. 
Kort fortalt handler Blekingegadesagen om en 
gruppe venstreorienterede kriminelle, som udførte 
en række dybt professionelle røverier i 1980erne, 

blandt andet mod Købmagergades postkontor, hvor en politibetjent blev 
skudt. Udbyttet fra røverierne på omkring 30 millioner kroner gik til befri-
elsesbevægelser i den tredje verden, først og fremmest PFLP (Popular 
Front for the Liberation of Palestine), men banden stjal også våben fra det 
svenske og norske hjemmeværn. Peter Øvig Knudsen fik Cavling-prisen for 
sin dybdegående journalistik, og han fik lov til at gennemsøge PET’s hem-
melige filer om sagen. Nu kan alle få et visuelt indblik i Danmarkshistoriens 
mest markante forbryderbande.

Læs baggrundsartiklen på side 42
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org.titel Blekingegadebanden  Instruktør Anders Riis-Hansen 
Land Danmark  Produktionsår 2009 

org.titel Che: Part One: The Argentine  Instruktør Steven Soderbergh 
Land Spanien, USA  Produktionsår 2008 spilletid 126 min. 
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Alle kvinder kan få livmoderhalskræft 

Livmoderhalskræft er den tredjehyppigste 
kræftform hos kvinder mellem 15 – 44 år 
i Danmark *

Det virus der forårsager livmoderhalskræft 
hedder Human Papillomavirus (HPV)

HPV kan også forårsage andre sygdomme 
på de ydre kønsorganer

HPV kan ramme i alle aldre

Kontakt din læge hvis du vil vide mere om forebyggelse af livmoderhalskræft 
og andre sygedomme på de ydre kønsorganer.

Læs mere på : vaccinemodkraeft.dk

* Cancerregisterets foreløbige tal 2003

    Det er aldrig for sent 
           at beskytte sig mod livmoderhalskræft

Hvem kan få 
         livmoderhalskræft?

   

87%

55 
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En shopaholics bekendelser
Når shopping bliver en besættelse

KOMEDIE

Org.titel Confessions of a Shopaholic  Instruktør P.J. Hogan
Land USA  Produktionsår 2008 Spilletid 100 min.

Kender du det, når man ser en sød fyr, der 
smiler til dig, og dit hjerte føles som varmt smør, 
der løber ned ad et stykke ristet brød? Sådan 
har den smukke New York City-pige Rebecca 
Bloomwood (Isla Fisher) det, når hun ser en 
lækker forretning. Hun er erklæret shopaholic, 
der simpelthen mangler det gen, der kan mod-
stå permanent powershopping. Hun får brug for 
et bedre, mere velbetalt arbejde, da der kommer 

overtræk på hendes rødglødende kreditkort. Paradoksalt nok får hun til-
budt et job som rådgivende økonomisk klummeskribent, hvilket ender i 
vanvittigt pinlige optrin. Hun forelsker sig i en velhavende, smart entre-
prenør (Hugh Dancy), som viser sig allerede at have en kæreste. 
En shopaholics bekendelser er baseret på to chick-lit bestsellere af So-
phie Kinsella, En shopaholics hemmelige drømmeverden og En shopa-
holic i New York, som har bjergtaget især kvindelige læsere verden 

20/3
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over. Serien er på i alt fem romaner, og det er planlagt, at de alle skal 
filmatiseres. Det er blockbuster-veteranen Jerry Bruckheimer, som pro-
ducerer, og taget hans tidligere titler så som Top Gun (1986) og Pirates of 
the Caribbean (2003-07) i betragtning, er det noget af et spring væk fra 
den actionfyldte mandeverden til det feminine shoppingunivers. Derfor 
synes det fornuftigt, at P.J. Hogan, der stod bag den romantiske komedie 
My Best Friend’s Wedding (1997), står for instruktionen. En shopaholics 
bekendelser er både tåkrummende pinlig i stil med Bridget Jones’ dag-
bog (2001), og den går naturligvis op i Gucci-tasker og Prada-sko, men 
der er også en morale om, at der er vigtigere ting i livet end dyrt tøj, der 
kan flashes for veninderne. Hvad de så er, finder Rebecca måske ud af 
i løbet af filmen.

aktuelle film En shopaholics bekendelser

INfo

90%
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aktuelle filmWatchmen // Marley og mig

Marley og mig
En lille vandal

Da den nygifte John Grogan (Owen Wilson) ikke 
føler sig parat til at få børn, vælger han i stedet 
at forære sin kone Jenny (Jennifer Aniston) en 
lille labradorhvalp i fødselsdagsgave. Marley, som 
hvalpen døbes, viser sig dog at være en sand 
vandal, og dens uregerlige opførsel sætter hur-
tigt det unge ægtepars tålmodighed på prøve. 
Men i takt med at årene går, og John og Jennys 
ægteskab udvikler sig, må de erkende, at Marley, 
på trods af at være en stor belastning, synes at 

bringe de bedste sider frem i dem som mennesker.
Marley og mig er en hyggelig, men også pinlig komedie for de, der fandt 
den savlende muskelhund Hooch fra Turner og hund (1989) bedårende, 
og som synes, at sanktbernhardshunden fra Beethoven (1992) er det mest 
fantastiske på fire ben. Nu er labradoren Marley klar til at tage kampen op 
mod sine kendte hundekolleger, men der er ikke meget Lassie over hans 
evige søgen efter opmærksomhed, totalt manglende situationsfornem-
melse og vidunderlige vanvid.

FAMILIEFILM/KOMEDIE27
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Org.titel Marley & Me  Instruktør David Frankel
 Land USA Produktionsår 2008  Spilletid 116 min. 

INfo

Watchmen
Suveræne superhelte

Grafiske romaner, eller tegneserier for voksne, har 
været populære at filmatisere i de seneste ti år. 
Instruktøren bag én af disse, 300 (2006), står nu 
bag kameraet på filmudgaven af den mest aner-
kendte voksentegneserie, Watchmen. Historien 
foregår i et alternativt 1985, hvor spændingerne 
mellem USA og Sovjetunionen er på sit højeste, 
og atomkrig er lige om hjørnet. Da den afdankede 
superhelt The Comedian (Jeffrey Dean Morgan) 
bliver myrdet, beslutter hans tidligere makker, den 

udbrændte maskerede hævner Rorschach (Jackie Earle Haley), sig for 
at afsløre forbrydelsen. Mordet viser sig at dække over et komplot, der 
skal dræbe og miskreditere superheltene Watchmen. Rorschach forsøger 
at få samlet sine tidligere forbryderbekæmpende kollegaer, der alle har 
trukket sig tilbage, og hvoraf kun Dr. Manhattan (Billy Crudup) har egent-
lige superkræfter. Imens synes undergangen uundgåelig.

Læs mere om Watchmen på side 50

ACTION/SCIENCE FICTION

Org.titel Watchmen  Instruktør Zack Snyder
 Land USA, Storbritannien Produktionsår 2009  Spilletid 163 min. 
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aktuelle filmJohnny Mad Dog // Vølvens forbandelse

Johnny Mad Dog
Brutale børn

De, der husker de rystende scener i Fernando 
Meirelles’ City of God (2002), hvor helt unge børn 
truer hinanden med pistoler i det trøstesløse, 
brasilianske slum, har en idé om, hvad der er 
på spil i Jean-Stéphane Sauvaires prisvindende 
Johnny Mad Dog. Filmen fortæller historien om 
den 15-årige børnesoldat Johnny Mad Dog 
(Christophe Minie), der sammen med sin milits-
styrke terroriserer en række afrikanske landsbyer. 
Militsstyrken, som kalder sig The Death Dealers, 

og som har medlemmer helt ned til tolvårsalderen, er blevet hjernevasket 
ind i guerillaernes net og drager fra by til by uden andet formål end at 
stjæle, voldtage og myrde både venner og fjender. Dette går ud over den 
landsby, som den 13-årige pige Laokole (Daisy Victoria Vandy) bor i, 
så hun må drage på flugt med sin forkrøblede far samtidig med, at hun 
forgæves forsøger at beskytte sin lillebror. Filmen er produceret af den 
franske instruktør og skuespiller Matthieu Kassovitz (Hadet, Det femte el-
ement), og skuespillerne er alle amatører for at fremme autenticiteten.

DRAMA
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org.titel Johnny Mad Dog  Instruktør Jean-Stéphane Sauvaire 
Land Frankrig, Belgien, Libyen  Produktionsår 2008  spilletid 97 min. 

Vølvens forbandelse
Mystisk mytologi og dejlig danmarkshistorie

Historien om Vølvens forbandelse tager sit ud-
gangspunkt i vikingetiden, hvor troldkvinden 
Vølven (Stine Stengade) kaster en forbandelse 
over den dødeligt sårede Jotan (Jakob Ced-
ergren). Forbandelsen redder hans liv og gør 
ham udødelig, men til gengæld vil han altid være 
i hendes magt. Over 1000 år senere, i Hvidovre, 
møder niendeklassedrengen Valdemar (Jonas 
Wandschneider) videnskabsmanden Bene-
dict, som har bygget en tidsmaskine. Det viser 

sig, at Benedict i virkeligheden er Jotan, som ikke selv kan rejse tilbage 
i tiden og ophæve forbandelsen. I stedet får han brug for Valdemar og 
hans søster Silles (Clara Maria Bahamondes) hjælp, men det er en 
farlig mission, de er kommet på. Vølvens forbandelse er en familiefilm for 
større børn, hvor det historiske og eventyrlige smelter sammen, og selvom 
den har tematiske forbindelser til både Ørnens øje (1997) og Guldhornene 
(2007), er Vølvens forbandelse sin helt egen.

Læs mere om Vølvens forbandelse i Familie-kino på side 61

FAMILIEFILM

Org.titel Vølvens forbandelse  Instruktør Mogens Hagedorn Christiansen
 Land Danmark  Produktionsår 2009  Spilletid 90 min. 
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aktuelle film Når kirsebærtræerne blomstrer // Yacoubians hus

Yacoubians hus
Egypten i forfald

Yacoubians hus er baseret på Alaa Al Aswanys 
bestsellerroman, og det er den dyreste egyp-
tiske film nogensinde. Historien er politisk og 
kontroversiel, og den finder sted i et hus i det 
centrale Cairo i begyndelsen af 1990erne. Det 
er en tid, hvor den arabiske verden og dermed 
også Egypten, er plaget af politiske og religiøse 
dagsordener i forbindelse med Kuwait-krigen. 
Husets beboere (deriblandt Adel Imam, Mo-
hamed Imam og Nour El Sherif) er sam-

mensat af rige og fattige, af mænd og kvinder - alle med hver deres 
baggrund og deres syn på tilværelsen. Det er i disse skæbner, at dob-
beltmoral og korruption på uhyggelig vis kommer til syne og flettes 
sammen. Filmen er både barsk og samfundskritisk, og huset fungerer 
som metafor for den egyptiske befolkning, der led under krigen i beg-
yndelsen af 1990erne.
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Når kirsebærtræerne 
blomstrer 
Med døden som følgesvend

Den pensionsmodne Rudi (Elmar Wepper) ved 
ikke selv, at han er dødeligt syg. Hans hustru Trudi 
(Hannelore Elsner) holder på hemmeligheden 
og inviterer ham ud på en sidste rejse rundt til 
deres børn og børnebørn. Da Trudi selv uventet 
dør undervejs, tumler Rudi ind i et tomrum i sit 
liv. Det går op for ham, at han aldrig rigtig kendte 
Trudi, og at hun opgav sin ungdomsdrømme 
om at rejse til Japan og blive bhutodanser for 
ham. Han ser derfor ingen anden vej frem end 

at pakke Trudis ting og rejse til Japan. Rudi vandrer fortabt rundt i et 
Tokyo fyldt af blomstrende kirsebærtræer og forsøger at opspore Tru-
dis drømme. På sin vej møder han den sælsomme bhutodanserpige Yu 
(Aya Irizuki), der selv sørger over tabet af sin mor og sammen begiver 
de sig ud på en sidste følelsesladet rejse mod det mystiske Fujibjerg. Når 
kirsebærtræerne blomstrer er et prisvindende og kritikerrost drama af 
Doris Dörrie, der også lavede Ingen elsker mig i 1994.

DRAMA 27/3
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org.titel Kirschblüten - Hanami  Instruktør Doris Dörrie
Land Tyskland  Produktionsår 2008 spilletid 127 min. 

org.titel Omaret Yakobean  Instruktør Marwan Hamed 
Land Ægypten  Produktionsår 2006 spilletid 161 min. 
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Con� ict rages from all angles. Enemies attack from every side.
Violent electrical storms � ll the toxic sky, and hurricane winds
batter the land... Brace yourself for a level of hostility no soldier 
has experienced before. Welcome to the brutal home world
of the Helghast. Welcome to hell.
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”Jeg ligner 
lisbeth så 

meget”

om en af de millioner af læsere, der har slugt Stieg Larssons 
trilogi Mænd, der hader kvinder, Pigen, der legede med ilden 
og Luftkastellet, der blev sprængt, har jeg mit helt eget bil-
lede på nethinden af den benhårde, umyndiggjorte, tatoverede 

hackerpige Lisbeth Salander, der sammen med journalist Mikael Blom-
kvist opklarer det ene mere indviklede mysterium efter det andet.
Et billede, der bliver svært at leve op til i virkeligheden, tænker jeg, men i 
det øjeblik, jeg træder ind ad døren på Radisson hotellet i Stockholm og 
ser Noomi Rapace, er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvorfor hun har fået rol-
len. Noomi Rapace er Lisbeth Salander. Selv på denne dag, hvor udvalgte 
journalister fra hele Skandinavien har stået i kø fra morgenstunden for at 
møde de to hovedrolleindehavere i den totalt hypede filmtrilogi, formår hun 
at bevare et nærmest uhyggeligt nærvær og en intensitet helt i tråd med 
Lisbeth Salander.  
Og Noomi Rapace sælger ikke bare varen, fordi journalist nummer 717 skal 
have forsiden i hus til morgendagens avis, magasin eller dameblad. Det lig-
ger hende lige så fjernt, som det ligger for Lisbeth Salander at smalltalke - og 
tanken om pludselig at blive folkeeje byder hende inderligt imod.            
”Jeg har måttet spørge mig selv, hvorfor jeg valgte at blive skuespiller. Er det 
fordi, jeg vil have, at alle skal kunne lide mig? Er det for at blive elsket, bekræftet, 
set? Jeg har et stort hul indeni, som vil fyldes af kærlighed og bekræftelse. 
Men jeg vil ikke være en kendt person, jeg vil bare gerne respekteres. Og det 
er jo lidt kontroversielt, ikke?” spørger 29-årige Noomi Rapace. 

