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MICK ØGENDAHL OG 

RASMUS BJERG

tAk for hjælpeN, 
OScAR…

iografåret er kommet fremragende fra 
start, og den ene strålende film efter den 

anden får premiere som perler på en snor. her 
tænker jeg primært på film som ’Winter’s 
bone’, ’black Swan’, ’Another Year’, og 
tendensen ser ud til at fortsætte i fe-
bruar med ’127 hours’, ’rabbit hole’, 
’the fighter’ og coen-brødrenes ’true 
grit’ samt ’kongens store tale’ i marts.

Noget tyder altså på, at 2011 bliver et 
biografår ud over det sædvanlige, men 
egentlig kommer næsten hvert år fantas-
tisk fra start blot for at miste momentum, 
som månederne skrider frem. ikke fordi der 
mangler store film resten af året - publi-
kumsmagneterne skal nok komme til deres 
ret - men et stort publikum er ikke ensbety-
dende med høj kvalitet, og ofte får de aller-
bedste film ikke publikum som fortjent.

årsagen er paradoksalt nok årets største film-
fest, oscar-uddelingen, der skydes af i slutnin-
gen af februar. 

Når filmmediet fejrer sig selv, vil alle gerne være 
med, og i særdeleshed de film der øjner en mulig-
hed for nomineringer og i sidste ende oscar-
statuetter (selvom ’the Social Net-
work’ fra okt. 2010 sikkert løber 
med de fleste). både nomineringer 
og priser er bogstavelig talt guld 
værd for markedsføring af filmene 
- og så måske alligevel ikke.

håbet om oscarnomineringer får nemlig de 
bedste film til at hobe sig op i biograferne 
herhjemme i ugerne før hollywoods store 

prisuddeling. 8-9 anmelderroste film i bio-
grafen indenfor 1½ måned er i overkan-

ten for langt de fleste. ikke mindst 
når danskerne gennemsnitlig går i 

biografen 2,4 gange om året inklusiv 
den obligatoriske harry potter eller 
far til fire-film.

filmnørderne får selvfølgelig set de fle-
ste af filmene alligevel, men selv jeg har 

svært ved at følge med, når biograferne i 
januar og februar er proppet til bristepunk-
tet med flere af årets måske bedste film. 

i sidste ende er filmene i fare for at druk-
ne blandt hinanden i et hav af gode bio-

grafoplevelser, og det er naturligvis ikke 
kun synd for de enkelte titler, men også 
særdeles ærgerligt for alle dem, der savner 
flere virkelig gode film i biografen. de er 
nemlig derude - lige nu.

Søren Søndergaard 
- Chefredaktør
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SidSte NYt om 
AliEN-pREquEl  
ridley Scotts hjemkomst til Alien-universet 
har fået titlen ’prometheus’ (ham fra den 
græske mytologi der stjal ilden fra guderne). 
der er tale om en såkaldt spin off-prequel, 
der finder sted 30 år før handlingen i den 
originale ’Alien’ (1979), men det er uvist, 
hvorvidt filmen overhovedet vil beskæftige 
sig med rumvæsenernes oprindelse og for-
historie. Svenske Noomi ”lisbeth Salander” 
rapace skal spille én af fem hovedkarakterer 
i filmen, der if. rygterne også kan få charlize 
theron eller Angelina joile på rollelisten, og 
så er filmens premieredato rykket næsten ét 
år frem til marts 2012.

De gik fra 
hinanDen 
i 2010
ScARleTT JOhANSSON 
& RyAN ReyNOlDS
zAc efRON 
& VANeSSA huDGeNS
cOuRTeNey cOx 
& DAVID ARqueTTe
cARey mullIGAN 
& ShIA LAbeOuf
AmANDA SeyfRIeD 
& DOmINIc cOOpeR

ArNold vil 
vil vAERE mERE 
sOm CliNt
Eks-guvernatoren Arnold Schwarzenegger 
overvejer filmen ‘with wings as Eagles’ til sit 
skuespiller-comeback. Manuskriptforfatteren 
bag, Randall wallace, har selv peget på Arnold 
til rollen som den ældre tyske soldat oster-
mann, der under Anden verdenskrig sætter 
sig for at redde et hold krigsfanger. Arnold, 
der er oppe i tresserne, udtaler, at han ikke 
længere kan lave vilde action-scener, og at 
han er inspireret af Clint Eastwood til at vælge 
roller i forhold til sin alder.
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boNd får 
pREmiEREdAtO
tre gode nyheder for bond-fans. premi-
eredatoen på ’bond 23’ er sat til den 9. 
november 2012. daniel craig har takket ja 
til at spille rollen igen, så vi kan forvente 
en direkte efterfølger til ’Quantum of 
Solace’ (2008). og sidst men ikke mindst 
bliver Sam mendes (American beauty) 
den nye instruktør. den 23. bond-film har 
været længe undervejs, da selskabet bag 
filmen, mgm, gik konkurs. konkursen 
truede bond-sagaen på livet, men nu er 
mgm ovenpå igen, og dermed lever Agent 
007 videre.