Jeg blev tidligt voksen
Jo, det bliver nok svært for hende at undgå at blive folkeeje efter premieren 
27. februar på Mænd der hader kvinder. Med Noomi som Salander, Michael 

Nyqvist som Blomkvist og danske Niels Arden Oplev som instruktør ser den 
svære kunst at filmatisere en bestseller ud til at være lykkedes. 
Noomi Rapaces fortolkning af Lisbeth Salander er så skræmmende lig mit 
eget billede af hende, at man skulle tro, hun havde været inde i mit hoved. 
Ikke så underligt, måske, for efter ni måneders arbejde med rollen er Noomi 
Rapace selv nået til en grænse, hvor hun ikke kan skelne sig selv fra Lisbeth.
”Jeg ligner Lisbeth på rigtigt mange måder. Og nu, hvor vi har arbejdet så 
længe med filmene, ved jeg snart ikke længere, hvem der er Noomi, og 
hvem der er Lisbeth. Lisbeth er jo, fra hun var helt lille, blevet brutalt og 
uretfærdigt behandlet, så hun har skabt sin egen verden med sine egne 
regler, moral og etik. Hun har taget sine egne beslutninger om, hvad der er 
rigtigt og forkert, simpelt hen for at kunne håndtere tilværelsen. Og hun ser 
på verden som noget, der sker, uden at hun er med. Hun har lagt en hård 
skal om sit hjerte og sine følelser, som bygger på kontrol,” fortæller Noomi 
Rapace, som genkender flere ting i Lisbeth.
”Ensomheden, dét altid at måtte klare sig selv. Hvis du falder, må du selv 
rejse dig igen - der er ingen, der kommer og hjælper dig. Jeg blev også 
voksen og flyttede hjemmefra meget tidligt, så jeg har præcis det samme 
overlevelsesinstinkt som Lisbeth. Jeg gør også mig selv hård, når jeg bliver 
bange og usikker for at håndtere situationen... ”

Skuespillet er blodigt alvor
Noomi Rapace voksede op uden sin far, der turnerede rundt som spansk 
flamencosanger, da han mødte Noomis mor, gjorde hende gravid og for-
lod hende igen.
”Jeg blev forladt af min far, da jeg var baby, og som alle børn, der bliver 
forladt, har jeg fantaseret om ham og tænkt: Hvorfor ville han ikke have 

ord Susse Wassmann  foTo Ricky John Molloy

INTErvIEw / NooMI raPacE

Den unge svenske dramadronning, Noomi Rapace, spiller sit livs rolle 
som Lisbeth Salander i filamatiseringen af Stieg Larssons Mænd der 
hader kvinder. Efter at have arbejdet med rollen i næsten et år har hun 
selv svært ved at skelne sig selv fra Lisbeth Salander.

S
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mig? Var det min skyld? Der opstår sådan et hul indeni, som bare vil fyldes 
op med kærlighed og bekræftelse - og jeg vil nok altid have en længsel 
efter at blive set… og elsket. Men min familie var sådan skruet sammen, 
at jeg måtte klare mig selv. Jeg flyttede fra min mor og stedfar, da jeg var 
15, og turede rigtigt meget rundt… Tog til København og festede igennem 
med affarvet hår og sorte øjne. Jeg flyttede til Stockholm og begyndte på 
teatergymnasium, for drømmen om at blive skuespiller har jeg haft, siden 
jeg var syv år og statist i min første spillefilm. Og som Lisbeth har jeg en 
enorm stædighed. Hvis jeg har besluttet mig for noget, så bliver det sådan! 
Skuespillet var en fantastisk måde at få en pause fra sig selv på, at kunne 
gå ind i forskellige mennesker - jeg kunne bruge det hele! Alt det svære og 
forfærdelige, al sorgen - men også alt det smukke og glædesfyldte. Så fra 
at have været en leg blev skuespillet blodig alvor for mig.”

En fremmed fugl
”Jeg har, som så mange andre, behov for at flygte fra mig selv ind i mellem, 
men mit arbejde er også en måde at se på de svære følelser på, og lade dem 
få en plads. Jeg kan mærke, at jeg holder meget mere af livet nu, og det er 
i høj grad skuespilleriet, der gør livet meningsfuldt for mig. For som Lisbeth 
har jeg også et had, en foragt for verden, som er utroligt stærk. Ind i mellem 
kan jeg se på verden og synes, at den er syg. Og føle, at jeg ligesom står lidt 
udenfor. Sådan har jeg det også med min branche, jeg føler mig lidt som en 
fremmed fugl, og selv om jeg ikke kan påstå, at jeg står udenfor, så føler jeg 
mig ikke som en del af den svenske film- og teaterverden. Det er nok, fordi 
jeg har denne her ensomhed i mig,” mener Noomi, som dog ikke kan løbe 
fra at være klassificeret som kändis i klasse A i Sverige.
”Men jeg er stadig lidt hemmelig, der er ikke så mange, som får lov at 
møde mig. Jeg går ikke til gallapremierer og alle de der kändis-ting, jeg 
taler ikke med særligt mange medier, og når jeg ikke arbejder, er jeg bare 
sammen med min familie og mine venner. For jeg vil hellere være sammen 
med dem, som ser mig for den, jeg er, end at være et eller andet folkeeje, 
som er elsket af alle,” siger Noomi Rapace alvorligt.

Gik rundt og græd hele tiden
Som 19-årig søgte Noomi ind på teaterskolen i Stockholm, men fik afslag. 
Det skulle de aldrig have gjort, for Noomi blev så vred, at hun besluttede 
sig for aldrig at søge ind igen!
”Der kom noget Lisbeth op i mig: Hvis I ikke vil have mig, så vil jeg heller 
ikke have jer! Så går jeg mine egen veje! Så jeg arbejdede på restaurant, 

Noomi Rapace 
(også kendt under kunstnernavnet Noomi Norén)

Født den 28. december 1979 i Hudiksvall, Sverige

Gift med den svenske skuespiller Ola Rapace

Har gået på diverse teaterskoler fra 1998 til 2003

Filmdebut Sanning eller konsekvens (1997)

Kendt i Danmark som hovedpersonen Anna i Simon Stahos 
Daisy Diamond (2007), som hun vandt en Bodil og en Robert for
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spillede amatørteater, filmede lidt på gymnasiet og opbyggede selv min 
karriere på den måde. Sådan har jeg det med alting: Jeg ved, hvad jeg vil, 
og så må jeg finde en måde at komme derhen på. Det er en slags stolthed, 
der kan grænse til dumhed. Ligesom Lisbeth går jeg min vej i stedet for at 
blive og konfrontere folk. Det er bare op med hagen og væk!
I virkeligheden hader jeg sentimentalitet, men jeg må indrømme, at jeg var 
sentimental før i tiden - jeg elskede at være selvmedlidende og sovse rundt 
i den følelse. Og når jeg havde spillet en rolle, kunne jeg finde på at stå og 
tude ude på toilettet bagefter. Jeg var altid ude, på bar, til fest… jeg havde 
ingen familie, ingen børn, jeg kørte bare på. Men det hele var ligesom 
uskarpt, jeg var ikke vågen. Når man bare går rundt og græder hele tiden, 
bliver det altså lidt pinsomt, ha, ha. Jeg synes, at når man går op på en 
scene og spiller, så skal det være som en laserstråle: PANG! Helt skarp! 
Sådan var det ikke dengang, men i dag føler jeg mig meget mere vågen 
og opmærksom på, hvad der sker i mit liv. Og mere bevidst om, hvad der 
hjælper mig i mit arbejde, og hvad der forstyrrer det,” fortæller Noomi, der 
beskriver sig selv som et meget rastløst menneske. 
”Uha ja! Men det har ændret alt at få et barn. Det har gjort alting tydeligere 
og meningsfyldt. Nu er livet altid værd at leve. Jeg er jo tvunget til at skifte 
fokus, når jeg kommer hjem, og det har været godt for mig. For det går jo 
ikke at flygte fra sig selv længere.”

Følte mig som en dreng
Men trods en lille på fire år derhjemme er det ikke lykkedes Noomi Rapace at læg-
ge Lisbeth Salander fra sig, når hun er kommet hjem fra optagelser om aftenen.
”Det er svært, alt er blevet så farvet af Lisbeth, hun har et greb om mig 
på et ubevidst plan - som jeg også godt kan lide. Og sådan skal det nok 
være med hende og mig. Da jeg fik rollen, tænkte jeg: Vil jeg virkelig det 
her? Vil jeg gå ind i denne rolle for alvor? Da jeg først havde sagt ja, er-
kendte jeg også, at det ville blive hårdt. Udover de ydre ting som at træne 
kickboksning, thaiboksning og at tage motorcykelkørekort begyndte også 
en mental proces. 
Min krop begyndte at forandre sig, jeg blev tyndere, mit kropssprog blev 
anderledes - helt ubevidst. Noomi nærmede sig Lisbeth, og Lisbeth kom 
mig i møde - det er blevet til en blanding af vores to karakterer. I og med, 
at jeg har lært kampsport, har jeg næsten følt mig som en dreng. Meget 
ukvindelig. Og der har jeg virkelig mærket grænserne mellem det mandlige 
og det kvindelige i mig rykke tættere sammen. Også seksuelt. Jeg føler 
mig mere som menneske nu, ikke som en kvinde, der skal opføre sig på 
en bestemt måde. Og så har jeg lært, at det er okay at være ensom. Selv 
om det er skide jobbigt!” smiler Noomi Rapace.

Mænd der hader kvinder har premiere den 27. februar

”[Hun] var en bleg og anorektisk mager pige med 
karseklippet hår og piercet næse og øjenbryn. Hun havde 
en to centimeter lang tatovering af en hveps på halsen, en 

tatoveret løkke rundt om venstre overarm og en anden rundt 
om anklen. De gange, hun havde været iført ærmeløs T-shirt, 
havde Armanskij også observeret en tatoveret drage på skul-
derbladet. Hendes naturlige hårfarve var rød, men hun havde 

farvet håret kulsort. Hun så ud, som om hun lige var vågnet 
efter et ugelangt orgie sammen med et slæng rockere af 

værste skuffe.” Stieg Larssons beskrivelse af Lisbeth Salander 
på side 40 i Mænd der hader kvinder, Modtryk, 2006.
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  På sPoret af 
bleingegade
      banden

ord Daniel Bentien  foTo Sandrew Metronome

Danmarkshistoriens mest markante forbryderorganisation, Blekingegade-
banden, har lagt grobund for en bestseller af Peter Øvig Knudsen, og 
nu en dokumentarfilm af Anders Riis-Hansen. kino.dk har talt med 

Riis-Hansen om produktionen af Blekingegadebanden.
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raileren til Blekingegadebanden begynder med glade, fest-
stemte mennesker og svævende balloner i luften. Hurtigt 
afløses den swingende musik af mere dystre toner og en tekst, 
hvorpå der står: ”Dette er historien om dengang Danmark 

mistede sin uskyld.” Snart er der billeder af brutale øvelser i træningslejre, 
en mand iklædt partisaner tørklæde og maskingevær og endelig røvere 
iført politiuniformer. Det er i sandhed en enestående begivenhed i dansk 
kriminalhistorie. Røveriet af Daells Varehus i 1986, rullestolsrøveriet ved 
Herlevs postkontor og ikke mindst posthuset på Købmagergade, hvor 
en ung politibetjent blev skudt. Alt sammen kriminalstof til en fiktionsfilm 
med åbenlyse thrillerkvaliteter. Alligevel var det en anden indgangsvinkel 
filmens instruktør, Anders Riis-Hansen, havde, da han blev motiveret til at 
lave dokumentarfilmen:
”Hvad er det, der får helt almindelige unge mennesker til at stjæle så 
mange millioner kroner i et demokratisk samfund og få dem til at overføre 
dem til nogle befrielsesbevægelser i Den tredje verden?”

Vil forandre verden
”I starten er de bevæget af, at verden ser uretfærdig ud, og at der skal ske 
noget med fordelingen af goderne. Det spændende er, hvordan disse unge 
skridt for skridt tager nogle radikale beslutninger: Hvornår bliver idealismen 
til noget så ekstremt, så selv idealerne må blegne? Det er historien om bev-
æggrundene, der interesserer mig, og jeg vil ikke bare skildre dem som 
nogle dumme svin fra start til slut,” siger Anders Riis-Hansen, og uddyber: 
”Det interessante er det forløb, der ender med, at moralen fuldstændig 
korrumperer, og de idealer, de havde om at forandre verden, drukner i 
kriminalitet og vold. Men det er ikke alle, der går hele vejen, og for eks-
empel har vi Gert Rasmussen, der er på træningslejr i Mellemøsten, men 
som trækker sig ud, da han får fornemmelsen af, at det trækker op til en 
flykapring. Sådan møder publikum igennem filmen personer, der på et eller 

andet tidspunkt springer fra, selvom intentionerne er gode. Det er for, at 
du og jeg kan følge dem et stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt også 
selv sige: ’Nu kan jeg heller ikke være med længere’.”
Anders Riis-Hansen overvejer et kort øjeblik sammenhængen i sine ud-
talelser, og derfor opsummerer han sin motivation: ”Den centrale pointe er, 
at det, der starter med, at man gerne vil ændre verden, ender med en død 
politibetjent på Købmagergade. Det er det forløb, jeg prøver at skildre.” 
Men derudover er der også den mere åbenlyse årsag til, at Anders Riis-
Hansen fandt Blekingegadebanden relevant at sætte fokus på.
”Historien er elementært spændende i forbindelse med politiets opklaring, og 
hvordan de kommer til at opspore banden,” siger han, og understreger, at det 
nærliggende nok ville have været at skildre en masse kup og røverier: ”Jeg sad 
hurtigt med en fornemmelse af, at hvis man bare skildrer det, så skiller Ble-
kingegadebanden sig ikke ud fra organiseret kriminalitet eller en mafiagruppe. 
Det interessante er, at banden ikke gør det for egen vindings skyld.”

Krævende rekonstruktioner
Filmen er lavet som en dokumentarfilm med interview, arkivmateriale og 
ikke mindst rekonstruktioner. Spillefilmsinstruktøren Kenneth Kainz, der 
blandt andet stod bag Rene hjerter (2006) med Anders ’Anden’ Matthe-
sen, har arbejdet tæt sammen med Anders Riis-Hansen om filmens rekon-
struktioner, som har krævet stort forarbejde og kostet mange penge.
”Det er dyrt at lave så mange rekonstruktioner, fordi der skal bruges våben, 
og fordi rekvisitterne skal være 100 procent autentiske,” bemærker Riis-
Hansen, hvorefter han husker tilbage på et krævende forløb: 
”Hele rekvisitafdelingen har været afsindig tung. Vi måtte ind i politiets do-
kumentationsmateriale og se, hvordan tingene så ud dengang. Der var 
eksempelvis hele Købmagergade-scenariet, hvor vi tænkte, om politiet 
mon havde blå blink på. Så ringede vi til Per Larsen (chefpolitiinspektør i 
Københavns Politi, red.), og han fortalte, at de for det meste har blå blink 

fakta om filmen

• Anders Riis-Hansen har instrueret Blekingegadebanden. Det er den første af hans film, 
 der får biografpremiere. Han er mest kendt for tv-dokumentaren Drengene fra Vollsmose (2002).

•  Filmen har kostet i omegnen af ni millioner kroner, hvilket gør den til den dyreste danske 
 dokumentarfilm. Til sammenligning kostede Anders Østergaards Gasolin (2006) omkring syv 
 millioner kroner.

•  Filmen er baseret på Cavling-vinderen Peter Øvig Knudsens to bøger om Blekingegadebanden.  
 Alligevel er der nye tiltag i filmen. Der er meget nyt arkivmateriale fra PFLPs og palæstinensiske  
 træningslejre, som er hentet fra internationale kilder. DRs arkiver er også blevet støvet af, og  
 blandt andet ser vi optagelser af bandens leder Gotfred Appel, der udtaler sig. Endelig har  
 Anders Riis-Hansen fået en unik udtalelse fra terroristen Carlos ’Sjakalen’ Ramirez, som sidder i  
 fængsel i Frankrig.

T
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på, men ikke denne gang.” Anders Riis-Hansen bemærker en scene, som 
slet ikke kom med i den endelige film, men som er symptomatisk for den 
autenticitet, han og Kainz har forsøgt at ramme: 
”Vi lavede en rekonstruktion af Carsten Nielsens bilulykke, som var en 
scene med en smadret bil i vejsiden på Kongevejen på Amager. Lige plud-
selig cyklede en ældre dame forbi, og hun kom op til os og sagde, at det 
var et fuldstændigt deja-vu fra dengang. Vi havde fået den smadret så real-
istisk som muligt. Det var vigtigt, at bilen var rigtig, og på samme måde, når 
man ser bilen forsvinde efter kuppet i Lyrskovgade, så er det den samme 
nummerplade. Det kan godt være, at det lyder hysterisk, men når man nu 
har dokumentation på det, så må man jo komme så tæt på som overho-
vedet muligt. Så vi har gjort os meget umage med, at rekonstruktionerne 
var dokumentarisk korrekte.”

En klods om benet
Han uddyber betydningen af rekonstruktioner, og hvorfor det har været så 
vigtigt, at de var vellykkede:
”De skal skabe fremdrift og bære filmen hjem. Det vil alle jo sige, men det 
er for at skabe den rette fremdrift i filmen. Når du laver dokumentarfilm, 
så kan rekonstruktioner let komme til at føles som en klods om benet. De 
kan komme til at virke som en belastning for filmen. Du skal tro på dem. 
De skal være der, de skal mærkes, de skal opleves, men de må ikke for-
styrre. De må ikke støje - de må ikke ødelægge troværdigheden. Hvis det 
virker unaturligt, hvis det er dårligt skuespil, så bruger tilskueren tid på at 
tænke over det, og de lader sig ikke rive med. De skal skabe helhed og 
dynamik. Og så skal de styrke oplevelsen, for ellers kunne vi bare lave det 
som et radioprogram,” fortæller Anders Riis-Hansen, der understreger sin 
kærlighed til dokumentarfilmen: ”Når man har brugt så mange kræfter og 
tid på en film, så har man også en drøm om, at den når ud til et så stort 
publikum som muligt. Det er ens drøm.”

Blekingegadebanden har premiere den 20. marts

Den politisk venstreorienterede gruppe Kommunistisk Arbejds-
kreds (KAK) blev skabt af blandt andre Gotfred Appel i 1964. 
Gruppen brugte legale og illegale midler til at støtte befrielses-
bevægelser i Den tredje verden, og nogle af disse blev senere 
medlemmer af Blekingegadebanden, der foretog røverier i banker, 
Daells Varehus og en pengetransport i Lyngby. Penge og våben 
blev røvet og placeret i lejligheden i Blekingegade, derfor navnet 
Blekingegadebanden. Syv medlemmer af banden blev stillet for en 
dommer i 1990 i Østre Landsret. Dommen faldt i 1991 og result-
erede i fængselsstraffe fra 1-10 år.

Blekingegadesagen kort
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det 
tegnede 
mesterværk
Den er blevet udråbt til en af de 100 bedste romaner siden 1923 af 
det anerkendte tidsskrift Time Magazine. Den er blevet hyldet som et 
komplekst mesterværk. En tegneserie for voksne, der vender op og ned 
på myten om superhelte, og som nu har fundet vej til det store lærred. 
Det er tid til Watchmen!

ord Daniel Bentien  foTo Universal Pictures & Lasse Høgh

fEaTurE // waTchMEN
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En gruppe af superhelte, hvoraf kun Dr. Manhattan har over-
naturlige kræfter. Gruppen havde sin storhedstid i 1960erne 
og 1970erne, men da regeringen udfører den såkaldte 
’Keene Act’, der har til formål at afsløre og pacificerer disse 
forklædte helte, bliver de opløst og splittet fra alle vinde. I 
1985 lever de alle undtagen Rorschach et borgerligt liv.

Watchmen

Tidligere medlem af den første superhelte-gruppe, Minutemen, 
og ældre krigsveteran som bliver myrdet af en ukendt gernings-
mand i begyndelsen af historien. Mordet på The Comedian er 
det, der sætter plottet i gang, fordi Rorschach ser det som et 
komplot mod den tidligere heltegruppe.

The comedian • Edward Blake

En ihærdig forbryderbekæmper med trenchcoat, blød hat 
og en hvid maske med skiftende blækklatter. Selvom han er 
lovløs og eftersøgt af politiet, graver Rorschach i mordet på 
The Comedian. Han forsøger at overtale sin tidligere makker, 

Nite Owl II, til at hjælpe ham med at afsløre bagmanden.

rorschach • walter Kovacs

En midaldrende, halvkvabset mand, der efter at have lagt super-
heltegerningen på hylden er tæt på impotent og handlingslam-
met. Men da verden igen har brug for hans hjælp, trækker Daniel 
Dreiberg i Nite Owl-kostumet og lader sig transportere af sin 
højteknologiske flyvemaskine Archie.

Nite owl II • daniel dreiberg

 Datter af Sally Jupiter, den første Silk Spectre fra Minutemen. 
Hun danner par med Dr. Manhattan i et regeringsfinansieret 
forskningsinstitut, men efter han tager til Mars, bliver hun spar-

ket ud fra sit hjem og søger hjælp hos Nite Owl II.

silk spectre II • Laurie Juspeczyk

Den klogeste mand på Jorden. Intet mindre. Det er, hvad Adrian 
Veidt populært kaldes, og efter Keene Act var han den første 
til at afsløre sig som superhelten Ozymandias. Siden har dette 
atletiske vidunder brugt alle sine kræfter og sit intellekt på at op-
bygge et sandt imperium af forretning og handel.

ozymandias • adrian veidt

Før Jon Osterman ved en ulykke blev forvandlet til Dr. Manhat-
tan, en blå mand med superkræfter, var han videnskabsmand, 
som forskede i atomare reaktioner. I den nye skikkelse er han 
USA’s uovervindelige våben, hvilket holder russerne fra døren. 
Da Dr. Manhattan af personlige årsager rejser til Mars og over-
lader menneskeheden til sine egne problemer, begynder Sovjet-
unionen at opruste, og atomkrigen står for døren. Spørgsmålet 

er, om de andre Watchmen kan overbevise Dr. Manhattan om, 
at Jorden er værd at redde?

dr. Manhattan • Jon osterman

atchmen, som blev kaldt Vogterne, da tegneserien udkom 
i seks albumhæfter på dansk i 1989, bliver en Hollywood-
storfilm med premiere den 20. marts. Den ligner en almin-
delig historie om superhelte, der skal redde verden fra skrup-

pelløse skurke med storhedsvanvid. Men selvom de typiske genretræk er på 
plads, er der meget mere at hente i Watchmen.

Superheltefilm på fremmarch
”Watchmen er et evigt mesterværk, der stadig vil stå, efter filmen er glemt, 
og allersidste dvd-kopi er solgt.” Så kontant lyder dommen fra en af Dan-
marks førende tegneserieeksperter, Morten Søndergaard, også kendt 
som ’Marvel-Morten’ på grund af et mangeårigt virke som oversætter på 
amerikanske superheltetegneserier fra forlaget Marvel - deriblandt Spider-
Man og Hulk. De store ord ytres med en dybfølt respekt for forlægget 
og ikke mindst med tidligere mislykkede superheltefilmatiseringer i bag-
hovedet. Dog er Morten mere optimistisk omkring Watchmen, end han 
ellers har været ved andre film over berømte superhelte. Dette skyldes, at 
genren, som den ser ud i dag, ikke blot er lig publikumssucceser som X-
Men (2000) og The Dark Knight (2008), men også at de oprindelige forlæg 
nu synes at blive taget seriøst. Som Marvel-Morten fremhæver, havde han 
intet at sætte en finger på i sidste års Iron Man.

Der er god grund til at se lyst på filmatiseringen af Watchmen. Filmens 
visuelle design er nemlig lavet i tæt samarbejde med seriens oprindelige 
tegner Dave Gibbons, så kulisser og farver er helt i tråd med den originale 
vision. Derudover viste filmens instruktør Zack Snyder sig yderst tro mod 
Frank Millers grafiske roman 300, da han instruerede den blodige spar-
tanerhistorie i 2006. Handlingen i Watchmen er en kombination af brutale 
slagsmål og intelligente dramaturgiske fornyelser af genren, som kan ap-
pellere til både det typiske actionfilmspublikum, men også til den mere 
kræsne biografgænger, der normalt ikke ser denne slags film.

En moderne litterær klassiker
Men hvad er Watchmen egentlig for en størrelse? Serien, der i USA blev 
udgivet i 12 episoder som en såkaldt maxi-serie, blev skabt i årene 1986 
og 1987 af forfatteren Alan Moore med tegninger af Dave Gibbons. Selv-
om mange insisterer på at kalde den en grafisk roman, nok fordi det er en 
tegneserie for voksne med komplekse temaer, åbenlyse litterære kvaliteter 
og en del tætskreven tekst, er det ifølge Morten Søndergaard forkert, da 
”det svarer til at sige, at man er cineast i stedet for filmelsker.” Han mener, 
at det er en markedsføringsstrategi at kalde den en grafisk roman, en slags 
ophøjelse eller snobberi, om man vil. Men som han understreger: ”Hvis det 
kan hjælpe tegneserien til at sælge mere, så er det fint med mig.”
Okay, tegneserieeksperten har talt, lad os være på den sikre side og kalde 
den en tegneserie herfra. Uanset hvad er Watchmen blevet kåret til en af 
de største romaner i 100 år af Time Magazine - en ære, ingen anden teg-
neserie har fået. Men hvorfor er denne serie så hyldet, når det kulørte me-
die med talebobler og rammer ellers kæmper hårdt for kunstnerisk aner-
kendelse? Hvad gør den til en moderne litterær klassiker på højde med 
Hemingway, Orwell og Tolkien? Dette kan skyldes to ting: For det første 
føles serien realistisk, fordi den tager fat i dystre, virkelighedsnære emner 
som frygten for krig og forholdet mellem selvtægt og retfærdighed. For 
det andet er Watchmen mere kompleks end nogen anden tegneserie på 
det tidspunkt. Kompleksiteten er ifølge Morten Søndergaard en force for 
forlægget, men kan blive et problem i filmen, fordi det kan være svært at 
få alle lagene med. 