En gravid Natalie portman modtog for nylig en Golden Globe 
for sin præstation i dramaet ’Black Swan’. I sin takketale 
boblede portmans glæde (og graviditetshormoner?) op til over-
fladen, da hun omtalte sin kæreste (koreografen Benjamin Mil-
lepied), der i filmen spiller en mand, som afviser hende. ”han 
er verdens bedste skuespiller, for i virkeligheden elsker han at 
have sex med mig!” frembruste portman foran de fine gæster.

NAtAliEs 
piNlige tAkketAle  

FILMBUZZ   februar 2011      kino.dk    

ANNE 
som catwoman 

Utallige af de største kvindelige skuespillere i USA har været 
på tale til rollen som Catwoman i fortsættelsen til ’The Dark 
Knight’ - ’The Dark Knight Rises’. Ikke overraskende løb Anne 
hathaway med rollen samt udfordringen at skulle overgå 
Michelle pfieffers legendariske portræt af Seline Kyle/
Catwoman fra ’Batman Returns’ (1992). Desuden skal Tom 
hardy fra ’Inception’ spille skurken Bane.

dE FORstE
billEdER:
The TwILIGhT SAGA: 
bReAkING DAwN
Edward og Bella bliver endnu 
mere intime i den næste
Twilight-film

DeN Nye 
SpIDeR-mAN
Andrew Garfield er hoppet i 
netsvingerens kostume



KOMMENDE STJERNE: FREIDA PINTO

hold øje med:

emmA
StoNe

G rønne øjne, flammende rødt hår og en hæs, sprød stemme 
har gjort Emma Stone til et af hollywoods mest efter-

tragtede unge navne. I ungdomskomedien ’Superbad’ (2007) 
og actionkomedien ’zombieland’ (2009) blev amerikaneren af 
svensk afstamning bemærket som den nye pige med kant. Den 
sexede cocktail bestående af såvel sødme som temperament 
bliver fuldendt i ’Easy A’ (2010), hvor rollen som den egenrå-
dige olive for alvor stempler Stone som et rødhåret skønhedsi-
deal. Derfor er det ironisk, at Stone i virkeligheden er blondine 
og netop har scoret den eftertragtede rolle som peter parkers 
kærlighedsinteresse i den nye Spider-Man-film (2012). her skal 
Stone nemlig spille Gwen Stacy, der, ulig Kirsten Dunsts rødhå-
rede Mary-Jane, er blond.

hårfarven er dog næppe det, der kommer til at definere Emma 
Stones karriere. Allerede som 14-årig viste hun en sjælden 
viljestyrke, da hun overbeviste sine forældre om at flytte til 
hollywood ved hjælp af en power point-præsentation kaldet 
’project hollywood’. I dag har hun en G lden Globe-nominering 
bag sig og en række imponerende fremtidige projekter foran 
sig. Derfor tør vi godt love, at Emma Stone er værd at holde øje 
med. 
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FULDE NAVN: 
Emily Jean Stone

FøDT: 6. november 1988

STED: 
Scottsdale, Arizona, USA

HøJDE: 168 cm 

FAVORITBAND: 
The Beatles

FAVORITFILM: Manhattan 
(woody Allen, 1979)  

PRISER: 
vandt en young hollywood 
Award i 2008 som Exciting 
New Face for ‘Superbad’. 
Nomineret til en Golden 
Globe for sin rolle i ‘Easy A’.

KæRESTE MED:  
Macaulay Culkins lillebror 
Kieran Culkin 

AKTUEL I: 
Easy A

FILMBUZZ
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Flere Film med emma Stone i 2011:  ’Crazy, Stupid, Love’ (5. maj), ’Friends with Benefits’ (11. aug.) og ’The Help’ (8. sept.)

Derfor er det ironisk, at Stone i virkelig-
heden er blondine og netop har scoret 
den eftertragtede rolle som Peter Parkers 
kærlighedsinteresse
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Selv om det i 2010 har været historisk billigt at af-
vikle boliggæld og sikre sine lån, har danskerne
gjort det stik modsatte. Eksperter er alarmerede
over, at 43 procent af boligejernes gæld nu står i af-
dragsfri flekslån – en stigning fra 38 procent på
blot et år. »Finanstilsynet bør fastsætte retningslin-
jer for god opførsel for realkreditinstitutterne«, si-

ger boligøkonom Morten Skak 
fra Syddansk Universitet.1

Eksperter slår alarm: For
mange risikable boliglån

økonomi
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EU har svigtet tuneserne:
Det er tid til at sadle om

Er det ikke bare lidt pinligt, at
EU gennem de seneste 15 år
har givet diktaturet i Tunesien

en direkte støtte på mere end 10
milliarder kroner?

Og er det ikke kolossalt pinligt, at
EU så sent som sidste år stillede dik-
tatoren Ben Ali en fortsat milliard-
støtte i udsigt?

Nu er diktatoren efter 23 års ben-
hård undertrykkelse, censur og kor-
ruption flygtet – eller rettere tvun-
get ud af sit land af en modig befolk-
ning. Mindst 78 mennesker er
dræbt under en voldsom opstand,
der i historiebøgerne vil blive kendt
som jasminrevolutionen. Og som
den svenske udenrigsminister, Carl
Bildt, har erkendt, er EU’s politik re-
gulært mislykkedes.

I sin anglen efter såkaldt stabilitet
har EU været alt for langmodig og
overbærende med diktatoren – og
set gennem fingre med de ofre, som
den tunesiske befolkning gennem
diktaturets år har lidt.

Resultatet er, at »det var på trods
af Europa, snarere end på grund af
vores hjælp, at den tunesiske befolk-
ning (...) kom af med deres dikta-
tor«, som det hedder i dagens Kro-
nik.

DET formodes nu, at Ben Ali og hans
familie har stukket endnu flere pen-
ge til side, end EU i det forfængelige
håb, at pengene skulle komme be-
folkningen til gode, har sendt ham.

Og i dag kan vi hverken bilde tu-
neserne eller os selv ind, at Ben Ali
var en god investering. Tværtimod.

Hans regime udskød den nødven-
dige demokratisering og undertryk-
te det civilsamfund, som vores
udenlandske hjælp officielt skulle
støtte. Han var forhadt af mange og
frygtet af flere, begge dele med god
grund.

I DISSE dage har Ben Ali-regimets ef-
terladte tunge figurer forsøgt at
fastholde regimet ved at tilbyde fle-
re ufarlige oppositionsfigurer nogle
juniorposter i regeringen. Det er et
tarveligt svar på befolkningens mo-
dige og rimelige krav om frihed og
demokrati. Og fornuftigvis stritter
oppositionen og demonstranterne
imod.

Hvis EU skal tilbageerobre en flig
af respekt i Tunesien, må det euro-
pæiske fællesskab støtte tunesiske
kravet om frie valg – helt frie, også
for venstreorienterede og for religi-
øse partier – i løbet af et par måne-
der. Mindre kan ikke gøre det.

EU’s politik har ikke alene været
uforstandig og blind over for dikta-
turet. Den har også være kortsigtet,
hvis det er stabilitet og demokratisk
udvikling, vi ønsker i Nordafrikas
arabiske samfund. aj

Usolidarisk
politiken mener

VEJRET. Tørt, de fleste
steder en del sol. Op til
jævn nordlig vind.
0-2 grader. 

En fedmeoperation på et af landets offentlige syge-
hus kostede 50.000 kroner i 2008. Men de private
sygehuse fik 77.000 kroner for at udføre præcis
samme operation. Dermed fik de private sygehuse
en overbetaling på godt 40 millioner kroner for at
operere overvægtige patienter. Den socialdemo-
kratiske formand for Danske Regioner, Bent Han-

sen, erkender nu, at han har et
medansvar for den høje betaling.1

Private fedmelæger fik
millioner i overbetaling 

danmark

Side 5

Danmarks Radios bestyrelsesformand, Michael
Christiansen, og den tidligere Parken-direktør Jør-
gen Glistrup skal sammen med engelske eksperter
vurdere, om en multiarena i København kan blive
en god forretning. I mere end 10 år er storstilede
projekter for en multiarena i hovedstaden faldet til
jorden. Nu vurderer Københavns Kommune, ud-

viklingsselskabet By & Havn og
fonden Realdania projektet.1

Erhvervsfolk i aktion for
københavnsk multiarena

sport
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Lavtlønnede
dør nu 10 år
før velstillede

B eløbet på din lønseddel fortæller,
hvor gammel du kan forvente at
blive. 

En mand blandt de bedst stillede 25
procent har en middellevetid på 81,4 år.
Det er 10 år længere end en mand blandt
de 25 procent af danskerne, der tjener
mindst. Og den forskel i middellevetid er
næsten fordoblet på 20 år. Det viser en ny
undersøgelse foretaget af Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE) og Statens Insti-
tut for Folkesundhed (SIF).

Den markante sociale ulighed i levetid
hænger sammen med forskelle i livsstil.