Alternativ verden
Watchmen foregår i en alternativ verden, hvor maskerede helte rent faktisk 
render rundt og bekæmper forbrydere. Året er 1985. Ronald Reagan er aldrig 
blevet præsident, eftersom Richard Nixon stadig sidder på posten, og spænd-
ingerne mellem USA og Sovjetunionen er på sit højeste. Frygten for atomkrig er 
evigt til stede, og der er kaos i det splittede, amerikanske samfund. 
De eneste, der kan holde lov og orden, er de udstødte, tidligere superhelte 
kaldet Watchmen, som samles igen for at afsløre et komplot imod dem, og 
for at stoppe den uomgængelige atomkrig. Den eneste egentlige helt med 
superkræfter er Dr. Manhattan, en komplet blå mand, hvis kræfter er nærmest 
uden grænser. Han er et symbol på ikke blot overmennesket i stil med Super-
man, men også på de uhyggelige konsekvenser ved atomforskning.

W
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Biografpublikummet er godt klædt på
En stor del af fornøjelsen ved Watchmen er de mange hentydninger til 
selve tegneserien som medie. Der er flere lag i historien, der peger på hin-
anden i en dobbelttydig fortælling i fortællingen. Læserens fortolknings-
arbejde kommer på en prøve, og som Morten Søndergaard forklarer om 
sine mange gennemlæsninger: 
”Du er først ved at være der, når du læser den og opdager referencerne 
til Bertolt Brecht.” Inspirationen fra den gamle, tyske dramatiker forklarer, 
hvorfor Watchmen kan virke forvirrende at læse. Brechts kunstnerisk aner-
kendte, men ”fremmedgørende” skuespil forholder sig direkte til, at de er 
teaterstykker med en distancerende effekt på publikum, som skal holde 
tungen lige i munden for at følge med. Brechts teater er mest interessant 
for det publikum, der kender til det klassiske drama, og dermed kan se det 
unikke i Brechts metoder.
Historien om Watchmen tager på samme måde for givet, at læseren har 
et kendskab til superheltegenren. Den tager sig ud for at være en regulær 
historie om maskerede retfærdighedskæmpere, men i virkeligheden ned-
brydes myten om superhelte, da det overnaturlige og mystiske er betrag-
teligt nedtonet. Næsten, for en enkelt ægte superhelt er det jo blevet til. 
Morten Søndergaard tror derfor kun, at den er rigtig interessant, hvis man 
har læst superheltetegneserier. Alligevel er han rimelig fortrøstningsfuld 
på filmens vegne: 
”Superheltefilmene har overtaget Western-genren som den dominerende 
mytehistorie, så det moderne biografpublikum er vant til og klædt på til 
mere og mere komplekse superheltefortællinger. Dette taler for, at Watch-
men bliver en succes, som lever i kraft af sin selvbevidsthed og anderledes 
take på genren.”

Blue Beetle, Mr. Muscles… Hvem?
Selvom der er meget nyt på spil i Watchmen i forhold til sin samtid, har 
seriens forfatter Alan Moore hentet sin inspiration andre steder fra. For 
eksempel er hans figurer delvist baseret på en række superhelte fra for-
laget Charlton Comics, der senere blev opkøbt af giganten DC Comics, som 
også har rettighederne til Watchmen. Karakterer som Captain Atom, Mr. 
Muscles og Blue Beetle ringer måske ikke den største klokke i vores dage, 
men deres betydning for Alan Moore er ifølge Morten Søndergaard værd 
at understrege. Watchmen foregår nemlig over et halvt århundrede, og 
der er flere generationer af superhelte, hvoraf den første generation, kaldet 
Minutemen, har tossede navne som Hooded Justice, Mothman og Dollar 
Bill, og hvis kostumer ikke er så langt fra de nu ukendte Charlton-heltes. 
Moores genistreg er, at hans historie bygger på disse karakterer, men gør 
dem skarpe i kanten i sit eget værk. På samme måde sættes eksisterende 
myter og personer i en ofte temmelig dyster, men original kontekst i to af 
Moores andre tegneserier The League of Extraodinary Gentlemen og V for 
Vendetta (begge filmatiseret i henholdsvis 2003 og 2005).

Den dystre tone har været kendetegnende i nogle af de mest succesrige 
tegneseriefilmatiseringer så som The Dark Knight, så hvis trenden fortsæt-
ter, kan også Watchmen se frem til at indskrive sig som endnu en vellykket 
filmatisering af en tegneserie. Morten er mere tilbageholdende, men afslut-
ter med at bemærke: ”Jeg håber bare, at jeg kommer til at kunne lide den.” 
Det håber vi andre også. 

Watchmen har premiere den 20. marts
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Jobinformationsmøder kl. 19.00:

Se tilmelding på www.blivpolitibetjent.dk.

Skive, torsdag 5. marts 2009
Bellahøj, torsdag 12. marts 2009
Køge, tirsdag 17. marts 2009
Station City, onsdag 18. marts 2009
Aalborg, torsdag 19. marts 2009
Albertslund, mandag 23. marts 2009
Slagelse, tirsdag 24. marts 2009
Station City, onsdag 25. marts 2009

Næstved, onsdag 25. marts 2009
Vordingborg, torsdag 26. marts 2009
Odense, torsdag  26. marts 2009
Nykøbing Falster, tirsdag 31. marts 2009
Nakskov, onsdag 1. april 2009
Herning, torsdag 16. april 2009
Esbjerg, tirsdag 21. april 2009
Tønder, onsdag 22. april 2009

Aabenraa, torsdag 23. april 2009
Holbæk, torsdag den 23. april 2009
Kolding, tirsdag 12. maj 2009
Århus, torsdag 14. maj 2009
Hillerød, tirsdag 19. maj 2009
Thisted, tirsdag 19. maj 2009
Helsingør, torsdag 18. juni 2009 
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en 
institution 

i dansk film

ils Malmros er en både elsket og berygtet mand. Den 64-
årige instruktør, der er uddannet læge og aldrig har fået 
undervisning i at lave film, er elsket for sine nuancerede, 
dybfølte skildringer af børn og unge, men er samtidig ber-

ygtet for sin utrættelige perfektionisme og årelange forberedelser til hver 
filmproduktion. Tag blot hans seneste film Kærestesorger, som han har 
brugt tre år på at indspille, så han kunne skildre den naturlige udvikling, 
de unge amatørskuespillere gennemgik. Det viser sig tydeligt i resultatet, 
hvor vi følger instruktørens alter ego, Jonas (spillet af Thomas Ernst), og 
hans klassekammerater gennem gymnasiet i begyndelsen af 1960erne. 
Autenticiteten er unik, så vi kan se den virkelige udvikling fra rodløs teen-
ager til ung voksen i de efterhånden mere og mere markerede ansigter. En 
sådan ihærdighed skal man lede længe efter, og det er da også det, der 
har kendetegnet Malmros’ filmkarriere.

Hamlet i kælderen
Det var ellers ikke særlig oplagt, at den unge Nils fra Århus skulle blive en 
af dansk films enestående personligheder. Faderen Richard var professor 
i neurokirurgi og overlæge på Århus Kommunehospital, og selvom Malm-
ros siden har opnået en kandidatgrad i medicin, var det det kreative og 
interessen for kulturlivet, der optog ham som dreng. Selvom han dengang 
ikke måtte komme med sine forældre og fire søskende i teatret og se Ham-
let, holdt det ham ikke tilbage, så han opførte selv en selvskrevet version af 
stykket i familiens kælder med kulisser, kostumer og sine venner i rollerne. 
Startskuddet til en egenrådig, kunstnerisk karriere var sat i gang.

ord Daniel Bentien  foto Stefano Galli

PorTræT / NILs MaLMros

Århusianske Nils Malmros er en institution i dansk film. Hans realistiske 
ungdomsdramaer har siden debuten i 1968 imponeret publikum og kritik-
ere både herhjemme og i udlandet. kino.dk laver i anledning af premieren 
på hans seneste film Kærestesorger et portræt af en af Danmarks mest 
markante filmpersonligheder.

N
I gymnasiet begyndte filmmediet for alvor at optage den unge Malmros, 
som blev specielt fascineret af den franske instruktør Francois Truffauts 
tidlige 1960er-værker om den parisiske ungdoms rodløse færden, navnlig 
i Jules og Jim (1962). Den løst fortalte, humanistiske tone i Truffauts film 
smitter umiskendeligt af på Nils Malmros’ egne produktioner, og i 1968 
instruerer han sin første spillefilm, En mærkelig kærlighed (1968), som han 
finansierede ved at tage nattevagter på diverse afdelinger ved siden af 

”Han er sindssyg, men sød. Hvis folk har en idé med det, de laver, og vil 
noget, så bliver jeg lidt blød i knæene og siger, ’hold kæft, hvor er det 
godt’. Så giver man sig i hans vold”
Søren Pilmark, under indspilninger til Kærestesorger, til Information

”Når Malmros ved siden af Lars von Trier står som en af de iøjefaldende 
auteurs i efterkrigstidens danske film, hænger det sammen med denne 
særlige stædighed kombineret med en enestående evne til at erindre 
i klart sansende billeder. Ingen andre i dansk film har trukket på det 
personlige erindringsstof med så stor dybde som Malmros.” 
Kim Skotte, i Morten Piils Danske filminstruktører, Gyldendal, 2005

sagT oM NILs MaLMros
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studiet. Filmen blev ingen succes, og den fik efter eget udsagn de hug af 
kritikere og publikum, som den fortjente. Gennembruddet kommer i stedet 
fem år senere med Lars Ole, 5c (1973), hvor han med ”en vignetagtig ob-
servation, med ironi og megen omsorg beskrev de første store trængsler 
og al den hjertets uro, som begynder at vise sig, når man bare går i 5. 
klasse”, som Jørgen Stegelmann skrev om filmen i Berlingske Tidende. Fil-
men blev en pæn succes og indbragte ham en Bodil. Derfor fik han støtte 
fra Filminstituttet til at lave sine alle efterfølgende film.

Papegøjer og udyr
Med Lars Ole, 5c kom Nils Malmros på sporet af det, der siden har vist sig 
at blive hans varemærke op til og med Kærestesorger - de respektfulde 
portrætter af unge i 1950erne og 1960erne, altid med en fiktiv karakter, der 
fungerer som alter ego for Malmros. Lars Ole i filmen af samme navn, Ole 
i Drenge (1977) og Niels-Ole i Kundskabens træ (1981). Måske Nils hellere 
ville have heddet Ole? 

Desuden udvikler han i perioden den kendetegnende ”papegøje-teknik”, 
hvor han siger replikkerne og viser gestikken, hvorefter han får sine unge 
amatørskuespillere til at efterabe ham. Teknikken er både effektiv og kræv-
ende, for det betyder endeløse gentagelser og omprøver. Men når den er i 
hus, og Malmros er tilfreds, skinner den ihærdige omhu igennem på det fær-
dige resultat. Al Malmros’ ypperste kunnen går op i en højere enhed i hans 
mesterværk Kundskabens træ, som han fik flere priser for, og som er blevet 
kanoniseret af Kulturministeriet som en af de ti vigtigste film i Danmark no-
gensinde. Den handler om den pæne pige Elin, der går fra at være klassens 
populære sild til udstødt og forhadt. Dette tragiske tema føles ikke påklistret, 
for det er skildret med en subtil hånd og blik for detaljerne. 

Selvom hans følgende film ikke har kunnet måle sig med Kundskabens træ, 
har Skønheden og Udyret (1983), Århus by Night (1989), Kærlighedens 
smerte (1992) og At kende sandheden (2002) modtaget anmeldernes dy-
beste respekt. Hver især har disse film skildret elementer i Malmros’ eget 
liv, og personligheden skinner igennem hver gang, som også er det, kri-
tikerne falder for og genkender hos instruktøren. Anerkendelsen har ikke 
fået den pensionsdygtige Malmros til at droppe filmen og nyde sit otium. 
Tværtimod er han efter endnu en kraftpræstationen med Kærestesorger 
igen på banen med det, han er bedst til: Nostalgiske film om den århusian-
ske ungdom - eller rettere sagt hans egen ungdom.

”Det klister, det klister!” Replikken, der får de fleste 
til at nikke genkendende og huske tilbage på denne 
moderne klassiker i dansk film om 17 elever i en 
skoleklasse på Århus Katedralskole i slutningen af 
1950erne. Samtlige superlativer har været i brug om 
Kundskabens træ, så det er vel nok at skrive, at dens 
status er unik herhjemme.

Jesper Klein og Line Arlien-Søborg er far og datter i 
dette usædvanligt velspillede drama, der fortjent ind-
bragte Malmros en Bodil og en Robert for Bedste Film. 
En dejlig film, som hverken bliver sentimental eller 
kommer med en endegyldig løsning på de problemer, 
der opstår i far/datter-forholdet.