»Rygning er den største dræber, og der
er flere, som ryger i de lavtlønnede og
kortuddannede grupper. Og vi ved, at der

er mere opmærk-
somhed på fysisk
aktivitet blandt
velstillede, samt at
der er en tendens
til at spise sundere
blandt de velstille-
de«, siger Henrik
Brønnum-Hansen,
forskningsleder
hos SIF.

Men motion,
kost og rygning
forklarer kun til
dels forskellen. En

lavtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget, kan forvente at dø 2,3 år før en
højtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget. »Den øgede forskel i levetid kan
kun til en vis grad forklares med livsstils-
faktorer. Resten handler om de omstæn-
digheder, du ellers lever under, blandt an-
det hvordan du arbejder og bor«, siger
Henrik Brønnum-Hansen.

Fagforeningen 3F genkender, at ar-
bejdsmiljøet giver forskelle i levetiden.

»En akademikerarbejdsplads har ofte
både sund kantine, frugtordning og fit-
ness, men hvor er bygningsarbejderne og
asfaltarbejderne henne i den sammen-
hæng? De er koblet af sporet, fordi deres
arbejdspladser ikke har fokus på den
slags. Her burde det offentlige i højere
grad gå foran og støtte«, siger Peter Ham-
borg Faarbæk, projektleder hos 3F.

Han fremhæver, at uligheden i sund-
hed også hænger sammen med, at lavtud-
dannede ofte har mindre indflydelse på

deres eget arbejde end højtuddannede,
og det kan give stress, når kravene er høje. 

Peter Hamborg Faarbæk mener, at
kommunerne svigter indsatsen mod
ulighed i sundhed. En rundspørge fra 3F
har tidligere vist, at knap halvdelen af
kommunerne ikke har ulighed med i de-
res forebyggelsesplaner.

Den nye undersøgelse fra SIF og AE vi-
ser, at både rige og fattige, højtuddanne-
de og lavtuddannede, har fået længere tid
at leve i de seneste 20 år. Men de ressour-
cestærkes levetid er vokset langt mere.
Forskellen i levetid er desuden væsentligt
større for mænd end for kvinder. 

»Polariseringen og den stigende ulig-
hed skal tage alvorligt. Vi skal bestræbe os
på at have andet til fælles end landshol-
det. Den sociale sammenhængskraft er
central for, hvordan vi kan udvikle os som
samfund. Jo større ulighed, der bliver,
desto mindre forståelse har vi for hinan-
den«, siger Lars Andersen, direktør for AE.

Hæv prisen på tobak
Det kan godt lade sig gøre at mindske
uligheden i levetid, hvis man ønsker det,
siger Finn Diedrichsen, professor på Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab og med-
lem af Det Nationale Forebyggelsesråd.

»Hvis vi hævede priserne på tobak og al-
kohol, ville det have stor betydning.
Strukturelle tiltag som afgifter har faktisk
størst effekt på dem, som allermest behø-
ver det. I stedet har vi i Danmark indført
ret kraftige prissænkninger på spiritus og
ellers ført en forebyggelsespolitik baseret
på kampagner og andre frivillige tilbud,
der ikke virker ret godt. Og hvis det virker,
er det først og fremmest på de veluddan-
nede«, siger Finn Diedrichsen.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V)
erkender i en skriftlig kommentar til Poli-
tiken, at der er »en social slagside i leve-
vis«. Men han peger på, at levealderen
trods alt stiger for alle blandt andet på
grund sundere levevis.

»Samtidig betyder det markante løft i
behandlingen, at flere overlever de store
sygdomme på f.eks. kræft- og hjerteområ-
det. Men der skal særlige forebyggelses-
indsatser til for at nå udsatte målgrupper.
Derfor indfører vi billeder på cigaretter,
har forbudt stærk alkohol for unge under
18 år og indfører skat på usunde madva-
rer«.

Undersøgelsen rammer lige ned i en
heftig politisk debat om fornuften i at af-
skaffe efterlønsordningen, sådan som re-
geringen har foreslået. Efterlønsordnin-
gen har først og fremmest været brugt af
de lønmodtagere, der har den korteste
uddannelse og laveste indkomst.

Levetid handler ikke kun om valg
1. sektion side 6

NILAS HEINSKOU, KRISTINE KORSGAARD
OG FLEMMING CHRISTIANSEN

Hvis du tjener mange
penge, kan du regne
med at leve 10 år længe-
re, end hvis du tjener få. 

Rygning er den
største dræber,
og der er flere,
som ryger i de
lavtlønnede og
kortuddannede
grupper
Henrik Brøn-
num-Hansen

Den skizofrene ballerina

D et er noget så sjældent som en
balletfilm, der har vakt internati-
onalt opsigt og furore i ballet-

kredse, der i dag har premiere i de danske
biografer.

Traileren til den psykologiske thriller

’Black Swan’ er allerede blevet set af otte
millioner på YouTube, og filmen har vakt
debat i balletkredse, hvor den kritiseres
for at være uprofessionel, dovent koreo-
graferet og for ukritisk i sin gengivelse af
alle balletklicheerne: de spidse albuer,
perfektionismen, de ærgerrige mødre og
de bulimiske ballerinaer. Darren Aronof-
skys balletgys ligner et sjældent filmeven-
tyr med sin foruroligende fortolkning af
’Svanesøen’. 

Det er historien om den unge, ambitiø-
se ballerina, spillet af Natalie Portmann,

der i kampen for den eftertragtede hoved-
rolle danser tæt med de indre dæmoner,
skiftevis som den hvide og sorte svane.

Filmen balancerer på en tåspidssko
mellem mareridt og virkelighed og er ble-
vet mødt med anerkendelse på filmfesti-
valerne i Venedig, Telluride og Toronto. 

Selv om det er en dansefilm sat sam-
men af en forholdsvis ukendt instruktør,
ligger den lunt i svinget til næste måneds
Oscaruddeling i Hollywood.

Film, 3. sektion forsiden

SOPHIE ENGBERG SONNE

’Black Swan’ storsælger i bio-
graferne, men den har ud-
løst kritik i ballettens verden.
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Regeringen lægger
nu op til det af-
gørende brud med 
fagbevægelsen 
før valget
Niels Lunde, 
erhverskommentator
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Balletgys 8 mio. har set traileren, nu rammer hypet balletfilm Danmark 
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Selv om det i 2010 har været historisk billigt at af-
vikle boliggæld og sikre sine lån, har danskerne
gjort det stik modsatte. Eksperter er alarmerede
over, at 43 procent af boligejernes gæld nu står i af-
dragsfri flekslån – en stigning fra 38 procent på
blot et år. »Finanstilsynet bør fastsætte retningslin-
jer for god opførsel for realkreditinstitutterne«, si-

ger boligøkonom Morten Skak 
fra Syddansk Universitet.1

Eksperter slår alarm: For
mange risikable boliglån

økonomi
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EU har svigtet tuneserne:
Det er tid til at sadle om

E
r det ikke bare lidt pinligt, at
EU gennem de seneste 15 år
har givet diktaturet i Tunesien

en direkte støtte på mere end 10
milliarder kroner?

Og er det ikke kolossalt pinligt, at
EU så sent som sidste år stillede dik-
tatoren Ben Ali en fortsat milliard-
støtte i udsigt?

Nu er diktatoren efter 23 års ben-
hård undertrykkelse, censur og kor-
ruption flygtet – eller rettere tvun-
get ud af sit land af en modig befolk-
ning. Mindst 78 mennesker er
dræbt under en voldsom opstand,
der i historiebøgerne vil blive kendt
som jasminrevolutionen. Og som
den svenske udenrigsminister, Carl
Bildt, har erkendt, er EU’s politik re-
gulært mislykkedes.

I sin anglen efter såkaldt stabilitet
har EU været alt for langmodig og
overbærende med diktatoren – og
set gennem fingre med de ofre, som
den tunesiske befolkning gennem
diktaturets år har lidt.

Resultatet er, at »det var på trods
af Europa, snarere end på grund af
vores hjælp, at den tunesiske befolk-
ning (...) kom af med deres dikta-
tor«, som det hedder i dagens Kro-
nik.

DET formodes nu, at Ben Ali og hans
familie har stukket endnu flere pen-
ge til side, end EU i det forfængelige
håb, at pengene skulle komme be-
folkningen til gode, har sendt ham.

Og i dag kan vi hverken bilde tu-
neserne eller os selv ind, at Ben Ali
var en god investering. Tværtimod.

Hans regime udskød den nødven-
dige demokratisering og undertryk-
te det civilsamfund, som vores
udenlandske hjælp officielt skulle
støtte. Han var forhadt af mange og
frygtet af flere, begge dele med god
grund.

I DISSE dage har Ben Ali-regimets ef-
terladte tunge figurer forsøgt at
fastholde regimet ved at tilbyde fle-
re ufarlige oppositionsfigurer nogle
juniorposter i regeringen. Det er et
tarveligt svar på befolkningens mo-
dige og rimelige krav om frihed og
demokrati. Og fornuftigvis stritter
oppositionen og demonstranterne
imod.

Hvis EU skal tilbageerobre en flig
af respekt i Tunesien, må det euro-
pæiske fællesskab støtte tunesiske
kravet om frie valg – helt frie, også
for venstreorienterede og for religi-
øse partier – i løbet af et par måne-
der. Mindre kan ikke gøre det.