I denne biografiske fiktionsfilm undersøger Nils, 
der som voksen spilles af Søren Østergaard, sin far 
Richards behandling af hjernepatienter på Århus 
Kommunehospital under Anden Verdenskrig, hvor 
hans brug af det radioaktive antistof Thorotrast 
senere skulle vise sig at være kræftfremkaldende.

dE 3 BEdsTE MaLMros-fILM

Kærligheden 
Som Agnete siger i Kærestesorger: “Forelskelse er ego-

isme, at elske er altroisme.” Kærligheden er det vigtigste 
i livet. Det at kunne flytte centrum udenfor sig selv, er 

det, der gør livet rigt.

Barn- og Ungdom 
De er som i Kundskabens træ. Man vokser op og er 

spontan i alt, hvad man gør, når man er barn, fordi man 
endnu ikke har spist af Kundskabens træ. Man ved ikke, at 
der er noget, der hedder godt og ondt, men i det øjeblik, 
man gør det, og det sker jo så i puberteten, kommer der 

forvirring mellem det, man gerne vil for sig selv, og det 
man gerne vil for andre.

1960erne 
Det var en mærkelig mellemperiode, for på trods af de 

store konflikter mellem Øst og Vest, og atomtruslen, som 
selvfølgelig også var der, så herskede der alligevel en 
eller anden form for stilstand. 68erne var ikke kommet 
endnu, men som jeg lige akkurat antyder i slutningen af 

Kærestesorger med ”Twist and Shout”, begynder en opløs-
ning og et opgør med stilstanden, om man så må sige.

Karrieren
Min karriere er blevet til i en forvirring af, at jeg kun har 

et liv, for jeg ville gerne både være kirurg og lave film, 
hvilket har skabt denne zigzaggang mellem filmverdenen 

og lægegerningen. Havde jeg haft to liv, var jeg blevet 
læge i det næste.

Kærestesorger
Essensen i Kærestesorger er, at man først er rigtigt forel-

sket, når man er ulykkeligt forelsket. Det er selvfølgelig 
en umoden holdning, men så er spørgsmålet jo så, hvor 

længe vi bliver ved med at være umodne.

MaLMros oM

kundskabens træ (1981) skønheden og udyret (1983) at kende sandheden (2002)

Født Nils Sigurd Malmros den 5. oktober, 1944 i Århus.
Søn af Richard Malmros (f. 1905) og Eli Cold Malmros 

(f. 1906), og en ud af en søskendeflok på fem.

Spillefilm
En mærkelig kærlighed (1968), Lars Ole, 5c (1973), 

Drenge (1977), Kundskabens træ (1981), Skønheden og 
Udyret (1983), Århus by Night (1989), 

Kærlighedens smerte (1992), Barbara (1997)
At kende sandheden (2002), Kærestesorger (2009)

BLå Bog
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Til min kæreste
Jeg kender et sted...

mellem frodige ådale og
vidstrakte heder, 

mellem klare søer og dybe skove ...
Her vil jeg gerne mødes med dig!

Lad mig vise dig byen
med den stolte historie,

og de skønne omgivelser.
Her, hvor Jyllands hjerte banker,

her venter jeg på dig!

SMS-KONKURRENCE:

VIND ROMANTISKE OPHOLD PÅ

Deltag i konkurrencen: Hvilken film er optaget i Viborg? Send svaret på SMS til 1277. 
Svar 1: Skriv: Viborg Kærestesorger.  Svar 2: Skriv: Viborg Blekingegadebanden.
Vinderne udtrækkes den 1. juni 2009.  Alle får direkte besked og offentliggøres på www.visitviborg.dk
Deltagelse koster almindelig SMS-takst. 
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I Christopher ‘The Dark Knight’ Nolans gennembrudsfilm lider en mand (Guy Pierce) af så ekstrem korttidshukommelse, at han har 
tatoveret hele sin krop til med ting, han skal huske - for eksempel hvem der myrdede hans kone. 

ord Stine Teglgaard

ToP-10

tatoveringer

”I have a tattoo, would you like to see it?” spørger Violet sin medsøster 
Corky, lige før de to bliver elskerinder i den famøse lesbiske thriller Bound 

(1996). Tatoveringer er sexede, og i filmens verden bruges de da også oftest 
til enten at identificere den hårde fyr eller udtrykke en karakters idealisme. 
I den aktuelle Mænd der hader kvinder bærer Lisbeth Salander en kæmpe 
tatovering af en drage på ryggen - deraf den engelske titel The Girl with the 
Dragon Tattoo. kino.dk lader sig inspirere af Salander og kårer filmhistoriens 

10 absolut fedeste, største, skøreste og flotteste tatoveringer.

På lærredet

memento (2000)
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Før George Clooney spillede Seth Gecko i From 
Dusk till Dawn, var han blot en tv-skuespiller med 
brune øjne. Med en ond tribal-tusch op ad halsen 
blev Clooney forvandlet til damernes - og mændenes 
- leading man.

from dusk till dawn (1996)

02

Dette er den klassiske tatovering. På venstre 
hånd står ordet “HATE”, på højre står der ”LOVE”. 
Mange film har siden gjort det efter, men det start-
ede med Robert Mitchums hænder i rollen som 
iskold kvindemorder. 

the night of the hunter (1955)

03

Man kan råt for usødet dele Hollywoods kvin-
deroller op i kategorierne romantic lead, advo-
kat, omsorgsfuld moder og action babe. Gæt 
hvilken af disse, der har mest blæk på huden! 
Ja, korrekt: Action baben, og hvem ellers at ud-
pege end Angelina Jolie og hendes yndefulde 
præstation som lejemorder med kropskunst.

Wanted (2008)

05

En af de sjoveste og absolut mindste tatoveringer 
på vores liste er denne lille salte, permanente tåre 
på ’Cry-Baby’ Walkers kind. Johnny Depp spiller 
den småkriminelle teenager med gode hensigter 
i John Waters’ kultmusical, og tåren symboliserer 
hans sorg og had over skæbnens lunefuldhed.

cry-baby (1990)

06

Scenen er uforglemmelig. Nynazisten Derek er 
røget i spjældet. Han er alene og omgivet af far-
lige, sorte mænd. Respekt skal der til, så Derek 
går en tur ned i gården, smider sin bluse og 
flasher et stort, fedt hagekors midt på brystet. 
Edward Nortons tatovering var usmagelig, men 
budskabet var soleklart.

american history X (1998)

08

”Follow the white rabbit” lyder beskeden til Neo 
(Keanu Reeves). Der er dog ikke tale om en 
rigtig kanin som i Alice i Eventyrland, men deri-
mod en smuk kvinde. Neo ser hendes tatovering 
- en hvid kanin - på skulderen, og sci-fi-eventyret 
begynder.

the matrix (1999)

09

Psykopater er skræmmende, fordi man ikke kan se, 
at de er syge. Derfor er det dejligt, at nogle af de 
værste kommer markeret med en lille advarsel. Et 
eksempel er Ralph Fiennes A.K.A. Francis ’Red 
Dragen’ Dolarhyde, der har sørget for en kæmpe 
drage i 3D-effekt på ryggen.

red dragon (2002)

04

Listens danske tattoo-indslag er fra Nico-
las Winding Refns voldelige efterfølger til sin 
gennembrudsfilm Pusher. Mads Mikkelsen 
gentager sin bøvede rolle som Tonny, der un-
derstreger sin rå attitude med ”Respect” tato-
veret i nakken og ”Blood honour” samt en 
dragelignende kniv på ryggen.

Pusher ii (2004)

07

Viggo Mortensen spiller den hårde CIA-agent, 
der for at gå undercover som russisk gang-
ster lader sine hænder og krop tatovere fulde af 
bande-symbolik. Filmens tagline lød: ”Every Sin 
Leaves a Mark”. Et udsagn, som Viggos krop 
bliver indbegrebet af.

eastern Promises (2007)

10
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familie-kino  s. 60-61

Filmmus
kino.dk præsenterer i anledning af den aktuelle Eventyret

 om Despero syv af filmhistoriens mest mindeværdige mus.

Despero - Riddermusen
En ny mus er kommet til byen. Mød Despero - kongerigets modigste 
og mest eventyrlystne mus. Side om side med menneskeheden slås 
han imod ondskabsfulde rotter og beviser, at man sagtens både kan 
være en ridder samt en ægte gentleman, selvom man er en mus.

Mickey Mouse - Den snusfornuftige mus
Mickey er en gammel herre, faktisk over 80 år. Han symboliserer på 
mange måder Disney-universet, men Mickey har aldrig været den 
mest populære Disney-karakter i Danmark. Modsat Fedtmule og 
Anders And er Mickey nemlig altid korrekt, pænt klædt og lidt for 
bedrevidende.

Jerry - Toms modstykke
Jerry er en mus, som altid befinder sig i nærheden af katten Tom. 
Gennem de sidste 70 år har de to været dødsfjender, men alligevel 
også bedstevenner. Som man siger, dem man tugter, elsker man. 
Tom er en lad huskat, men Jerrys drilske og luskede natur holder dem 
begge på dupperne.

Stuart Little - Menneske-musen 
Stuart er en lille dreng, der vokser op i New York sammen med sin 
menneskelige adoptivfamilie og dennes huskat. Det lyder helt al-
mindeligt, men det er det ikke, for Stuart er ikke bare en lille dreng, 
han er en lille, hvid mus klædt i mennesketøj.

Fievel - Immigrant-musen 
I Rejsen til Amerika leder den russiske mus Fievel efter sin familie i det 
store og fremmede Amerika. Fievel er blot en lille, klunset drengemus, 
som falder i sine ærmer, uvilligt roder sig ud i ballade og ønsker at 
være sammen med sin familie.

Basil Mus - Mesterdetektiven
Musenes Sherlock Holmes hedder Basil, og arbejder med gåder og 
mysterier inden for en underverden befolket af onde katte og djævel-
ske rotter. Alle Holmes karakteristika er overført til Basil, som gør livet 
surt for kollegaer med sin overlegne viden samt snobbede facon.

Bernard og Bianca – Kærester og agenter
De er top-agenter i en særlig muse-organisation kaldet The Rescue 
Aid Society. Dedikerede til at hjælpe alle i nød, er den smukke Bianca 
og hendes småkejtede partner Bernard et modigt musepar, der altid 
er klar på eventyr.

Ligesom der altid er helte og skurke i en fortælling, er der også 
altid en hjælper til at bane vejen eller blot støtte gennem modstand. 
Hjælperen kan optræde i skikkelse af enten en kammerat eller en 
forælder, men i familiefilmene er denne overraskende ofte et dyr 
- nærmere betegnet en gnaver. Tænk blot på Askepots søde små 
venner, på Frederik og Ingolf i Cirkeline-filmene, eller på den allergi-
ramte hamster i Disneys seneste animationsfilm Bolt. Så hvorfor er 
gnaveren en særlig fin medhjælper? Jo, de små dyr giver ordsproget 
”hellere lille og vågen end stor og doven” helt ny mening, for filmens 
mus er kvikke som Speedy Gonzales og loyale som Tim og Bum.

Musen – Den evige hjælper
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familie-kinoVølvens forbandelse

Vølvens 
forbandelse

Den nye danske familiefilm Vølvens forbandelse vil nok få mange til at 
undre sig over den spøjse titel. For hvad eller hvem er Vølven egentlig? 
For at finde svaret må man ty til den nordiske mytologi. Her er Vølven en 
magtfuld spåkone, faktisk den klogeste af alle spåkoner. Hendes rigtige 
navn er Groa, og hun er en jættekvinde, altså et magisk væsen, der var en 
fjende til guder som Odin og Thor. Hendes mest kendte spådom er den, 
der forudser Ragnaroks komme og derved verdens undergang. Selvom 
Groa er den mest kendte vølve, er det en fællesbetegnelse for spåkoner, 
der bærer en magisk stav, hvori deres trolddom ligger. 

I Vølvens forbandelse spiller Vølven naturligvis en markant rolle. Hun er 
udødelig, bruger en magisk stav og er vikingekongen Harald Blåtands fast-
ansatte spåkone, indtil hendes egentlige ondskab begynder, da kristendom-
men så småt overtager asertroen som den dominerende, danske religion. Det 
er også her, at vølvene i virkeligheden mister deres greb som højt respekt-
erede orakler, så man kan se Vølven i filmen som en udstødt og en sidste af 
sin slags. Derefter følger vi hende igennem flere tidsaldre, både middelalderen 
og ved mordet på kongen Erik Klipping i Finderup Lade.

Rollen som Vølven spilles af Stine Stengade. 
Der er premiere på Vølvens forbandelse den 27. marts.

Hvad er Vølven?

Vi udlodder 4 billetter, 1 hættetrøje og 1 mulepose til 5 heldige vindere.

I den nordiske mytologi var Vølven
A En tempelridder  B En spåkone  C En gud

Send svaret på spørgsmålet ved at sende en SMS til 
telefonnummer 1225 med et af følgende svar: 

kino A, kino B eller kino C 

Svaret skal være modtaget senest d. 27. marts, hvor filmen har premiere.
 

Det koster 5 kr. pr. SMS, og du kan max. deltage 3 gange pr. dag.
OBS: Ingen fortrydelsesret. Vinderen vil få direkte besked.