EU’s politik har ikke alene været
uforstandig og blind over for dikta-
turet. Den har også være kortsigtet,
hvis det er stabilitet og demokratisk
udvikling, vi ønsker i Nordafrikas
arabiske samfund. aj

Usolidarisk
politiken mener

VEJRET. Tørt, de fleste
steder en del sol. Op til
jævn nordlig vind.
0-2 grader. 

En fedmeoperation på et af landets offentlige syge-
hus kostede 50.000 kroner i 2008. Men de private
sygehuse fik 77.000 kroner for at udføre præcis
samme operation. Dermed fik de private sygehuse
en overbetaling på godt 40 millioner kroner for at
operere overvægtige patienter. Den socialdemo-
kratiske formand for Danske Regioner, Bent Han-

sen, erkender nu, at han har et
medansvar for den høje betaling.1

Private fedmelæger fik
millioner i overbetaling 

danmark
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Danmarks Radios bestyrelsesformand, Michael
Christiansen, og den tidligere Parken-direktør Jør-
gen Glistrup skal sammen med engelske eksperter
vurdere, om en multiarena i København kan blive
en god forretning. I mere end 10 år er storstilede
projekter for en multiarena i hovedstaden faldet til
jorden. Nu vurderer Københavns Kommune, ud-

viklingsselskabet By & Havn og
fonden Realdania projektet.1

Erhvervsfolk i aktion for
københavnsk multiarena

sport
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Lavtlønnede
dør nu 10 år
før velstillede

B
eløbet på din lønseddel fortæller,
hvor gammel du kan forvente at
blive. 

En mand blandt de bedst stillede 25
procent har en middellevetid på 81,4 år.
Det er 10 år længere end en mand blandt
de 25 procent af danskerne, der tjener
mindst. Og den forskel i middellevetid er
næsten fordoblet på 20 år. Det viser en ny
undersøgelse foretaget af Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE) og Statens Insti-
tut for Folkesundhed (SIF).

Den markante sociale ulighed i levetid
hænger sammen med forskelle i livsstil.

»Rygning er den største dræber, og der
er flere, som ryger i de lavtlønnede og
kortuddannede grupper. Og vi ved, at der

er mere opmærk-
somhed på fysisk
aktivitet blandt
velstillede, samt at
der er en tendens
til at spise sundere
blandt de velstille-
de«, siger Henrik
Brønnum-Hansen,
forskningsleder
hos SIF.

Men motion,
kost og rygning
forklarer kun til
dels forskellen. En

lavtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget, kan forvente at dø 2,3 år før en
højtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget. »Den øgede forskel i levetid kan
kun til en vis grad forklares med livsstils-
faktorer. Resten handler om de omstæn-
digheder, du ellers lever under, blandt an-
det hvordan du arbejder og bor«, siger
Henrik Brønnum-Hansen.

Fagforeningen 3F genkender, at ar-
bejdsmiljøet giver forskelle i levetiden.

»En akademikerarbejdsplads har ofte
både sund kantine, frugtordning og fit-
ness, men hvor er bygningsarbejderne og
asfaltarbejderne henne i den sammen-
hæng? De er koblet af sporet, fordi deres
arbejdspladser ikke har fokus på den
slags. Her burde det offentlige i højere
grad gå foran og støtte«, siger Peter Ham-
borg Faarbæk, projektleder hos 3F.

Han fremhæver, at uligheden i sund-
hed også hænger sammen med, at lavtud-
dannede ofte har mindre indflydelse på

deres eget arbejde end højtuddannede,
og det kan give stress, når kravene er høje. 

Peter Hamborg Faarbæk mener, at
kommunerne svigter indsatsen mod
ulighed i sundhed. En rundspørge fra 3F
har tidligere vist, at knap halvdelen af
kommunerne ikke har ulighed med i de-
res forebyggelsesplaner.

Den nye undersøgelse fra SIF og AE vi-
ser, at både rige og fattige, højtuddanne-
de og lavtuddannede, har fået længere tid
at leve i de seneste 20 år. Men de ressour-
cestærkes levetid er vokset langt mere.
Forskellen i levetid er desuden væsentligt
større for mænd end for kvinder. 

»Polariseringen og den stigende ulig-
hed skal tage alvorligt. Vi skal bestræbe os
på at have andet til fælles end landshol-
det. Den sociale sammenhængskraft er
central for, hvordan vi kan udvikle os som
samfund. Jo større ulighed, der bliver,
desto mindre forståelse har vi for hinan-
den«, siger Lars Andersen, direktør for AE.