Se også ugentlige konkurrencer på www.kino.dk

Vølven-konkurrence

Vind smarte præmier og fire biografbilletter til 
den danske familie-film Vølvens forbandelse.
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dvd/Blu-ray Nye udgivelser // Quantum of Solace  s. 62-64

Den 22. James Bond-film med den lidet mundrette titel Quantum of Solace følger direkte i sporet på Casino 
Royale (2006), hvor Mads Mikkelsen spillede skurken Le Chiffre. Agent 007 (Daniel Craig) er fast besluttet 
på at forstå, hvorfor hans elskede Vesper bedrog ham og siden blev ledt i døden. Forhøret af Mr. White (Jesper 
Christensen) afslører en organisation, der er langt mere kompleks og farlig, end nogen havde forestillet sig. Mis-
sionen bringer 007 til Østrig, Italien, Sydamerika og Haiti, hvor han gennem en forveksling møder den smukke, 
men muligvis farlige Camille (Olga Kurylenko). Hun leder Bond til Dominic Greene (Matthieu Amalric), en 
nådesløs forretningsmand og en vigtig spiller i forbryderorganisationen. Det viser sig, at Greene har planer om at 
komme til at kontrollere verdens vigtigste naturressourcer.
Et af de vigtigste temaer i denne seneste film i rækken af James Bond-produktioner er den nådesløshed, som 
007 lægger for dagen i sit personlige hævntogt mod skurkene bag Vespers død. Der er mindre gentleman og 
mere actionman over Bond i Daniel Craigs skikkelse, hvilket skaber fornyelse i filmserien. Faktisk kommer Craigs 
Bond tættere på forfatteren Ian Flemings oprindelige vision om en kantet og bitter, men samtidig elegant agent 
end den overlegne portrættering, som især Roger Moore og Pierce Brosnan stod for. Eksplosioner, biljagter og 
smukke babes er der dog ikke sparet på i denne hæsblæsende actionbasker.

INfo
MEdIEr Dvd og Blu-ray  orIgINaLTITEL Marc Forster  LaNd USA  ProduKTIoNsår 2008 

sPILLETId 100 min.  udgIvELsE 24. marts  

Quantum of Solace
Agent 007 ser rødt

ACTION

EKsTraMaTErIaLE 
Musikvideo: Another Way to Die

Trailers
Bond on Location
Start of Shooting

On Location
Olga Kurylenko and the Boat Chase

Director Marc Forster
The Music
Crew Files 
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dvd/Blu-ray Neverwas // Lakeview Terrace // Pineapple Express // Dig og Mig

I Neverwas stifter vi bekendtskab med den veluddannede psykiater Zach 
Riley (Aaron Eckhart), som tager tilbage til sin lille fødeby for at arbejde 
på den psykiatriske anstalt, hvor hans far (Nick Nolte) blev indlagt for 
25 år siden og efterfølgende begik selvmord. Faren var verdenskendt for 
sine børnebøger og især eventyret om kongeriget ’Neverwas’, men på 
et tidspunkt, mens Zach var helt ung, begyndte sindslidelserne at tage 
over. På anstalten møder han den skizofrene Gabriel (Ian McKellen), 
der viser sig at have en forbindelse til farens eventyrhistorier.
Neverwas blander fantasi og virkelighed, og i sin skildring af eventyr-
bøgernes fantastiske egenskaber minder filmen om Finding Neverland 
(2004), hvor Johnny Depp spillede forfatteren bag historierne om Pe-
ter Pan. På rollelisten ses også William Hurt (A History of Violence, 
2005), Jessica Lange (Broken Flowers, 2005) og Brittany Murphy 
(Sin City, 2005).

Neverwas
Landet, der aldrig var

FANTASYDRAMA

INfo
MEdIEr Dvd  orIgINaLTITEL Neverwas  LaNd USA, Canada  
INsTruKTør Joshua Michael Stern  ProduKTIoNsår 2005  

EKsTra Trailers  sPILLETId 108 min.  udgIvELsE 10. marts  

Det unge ægtepar Chris og Lisa (Patrick Wilson og Kerry Washing-
ton) flytter ind i et forstadskvarter uden for Los Angeles. Deres nye nabo 
er Abel (Samuel L. Jackson), en rutineret gadebetjent og enlig far til to 
børn. Abel sørger stadig over sin kones død for tre år siden, hvilket har 
gjort ham voldsomt autoritær og temperamentsfuld. Samtidig bryder 
han sig ikke om racemikset mellem den hvide Chris og den sorte Lisa, 
så han igangsætter en ubehagelig psykologisk nabofejde. Hans ved-
varende og eskalerende chikanerier ender med at få parret til at give 
igen med samme mønt. 
Lakeview Terrace er et psykologisk thrillerdrama, hvis overordnede 
pointe er den omvendte racisme, hvor den sorte Abel harmes over det 
blandede ægteskab mellem Chris og Lisa.

Lakeview 
Terrace
Hvem vil ikke have en 
politibetjent som nabo?

THRILLER

INfo
MEdIEr Dvd og Blu-ray  orIgINaLTITEL Lakeview Terrace LaNd USA  

INsTruKTør Neil LaBute  ProduKTIoNsår 2008  sPILLETId 106 min.  
udgIvELsE 24. marts EKsTra Kommentarspor, Slettede scener, 

Velkommen til Lakeview Terrace: Seks mini-dokumentarer

Den dovne Dale Denton (Seth Rogen) har kun én grund til at besøge 
den stenede Saul Silver (James Franco) - for at købe hash og ryge 
sig skæv. Specielt den nye type kaldet Pineapple Express. Men da 
Dale bliver det eneste vidne til et mord begået af en korrupt politibetjent 
(Rosie Perez) og byens ukronede narkobaron (Gary Cole), går han i 
panik og kommer til at efterlade noget Pineapple Express på gernings-
stedet. Nu må han opsøge Saul for at finde ud af, om typen er så unik, at 
den kan lede frem til ham - og det er den! Seth Rogen, Judd Apatow og 
Evan Goldberg, som også var mændene bag Knocked Up og Super-
bad (begge fra 2007), står bag historien i denne komiske thriller, hvis 
plot eftersigende er inspireret af Brad Pitts stenede karakter Floyd i 
True Romance (1993).

Pineapple 
Express
Stenere på flugt

KOMEDIE

Tre unge kvinder, Sara (Laura Christensen), Stephanie (Julie Ølgaard) 
og Mette (Neel Rønholt), ligger for døden med uhelbredelig cancer. I 
flashbacks følger vi de tre skæbners historier. Sara forsøger at være 
stærk for at tilfredsstille sin far, Stephanie har, for at beskytte sig selv, 
droppet kæresten uden at fortælle, at hun er syg, og Mette føler sig 
svigtet af sin religiøse familie. Det er Christian E. Christiansen, der stod 
bag ungdomsfilmen Råzone (2006), også med Laura Christensen i 
hovedrollen, som instruerer dette tunge, men aldrig sentimentale drama 
Dig og mig. Filmens plot er baseret på hans egen Oscarnominerede 
kortfilm Om natten, der er med på dvd’en som ekstramateriale.

Dig og mig
Med døden for døren

DRAMA

INfo

INfo
MEdIEr Dvd og Blu-ray  orIgINaLTITEL Pineapple Express  LaNd USA  

INsTruKTør David Gordon Green  ProduKTIoNsår 2008  sPILLETId 106 min.  
udgIvELsE 10. marts  EKsTra Kommentarspor, Slettede scener, 

Mislykkede scener, Mini-dokumentarer

MEdIEr Dvd og Blu-ray  orIgINaLTITEL Dig og mig  LaNd Danmark  
INsTruKTør Christian E. Christiansen  ProduKTIoNsår 2008  

sPILLETId 89 min.  udgIvELsE 10. marts  EKsTra Den Oscarnominerede kortfilm 
Om natten, Reportage fra turen til Hollywood og Oscaruddelingen, Bag kulisserne med 

Neel, Julie og Laura, Interview med Neel, Julie og Laura, og instruktør 
Christian E. Christiansen, Natashas sang ’Dig Og Mig’



dvd/Blu-ray Death Race // The Wire - Sæson 1 // Gossip Girl - Sæson 1 // Baby Mama

Death Race foregår i en nær fremtid, hvor USA’s økonomi ligger i ruiner, 
og landet er præget af hård kriminalitet og en herskende junglelov. Der-
for er der brug for sikre fængsler for at holde på de skruppelløse krimi-
nelle, og Terminal Island er kropumuligt at flygte fra. Her bruger fæng-
selsbetjentene fangerne i en helt ny, dødbringende sport, det berygtede 
bilvæddeløb ’Death Race’, der bliver set af folk over hele kloden. Den 
tidligere speedwaykører Jensen Armes (Jason Statham) er dømt for et 
mord, han ikke har begået, så i stedet for at rådne op i fængslet, vælger 
han at deltage i løbet, der sætter ham over for Jordens værste forbry-
dere. Paul W.S. Anderson (Alien vs. Predator, 2004) har både skrevet 
manuskriptet og sidder i instruktørstolen i denne vanvittige actionfilm, 
som med denne udgivelse er i en forlænget, ucensureret udgave.

Death Race
Døden på fire hjul

ACTION

INfo
MEdIEr Dvd og Blu-ray  orIgINaLTITEL Death Race  LaNd USA  

INsTruKTør Paul W.S. Anderson  ProduKTIoNsår 2008  
sPILLETId 105 min.  udgIvELsE 31. marts  EKsTra Kommentarspor med 

instruktør Paul W.S. Anderson og Jeremy Bolt, Start Your Engines: Bag kameraet på 
Death Race, Behind the Wheel: Detaljeret gennemgang af stuntscener

Endelig er den amerikanske krimiserie The 
Wire på dvd i Danmark. Serien er skabt af 
David Simon, ophavsmand og medforfat-
ter til HBOs tredobbelte Emmy-vindende 
miniserie The Corner, og den skiller sig ud 
fra de fleste lignende serier ved at følge et 
væld af karakterer i både politiets og for-
brydernes rækker. Derudover er tvivlen 
om, hvad der er godt, og hvad der er ondt, 
evigt nærværende, fordi politiet ikke nød-
vendigvis handler efter reglerne. Serien 
fremstår med sin rå, ofte håndholdte stil re-
alistisk og brutal. Første sæson fokuserer 
på narkotikahandel i West Baltimore, hvor 
sagen belyses fra flere tænkelige vinkler, 
og derfor er både kunstnerisk ambitiøs og 
alment underholdende.

Gossip Girl er endnu ikke så kendt i Danmark, 
men det skal den nok blive. I både USA og 
Canada har serien overtaget Sex and the Citys 
evne til at præge moden blandt unge nord-
amerikanere, og historien er yderst moderne. 
Hver episode er bygget op som et blogindlæg 
på Manhattans berygtede, men ukendte Gos-
sip Girls hjemmeside. Gennem hendes be-
tragtninger får vi et indblik i byens hotteste teen-
ageres liv, når de tager turen fra de sædvanlige 
skolearrangementer til de mest overdådige, 
dekadente fester. Selvom Gossip Girl skildrer 
de smukke fra overklassen i New York, er den 
ikke bleg for at kradse i den polerede overflade 
og lade de ni hovedpersoner fremstå som lige 
dele uopnåelige og menneskelige.

Den amerikanske valgkamp bød på en 
kuriøs detalje, da komikeren Tina Fey lave-
de en perfekt parodi på den republikanske 
vicepræsidentkandidat Sarah Palin i tv-un-
derholdningsprogrammet Saturday Night 
Live. Feys kvaliteter er indlysende, og i Baby 
Mama spiller hun en enlig erhvervsleder, 
som altid har prioriteret sin karriere højest. 
I en alder af 37 beslutter hun sig langt om 
længe for at få et barn, men finder ud af, at 
der er meget lille sandsynlighed for, at hun 
kan blive gravid. Hun bliver desperat og be-
stemmer sig for at bruge en rugemor, men 
hendes regelrette liv trues af kaos, da den 
frisindede Angie (Amy Poehler) flytter ind 
i hendes lejlighed. På rollelisten finder vi 
desuden Greg Kinnear, Steve Martin og 
Sigourney Weaver.

Medier Dvd Org. titel The Wire
  Skaber David Simon År 2002 

Land USA Spilletid 758 min.  Udgivelse 3. marts
Ekstramateriale Audio commentary

INfo

The Wire 
Sæson 1
Nyskabende 
gangsterserie

KRIMISERIE

Gossip Girl 
Sæson 1
Trendsættende 
teenage-soap

TEENAGE-SOAP

Baby 
Mama
Skruk 
karrierekvinde

KOMEDIE

Medier Dvd  Org. titel Gossip Girl
Skabere Josh Schwartz, Stephanie Savage 

Produktionsår 2007 Land USA
Spilletid 721 min.  Udgivelse 24. marts

Ekstramateriale Unaired Scenes, The Beginning: 
XOXO Concept to Execution, Gossip Girl Couture, A Gossip Girl 

Wedding, LOL: Gag Reel, The Pierces Music Video m.m.

INfo

Medier Dvd  Org. titel Baby Mama
  Instruktør Michael McCullers

Produktionsår 2008 Land USA
Spilletid 99 min.  Udgivelse 10. marts

Ekstramateriale Slettede scener

INfo
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gaming Nye udgivelser // Resident Evil 5  s. 66-67

Alt imens sveden pibler frem, og vejrtrækningen bliver tungere, kæmper Chris Redfield for at holde sammen på sig selv. 
Han har prøvet det før. Været alene mod horder af sultne levende døde, hvis eneste formål er at fortære den tidligere 
politibetjent og andre, der kommer i vejen for dem. Nu er det kun hans pistol og de få kugler, der er tilbage i den, som 
er forskellen på liv og død. Årsagen til disse uhyggelige fjender er også en kendt sag for Chris. Svaret er en biokemisk 
virus, der forvandler levende væsner, mennesker og dyr, til hjernedøde zombier. Derfor er han blevet medlem af en 
organisation, der bekæmper biokemisk terror, kaldet BSAA.
Alligevel er dette noget nyt for ham. I stedet for at være hjemme i USA, hvor han ellers bekæmper disse virusinficerede 
væsner, er han nu i en ukendt landsby i Afrika, hvor han har svært ved at skelne ven fra fjende. Og i stedet for at være 
helt alene får han hjælp fra en ukendt kvinde kaldet Sheva Alomar, der også arbejder for BSAA. Nu må Chris kæmpe en 
ulige kamp for at afdække sandheden bag den ondskabsfulde plan, der ligger til grunde for den biokemiske trussel.
Resident Evil 5 er seneste kapitel i serien, som siden 1996 har skræmt spillere fra vid og sans. Det foregående spil 
revolutionerede survival horror-genren ved sit klaustrofobiske perspektiv, der gjorde det vanskeligt at orientere sig, 
så frygten for at møde en skrigende motorsavspsykopat med en blodplettet stofpose over hovedet og en nærmest 
usårlig zombiekrop var evigt til stede. Det nye spil beholder dette tiltag, men lægger vægt på intense nærkampe, 
og så foregår alt i dagslys i modsætning til de mørke miljøer fra de tidligere spil i serien. Derudover er det det første 
Resident Evil-spil til næstegenerationskonsollerne Xbox 360 og PlayStation 3, så den grafiske detaljegrad, realismen 
og spillekontrollen er opdateret, og nu er alt i ægte HD-kvalitet. Endelig er der mulighed for at spille sammen med en 
ven i co-operative mode, så levetiden forlænges, efter single-player-delen er klaret.

Platform Xbox 360, PlayStation 3  Udgivelse 13. marts
Udvikler Capcom  Udgiver Viacom 

INfo

Resident Evil 5
Afrikanske zombier

SURVIVAL HORROR
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gamingKillzone 2 // Halo Wars // Scene It? 2: Box Office Smash

Killzone 2 er en eksklusiv førstepersons-shooter til PlayStation 3 og 
fortsætter handlingen fra det oprindelige Killzone til PS2. To år efter 
de onde Helghasts angreb på kolonien Vekta bringer de allierede 
menneskestyrker kaldet ISA til Helghasts hjemplanet Helghan. ISA 
forsøger nu at tage Helghasts leder, kejser Visari, til fange, og få stop-
pet den fjendtlige krigsmaskine. Spilleren tager styringen over den 
krigshærgede veteran Tomas Sevchenko (’Sev’), der er medlem af 
specialstyrke-enheden Legion. Sev får til opgave at standse truslen 
fra Helghast sammen med sin gruppe af elitesoldater. For Sev og hans 
gruppe er invasionen af Helghan dog bare begyndelsen, og gruppen 
opdager hurtigt, at Helghast er en frygtindgydende modstander på 
hjemmebane. I Killzone 2 er grafik og realisme opdateret til PlaySta-
tion 3-niveau, og så er der mulighed for både singleplayer og online 
multiplayer med mange forskellige typer kampe.

Killzone 2
Intergalaktisk krig

FIRST PERSON SHOOTER

INfo

Siden sit første kapitel i 2001 har Halo været Xboxs flagskib og en first 
person shooter, der kombinerede højspændt action i afvekslende sci-
ence fiction-miljøer med en for genren usædvanligt helstøbt historie. 
Men det, de fleste nok husker bedst, er Master Chief, hovedpersonen 
og ens figur i spillet. Han er ikke med i det nye Halo Wars, som foregår 
20 år før den første historie, og hvor spilleren tager kontrollen over både 
velkendte og nye UNSC-hære i deres første møde med Covenant, en 
koalition af rumvæsner, der truer med at udslette menneskene. Halo 
Wars er et real-time strategispil i stil med Command & Conquer og de 
gamle Warcraft-titler, men i modsætning til de klassiske forgængere 
er der mere fokus på selve kampen end på at opbygge baser, udvikle 
nye våben og holde styr på en stram økonomi. Styringen er et af de 
vigtigste elementer i et strategispil, og her forsøger Halo Wars at skabe 
en ny standard for kontrol på en konsol-controller.

Scene It? 2: Box Office Smash er Xboxens svar på den populære 
Buzz-serie til PlayStation 2. Dette er efterfølgeren til Scene It?: Lights, 
Camera, Action fra 2007, og med til det følger fire specielle control-
lere - lidt i stil med PlayStations buzzere, hvor det gælder om at være 
lynhurtig for at melde sit svar på et spørgsmål, der bliver stillet på 
skærmen. Spillet henvender sig til hele familien, som kan dyste om 
paratviden inden for filmens verden. Sværhedsgraden er holdt på et 
niveau, hvor alle kan være med, men det kræver alligevel en del al-
ternativ tænkning, når en bogstavrække som ”AERATED THUG” skal 
blive til The Graduate. Eller når en filmtitel skal gættes ud fra en mor-
som tegning. Man skal også kunne identificere en film ud fra nogle 
klip, der denne gang er i flot HD-opløsning. Spillet er kun på engelsk, 
så det er om at kende de originale titler.

Platform PlayStation 3  Udgivelse 25. februar
Udvikler Guerilla Games  Udgiver Sony 

INfo
Platform PlayStation 3  Udgivelse 25. februar

Udvikler Guerilla Games  Udgiver Microsoft Game Studio

Halo Wars
Historien begynder her

REAL-TIME STRATEGI

SceneIt? 2: 
Box Office Smash
Slå hele familien i 
filmviden

QUIzSPIL

INfo
Platform Xbox 360  Udgivelse 28. november 2008

Udvikler Screenlife  Udgiver Microsoft Game Studio
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gadgets Denne sektion er bragt i samarbejde med:
www.t3danmark.dk 

Skil dig ud fra mængden og køb et anderledes flad-tv som Grundigs nye Vision 
7, der har et førsteklasses design, som har vundet en CES Innovations Design 
and Engineering Award 2008.
Heldigvis er der også indhold bag formerne, og du får fuld 1080p HD-opløs-
ning, DVB-T-modtager med MPEG-4 og en lang række tilslutningsmuligheder 
som 3 x HDMI, SPDIF digital lyd og pc-indgang.
Vision 7 spiller også DivX-film, MP3-filer og fotos hvis du smider et drev i USB-
porten. Prisen er fra 5.500 kroner for 32”-udgaven mens topmodellen på 42” 
står i 8.000 kr.

Prisbilligt designer-tv
Grundigs nye Vision 7 har udseendet (og prismærket) i orden.

Selv om man laver nogle af verdens bedste fladskærme, så er det ikke ensbe-
tydende med, at det er en god forretning. Det har Pioneer måttet sande. Derfor 
meddeler de, at de trækker sig helt ud af fladskærmskampen i marts 2010, 
hvilket betyder, at de kritikerroste Kuro-plasmaskærme lynhurtigt kan gå hen 
og blive samlerobjekter.
Fremtiden for Pioneer? Det bliver primært bilstereo med Blu-ray-afspillere samt 
forbrugerelektronik med fokus på audio, DJ-produkter og kabel-tv bokse.
I alt må Pioneer afskedige 10.000 ansatte på verdensplan, som følge af 
den økonomiske krise.

Pioneer dropper fladskærmene
Krisen kradser også hos Pioneer

Dette er ikke Samsungs første lydbar, der kan give dig surround med blot en 
enkelt højttaler, men det er derimod det kreative firmas første højttaler med 
indbygget Blu-ray-afspiller.
Den nye ”verdens første”-gadget hedder HT-BD8200 og er et godt eksempel 
på tidens trend inden for konvergens i gadgets - eller gadget-schweizerknive, 
om man vil. BD8200 er nemlig ikke blot en højttaler, der kan simulere 5.1-lyd i 

Højttaler med Blu-ray
Samsung er klar med en højttaler proppet med funktioner.

din stue, den fungerer også som Blu-ray-afspiller, og har indbygget Bluetooth, 
så du kan streame video, foto eller musik fra din Bluetooth-venlige mobil eller 
digitalkamera. Er du ikke så meget til Bluetooth, har den naturligvis også en 
USB-indgang, så du kan fodre multi-højttaleren med musik, video og fotos.
Højttaleren er så slank, at du nemt kan smække HT-BD8200 ind under din 
fladskærm og nyde de 300 watts udgangseffekt, suppleret med den medføl-
gende, trådløse subwoofer.
Og hvornår er BD8200 så på gaden, spørger du? Tja, desværre må vi vente 
helt til sommer, før den Blu-ray-venlige sag bliver introduceret i norden til en 
endnu ukendt pris.



Musik & bøger Nye udgivelser // Soundtracks  s. 65

Steven Soderberghs to film om den revolution-
ære leder Ernesto ”Che” Guevara, hvoraf den 
første har premiere den 20. marts, er baseret 
på Jon Lee Andersons biografi. Den udkom på 
dansk den 5. oktober 2007 - ti år efter den en-
gelske udgivelse. Moppedrengen på 767 sider 
har den måske mest dybdegående skildring af 
argentineren, der endte med at lede et revolu-
tionsoprør i Cuba for at vælte regeringen og 
skaffe bedre vilkår for den fattige del af be-
folkningen sammen med blandt andre Fidel 
Castro, der senere blev leder i landet. Jon Lee 
Andersons researcharbejde har blandt andet 
omfattet samtaler med Guevaras enkekone 
og nogle af revolutionskammeraterne. Han 
har også talt med CIA-folk fra Bolivia, hvor Che 
tilbragte den sidste del af sit liv, inden han blev 
henrettet i 1967.
Bogen er oversat til dansk af Steen Sohn.

Store, blanke sider, farvestrålende fotos af 
funklende Hollywood-stjerner fra Humphrey 
Bogart til George Clooney og en håndfuld 
oplysende, historiske tekster skrevet af 
George Perry og en af USA’s mest aner-
kendte filmanmeldere Richard Schickel. Så-
dan lyder opskriften på denne coffee table 
bog, der i ord og billeder undersøger Hol-
lywoods tredjeældste filmselskab, Warner 
Bros., som blev stiftet i 1918 af fire polske 
brødre. Herfra giver bogen en kronologisk 
gennemgang af studiets udvikling fra den 
tidlige stumfilmstid til blockbustere som The 
Matrix (1999), The Departed (2006) og The 
Dark Knight (2008). Bogen beskriver film-
selskabets virksomhedsændringer, men 
fokuserer i højere grad på stjernerne og de 
store, huskværdige produktioner.
Bogen er på engelsk og kan blandt andet 
bestilles på www.saxo.dk.

I maj måned er der premiere på filmatiserin-
gen af Cormac McCarthys Pulitzer-prisvind-
ende The Road. Det betyder, at man lige kan 
nå at læse den danske oversættelse af bo-
gen, inden filmen rammer biograferne den 20. 
april, hvor der i den forbindelse udkommer en 
paperbackudgave. I filmen skildrer halvdan-
ske Viggo Mortensen hovedpersonen, 
hvis navn forbliver ukendt historien igennem. 
Sammen med sin ligeledes unavngivne søn 
vandrer han igennem et USA, der engang i 
fremtiden kun er gold, stenet og ubeboet. De 
forsøger at nå frem til kysten, selvom de ikke 
ved, hvad der venter dem. På vejen møder 
de lovløse banditter, sultne kannibaler og 
andre desperate mennesker, der søger mad 
på den tomme slette. Vejen er en trøstesløs 
historie om kærligheden mellem far og søn. 
På filmens rolleliste findes også Charlize 
Theron, Guy Pearce og Robert Duvall.

Danny Boyles premiereaktuelle succesfilm Slumdog Millionaire foregår 
i den indiske by Mumbai, så selvfølgelig afspejler musikken den indiske 
filmindustri Bollywood. A.R. Rahman, der er komponisten på filmens 
score, er dog langt fra den typiske Bollywood-musiker, for hans stil 
er en blanding af electronica, hip-hop og vokal. Åbningsnummeret 
’O…Saya’ har funky sang fra multietniske M.I.A., ’Mausam & Escape’ 
kombinerer techno med orientalske rytmer, mens ’Gangsta Blues’ le-
ver op til sit hip-hop-klingende navn. Den 43-årige indiske A.R. Rah-
man er en af de bedst sælgende kunstnere i hele verden med over 200 
millioner solgte plader og har lavet musik til film i over 15 år.

Musikken til den længe ventede filmatisering af tegneserien om Watch-
men byder mest af alt på udødelige, klassiske folke- og rocksange 
med kunstnere som Simon & Garfunkel, Janis Joplin, Leonard 
Cohen, Jimi Hendrix og Bob Dylan. Sidstnævntes sang ’Desolation 
Row’ bliver fortolket af det mere moderne rockband My Chemical 
Romance, der åbner pladen. Der er også blevet plads til et par klas-
siske stykker fra det tordnende operanummer ’Ride of the Valkyries’ 
af Richard Wagner til Philip Glass’ smukke og effektive ’Pruit Igoe’. 
Soundtracket til Watchmen er en slags blandede greatest hits fra 
nogle af de største kunstnere nogensinde.