Hæv prisen på tobak
Det kan godt lade sig gøre at mindske
uligheden i levetid, hvis man ønsker det,
siger Finn Diedrichsen, professor på Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab og med-
lem af Det Nationale Forebyggelsesråd.

»Hvis vi hævede priserne på tobak og al-
kohol, ville det have stor betydning.
Strukturelle tiltag som afgifter har faktisk
størst effekt på dem, som allermest behø-
ver det. I stedet har vi i Danmark indført
ret kraftige prissænkninger på spiritus og
ellers ført en forebyggelsespolitik baseret
på kampagner og andre frivillige tilbud,
der ikke virker ret godt. Og hvis det virker,
er det først og fremmest på de veluddan-
nede«, siger Finn Diedrichsen.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V)
erkender i en skriftlig kommentar til Poli-
tiken, at der er »en social slagside i leve-
vis«. Men han peger på, at levealderen
trods alt stiger for alle blandt andet på
grund sundere levevis.

»Samtidig betyder det markante løft i
behandlingen, at flere overlever de store
sygdomme på f.eks. kræft- og hjerteområ-
det. Men der skal særlige forebyggelses-
indsatser til for at nå udsatte målgrupper.
Derfor indfører vi billeder på cigaretter,
har forbudt stærk alkohol for unge under
18 år og indfører skat på usunde madva-
rer«.

Undersøgelsen rammer lige ned i en
heftig politisk debat om fornuften i at af-
skaffe efterlønsordningen, sådan som re-
geringen har foreslået. Efterlønsordnin-
gen har først og fremmest været brugt af
de lønmodtagere, der har den korteste
uddannelse og laveste indkomst.

Levetid handler ikke kun om valg
1. sektion side 6
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Hvis du tjener mange
penge, kan du regne
med at leve 10 år længe-
re, end hvis du tjener få. 

Rygning er den
største dræber,
og der er flere,
som ryger i de
lavtlønnede og
kortuddannede
grupper
Henrik Brøn-
num-Hansen

Den skizofrene ballerina

D
et er noget så sjældent som en
balletfilm, der har vakt internati-
onalt opsigt og furore i ballet-

kredse, der i dag har premiere i de danske
biografer.

Traileren til den psykologiske thriller

’Black Swan’ er allerede blevet set af otte
millioner på YouTube, og filmen har vakt
debat i balletkredse, hvor den kritiseres
for at være uprofessionel, dovent koreo-
graferet og for ukritisk i sin gengivelse af
alle balletklicheerne: de spidse albuer,
perfektionismen, de ærgerrige mødre og
de bulimiske ballerinaer. Darren Aronof-
skys balletgys ligner et sjældent filmeven-
tyr med sin foruroligende fortolkning af
’Svanesøen’. 

Det er historien om den unge, ambitiø-
se ballerina, spillet af Natalie Portmann,

der i kampen for den eftertragtede hoved-
rolle danser tæt med de indre dæmoner,
skiftevis som den hvide og sorte svane.

Filmen balancerer på en tåspidssko
mellem mareridt og virkelighed og er ble-
vet mødt med anerkendelse på filmfesti-
valerne i Venedig, Telluride og Toronto. 

Selv om det er en dansefilm sat sam-
men af en forholdsvis ukendt instruktør,
ligger den lunt i svinget til næste måneds
Oscaruddeling i Hollywood.

Film, 3. sektion forsiden
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’Black Swan’ storsælger i bio-
graferne, men den har ud-
løst kritik i ballettens verden.
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Hele Politiken på din iPad
Politiken udkommer nu også til iPad. Det betyder at du får hele avisen dvs. alle dagens sektioner – og at den 
leveres allerede kl. 04.30 direkte på din iPad. Det er tidligt, men du kan altid gemme avisen til senere,  og læse 
den når det passer dig, uden at du behøver at være online. Den kan selvfølgelig også læses på din iPhone.  
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Har du i forvejen et abonnement på Politiken i papirudgaven, følger eAvisen automatisk med.
 
Se mere om priser og muligheder på politiken.dk/ipad eller hent den direkte i App Store.

Har du styr på Mr. Cool himself, Clint Eastwood? Legenden 
er denne måned tilbage som instruktør med ’Hereafter’
 - et overnaturligt drama om liv og død med Matt Damon
i hovedrollen. Vi tester din viden om Clinten med 10 
spørgsmål om 
Hollywoods 
ordknappe 
helt.
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dO yOu FEEl luCky?

de rigtige svar: 1) 1930.   2) dollars-trilogien.   3) rawhide.   4) 31.   5) 4.   6) clinton eastwood jr.   7) en orangutang.   8) callahan.   9) politibetjent.   10) j. edgar hoover.