Slumdog 
Millionaire
Musik fra slummet

SCORE

Watchmen
Vogtere med god smag

SOUNDTRACK

Kunstner(e) A.R. Rahman og diverse
Label Universal Music  Udgivelse 26. januar 2009 

INfo

Kunstner(e) Diverse
Label Warner Bros.  Udgivelse 3. marts 2009 

INfo

Org. titel Che Guevara: A Revolutionary Life
Forfatter Jon Lee Anderson  Forlag Forlaget Sohn

Sidetal 760  År 1997 / dansk: 2007

INfo

Che 
Guevara
Biografien om 
mennesket og 
myten

BIOGRAFI

You Must 
Remember 
This
The Warner 
Bros. story

COFFEE TABLE BOG

Org. titel You Must Remember This: The Warner Bros. Story
Forfatter Richard Schickel & George Perry  

Forlag Running Press Sidetal 481  År 2008

INfo

Org. titel The Road
Forfatter Cormac McCarthy  Forlag Gyldendal

Sidetal 261  År 2006 / dansk: 2008

INfo

Vejen
Postapokalyptisk 
Pulitzer-prisvinder

ROMAN
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Klassikeren Månedens klassiske manuskript-udskejelse // Festen

Film Festen (1998)

Instruktør Thomas Vinterberg
Scene Christians tale

I anledning af Ulrich Thomsens nye film, The Interna-
tional, der har premiere den 6. marts, bringer kino.dk hele 
hans berømte og berygtede tale fra Thomas Vinterbergs 
Dogme-klassiker Festen (1998).

cenen foregår under middagen til Helges (Henning Moritzen) 
60-års fødselsdag på et landsted på Sjælland. Efter en del 
småsnak rejser Helges ene søn Christian (Ulrich Thomsen) sig 
op og slår på glasset med sin kniv. Herefter følger en tale, som 

er gået over i den danske filmhistorie, og som de færreste vil glemme.

Christian Klokken er lidt i syv, og jeg vil gerne udbringe den første skål. 
Det er min pligt som den ældste søn, ikke sandt Henning?

Henning Jo…

Christian Øh, men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skre-
vet to taler, far. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvilken én 
det skal være.

Mumlen fra forsamlingen Blå! (Latter). Du skal tage den grønne, Helge. 
Tag den gule.

Helge Jeg vælger den grønne.

Christian Den grønne er et interessant valg, må man sige. Det er en slags 
sandhedstale, og jeg har valgt at kalde den: ’Når far skulle i bad’.

Udbredt latter fra gæsterne. Nærbillede af Moderen Else (Birthe Neumann).

Christian Se, jeg var jo ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg 
tør jo roligt sige, at det var en helt ny tid, der… der mødte os dengang. Vi 
havde al den plads, vi kunne ønske os, og al den ballade vi kunne lave på 
al den plads. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og 
jeg kan ikke huske hvor mange gange, min søster Linda, som nu er død, 
og jeg, vi legede herinde, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange hun 
puttede noget i maden, uden gæsterne så det, og så sad vi et eller andet 
sted i skjul, og så begyndte vi at grine. Det mest smittende og mest hjer-
telige grin, man kunne forestille sig, og der gik ikke mere end to sekunder, 
så sad vi begge to og skraldgrinede. Og blev selvfølgelig opdaget, det er 
klart. (Latter fra forsamlingen). Men der skete jo aldrig noget, nej. Det der 
skulle vise sig at være meget farligere…

Nærbillede af Helge.

Christian … det var, når far skulle i bad.

Søsteren Helene (Paprika Steen) vælter et glas.

Christian Jeg ved ikke, om I kan huske, når far skulle i bad. Når han skulle 
det, så tog han altid Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der 
var lige noget, han skulle ordne først, og så låste han døren, og trak persi-
ennerne ned og tændte noget lys, fint skulle det være. (Beherskede grin 
fra forsamlingen, nærbillede af Helge). Og så tog han skjorten af og sine 
bukser – og det skulle vi så også gøre - og så lagde han os på den grønne 
briks, som nu er smidt ud, og voldtog os. Udnyttede os seksuelt. Havde 
sex med sine kære små. Ja…

Else Christian…

Christian Her for nogle måneder siden, da min søster døde, gik det op 
for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad, og 
jeg tænkte: Det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både som-
mer, vinter, forår, efterår, morgen og aften. Og det skal de da vide om min 
far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at 
fejre Helge på hans 60 års fødselsdag. Der er nogen, der kan. Tænk sig 
at kunne leve så langt et liv og se sine børn vokse op og for Michaels ved-
kommende børnebørn. Nå, men nok om det, vi er jo ikke kommet her for 
at høre mig tale resten af natten, vi er jo kommet for at fejre Helge og hans 
60 års dag, og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen.

Nærbillede af Helge.

Christian Så, tak for de mange gode år og tillykke med det.

Christian sætter sig ned. Der klappes et enkelt sted, men broderen Mi-
chael (Thomas Bo Larsen) kigger ondt på den klappende gæst. Herefter 
pinlig tavshed med enkelte host.

Foto: Lars Høgsted

S
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Kommende film  s. 72-73

Fri os fra det onde
Den store danske premiere i april er instrueret af Ole Bornedal, der 
senest gav os Kærlighed på film. Nu er han klar med en ny historie, 
der har Lasse Rimmer og Lene Nystrøm som et ægtepar, der 
flytter på landet, for at Rimmer kan bo i sin fødeby. Men da hans 
bondske bror kører en ældre kvinde ned i sin lastbil, begynder det 
lille, idylliske provinssamfund at vise sig fra sin mere usympatiske 
side. Det er stand-up-komikeren Lasse Rimmers debut på det 
store lærred, og ikke nok med det er hans rolle ganske alvorlig.

THRILLER

Monsters mod Aliens
I DreamWorks seneste animationssatsning er Jorden truet af inter-
galaktiske rumvæsner. USA’ præsident ser derfor ingen anden udvej 
end at satse på de monsterhemmelige monstre, som regeringen 
længe har holdt skjulte for offentligheden. Seneste monster i grup-
pen, der også inkluderer en blob-mand, en forvokset videnskabska-
kerlak og en fiskemand, er Susan Murphy. Hun er en lille pige, der er 
blevet ramt af en meteor fra det ydre rum og nu blevet en kæmpe. 
Sammen med sine nye venner bliver hun sat til at redde planeten.

ANIMATION, FAMILIEFILM

3/4

Prem
iere

3/4

Prem
iere

Dragonball
Den verdenskendte manga-tegneserie Dragonball er for længst blevet 
omsat til tegnefilm og computerspil. Nu er filmatiseringen på trapperne, og 
det er en spillefilm med rigtige skuespillere i rollerne. Den handler om den 
dygtige kampsportskæmper Goku, der bedre end de fleste kan tæmme 
de mægtige dragekuglers magiske kræfter. Det får han også brug for, da 
Jorden pludselig trues af ondsindede rumvæsner. Med et stort og farverigt 
persongalleri er Dragonball en klassiker i manga-litteraturen, og filmens ud-
gangspunkt er da også i de mest kendte personer ud over Goku: Mesteren 
Roshi, pigen Bulma og den uovervindelige skurk Piccolo.

ADVENTURE

Gran Torino
Clint Eastwood er både instruktør og spiller hovedrollen som Walt Kowal-
ski, der bor alene i et hus i et lille forstadskvarter i USA. Han er en benhård, 
ensom, pensioneret veteran fra Korea-krigen, der hverken kan enes med 
sine børn eller sine naboer - en asiatisk immigrant-familie. Men da området 
begynder at plages af modbydelige bander, og naboen kommer i bekneb, 
lykkes det Walt at skræmme bandemedlemmerne væk med sit haglgevær. 
Derfra ændres hans liv for evigt. Gran Torino er blevet anset som Eastwoods 
svanesangsrolle på det hvide lærred, og der er da også henvisninger til hans 
tidligere præstationer i Dirty Harry (1971) og Unforgiven (1992).

DRAMA

8/4

Prem
iere

17/4

Prem
iere
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Kommende film

Baader Meinhof Komplekset
Over to årtier i 1960erne og 1970erne spredte den tyske Baader-Mein-
hof-gruppe gang på gang rædsel i Tyskland og resten af verden med 
bombesprængninger, kidnapninger, røverier og snigmord. Filmen er 
baseret på Stefan Austs meget omdiskuterede bestseller Der Baader-
Meinhof Komplex, om hovedpersonerne Ulrike Meinhof og Andreas 
Baaders ekstreme liv på den yderste venstrefløj i Rote Arme Fraktion. 
Filmen er instrueret af Uli Edel, der også stod bag den tyske ungdom-
sklassiker Christiane F. (1981), mens blandt andre Bruno Ganz (Der 
Untergang, 2004) er at finde på rollelisten.

DRAMA

The Reader
Den alsidige Titanic-stjerne Kate Winslet har modtaget stor ros 
og flere priser for sin rolle i The Reader, hvor hun spiller Hanna 
Schmitz, der i efterkrigstidens Tyskland indleder en romance med 
den meget yngre Michael. Da de skilles, fordi Michael skal studere 
jura, opdager han en grusom hemmelighed ved sin tidligere el-
skede. The Reader er et benhårdt drama af Stephen Daldry, der 
modtog kritikernes respekt for ungdomsfilmen Billy Elliot (2000) og 
den komplekse The Hours (2002).

DRAMA

Mest ventede film
På www.kino.dk

24/4
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fast & furious
antal stemmer: 728

Transformers 2
revenge of the fallen

antal stemmer: 830

harry Potter 
and the half-Blood Prince

antal stemmer: 2397

Læs om flere
kommende film på 
www.kino.dk

95.4% 95.7% 96.4%
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Klumme Månedlig klumme fra filmverdenens personligheder

Klummeskribent Ebbe Iversen har siden 1973 anmeldt film og 
er nu filmredaktør på Berlingske Tidende. I år modtog Ebbe to 
prestigefyldte filmpriser: Jubilæumsprisen ved Robert-uddelin-
gen 1. februar og æresprisen fra Foreningen af Filmudlejere og 
Danske Biografer 2009.

a Robert mødte Bodil - det er en film, som vi helt sikkert aldrig 
får at se, selv om den nok kunne være blevet ganske under-
holdende.
Sagen er, at selv om Robert og Bodil faktisk ligner hinanden, 

er de ikke så begejstrede for hinanden og synes egentlig, at byen ikke er 
stor nok til dem begge. De er nemlig konkurrenter, fordi de begge er danske 
filmpriser, som uddeles i København - for Roberts vedkommende skete det 
i år søndag den 1. februar, mens Bodil følger søndag den 1. marts.

Hvorfor uddele to sæt priser - der oven i købet ofte havner hos de samme 
film - i så lille et land som Danmark? Fordi det er forskellige mennesker, der 
gør det. Bodil-statuetterne er siden 1948 blevet uddelt af filmjournalisterne 
i København, mens Robert-priserne de seneste 25 år er blevet distribueret 
af Danmarks Film Akademi, som er filmbranchens egen rummelige para-
plyorganisation. Det er altså Robert, der er vores lokale svar på den ameri-
kanske Oscar.

Heldigvis viser erfaringen, at danske filmfolk bliver glade for at få både den 
ene og den anden af de to priser, men de kan alligevel give aktuel anledning 
til at overveje, om der alt i alt findes for mange filmpriser i denne verden. 
Februar er også måneden, hvor Hollywood tager sit fineste skrud på og går 
til Oscar-fest, og det er måneden, hvor en jury i Berlin uddeler Den Gyldne 
Bjørn - hvad der nok gør februar til en slags prismæssigt højdepunkt, men 
ikke specielt enestående, for der finder året rundt konstant filmfestivaler 
sted overalt i verden, og de har næsten alle sammen en komité, der uddeler 
priser. Er det blevet for meget?

Ja, der er ærligt talt gået inflation i både filmfestivaler og deres priser. For 
klodens små og ubetydelige festivaler viser logisk nok mest små og ube-
tydelige film, men priser skal de dæleme have, og det betyder for eksem-
pel, at så totalt hjælpeløs en film som dansk-amerikaneren Michael Mouyals 
makværk A Viking Saga - Son of Thor (der helt rimeligt ikke har fået dansk 
biografpremiere, men kun foreligger på dvd) kan reklamere med at have 
erobret priser på en obskur amerikansk festival, som ingen nogensinde før 
har hørt om.

Konsekvensen er selvfølgelig, at man ikke længere kan regne det for en 
seriøs anbefaling, at en film er hædret med en pris - og oven i købet kan 
man heller ikke nødvendigvis betragte det som et lokkende kvalitetsstem-
pel, at en film er blevet prisbelønnet på en af de store og berømte festivaler. 
Man mindes f.eks. tydeligt sin kolossale forbløffelse og enorme harme, da 
Cannes-festivalens Gyldne Palme i 2003 havnede hos Gus Van Sants lille 
amerikanske tv-produktion Elephant, mens Lars von Triers banebrydende 
Dogville blev totalt forbigået. Var de alle sammen blev akut sindssyge i 
juryen, eller var den åbenlyst urimelige pristildeling resultat af et vattet 
kompromis mellem stærkt uenige parter?

Det får vi aldrig at vide. Men vi ved, at mange bizarre prisuddelinger rundt om-
kring i verden får erfarne iagttagere til at flå sig fortvivlet i håret, og at man derfor 
ikke uden videre skal lade sig dupere, når en filmskaber praler med en pris.
Med mindre selvfølgelig der er tale om en Robert eller en Bodil, for selv om 
de to ikke rigtig kan være i stue sammen, er de begge seriøse. Og enhver 
filmskaber bliver frygtelig lykkelig over at få en af dem.

Ebbe Iversen
Månedens klumme

D

Klummen i kino.dk bliver på skift skrevet af filmpersonligheder i Danmark. 
Klummen er udelukkende et udtryk for skribentens egen holdning.
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