3. 
hvad hed tv-serien, der gav 
clint eastwood sit gennembrud? 

  rawhide      bronco  

   the cisco kid

6. 
hvad er clint eastwoods fulde navn? 

  clint easton jr

  clinton eastwood jr.

  clift eastwood jr.

5. 
hvor mange 
oscars har 
clint eastwood 
vundet?

  1      4      6

1. 
hvilket år er clint eastwood født? 

  1920     1930     1940

7. 
 i filmen ’bankekød til slemme 
drenge’ (1978) spiller clint east-
wood sammen med hvilket dyr? 

  en orangutang     en hund 

  en papegøje

2. 
hvad hed sergio leones western-
trilogi, der gjorde clint eastwood 
kendt som ”manden uden navn”? 

  dollars-trilogien

  Spaghetti-trilogien 

  den grusomme trilogi

4. 
hvor mange spillefilm har clint 
eastwood instrueret til dags dato? 

  11     31     51

læs mere om
 clint eastwoods nye film 

’hereafter’ på side 20 

8. 
hvad hedder karakteren 
dirty harry til efternavn? 

  harrison

  callahan     truman

10. 
clint eastwoods næste film hand-
ler om hvilken historisk figur?

  joe dimaggio     john f. 
              kennedy   

  j. edgar hoover

pOp quiz: 

9. 
hvilken rolle har clint eastwood 
spillet flest gange på film?

 politibetjent

  Soldat      cowboy
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den svenske udenrigsminister, Carl
Bildt, har erkendt, er EU’s politik re-
gulært mislykkedes.

I sin anglen efter såkaldt stabilitet
har EU været alt for langmodig og
overbærende med diktatoren – og
set gennem fingre med de ofre, som
den tunesiske befolkning gennem
diktaturets år har lidt.

Resultatet er, at »det var på trods
af Europa, snarere end på grund af
vores hjælp, at den tunesiske befolk-
ning (...) kom af med deres dikta-
tor«, som det hedder i dagens Kro-
nik.

DET formodes nu, at Ben Ali og hans
familie har stukket endnu flere pen-
ge til side, end EU i det forfængelige
håb, at pengene skulle komme be-
folkningen til gode, har sendt ham.

Og i dag kan vi hverken bilde tu-
neserne eller os selv ind, at Ben Ali
var en god investering. Tværtimod.

Hans regime udskød den nødven-
dige demokratisering og undertryk-
te det civilsamfund, som vores
udenlandske hjælp officielt skulle
støtte. Han var forhadt af mange og
frygtet af flere, begge dele med god
grund.

I DISSE dage har Ben Ali-regimets ef-
terladte tunge figurer forsøgt at
fastholde regimet ved at tilbyde fle-
re ufarlige oppositionsfigurer nogle
juniorposter i regeringen. Det er et
tarveligt svar på befolkningens mo-
dige og rimelige krav om frihed og
demokrati. Og fornuftigvis stritter
oppositionen og demonstranterne
imod.

Hvis EU skal tilbageerobre en flig
af respekt i Tunesien, må det euro-
pæiske fællesskab støtte tunesiske
kravet om frie valg – helt frie, også
for venstreorienterede og for religi-
øse partier – i løbet af et par måne-
der. Mindre kan ikke gøre det.

EU’s politik har ikke alene været
uforstandig og blind over for dikta-
turet. Den har også være kortsigtet,
hvis det er stabilitet og demokratisk
udvikling, vi ønsker i Nordafrikas
arabiske samfund. aj

Usolidarisk
politiken mener

VEJRET. Tørt, de fleste
steder en del sol. Op til
jævn nordlig vind.
0-2 grader. 

En fedmeoperation på et af landets offentlige syge-
hus kostede 50.000 kroner i 2008. Men de private
sygehuse fik 77.000 kroner for at udføre præcis
samme operation. Dermed fik de private sygehuse
en overbetaling på godt 40 millioner kroner for at
operere overvægtige patienter. Den socialdemo-
kratiske formand for Danske Regioner, Bent Han-

sen, erkender nu, at han har et
medansvar for den høje betaling.1

Private fedmelæger fik
millioner i overbetaling 
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Danmarks Radios bestyrelsesformand, Michael
Christiansen, og den tidligere Parken-direktør Jør-
gen Glistrup skal sammen med engelske eksperter
vurdere, om en multiarena i København kan blive
en god forretning. I mere end 10 år er storstilede
projekter for en multiarena i hovedstaden faldet til
jorden. Nu vurderer Københavns Kommune, ud-

viklingsselskabet By & Havn og
fonden Realdania projektet.1

Erhvervsfolk i aktion for
københavnsk multiarena
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Lavtlønnede
dør nu 10 år
før velstillede

B eløbet på din lønseddel fortæller,
hvor gammel du kan forvente at
blive. 

En mand blandt de bedst stillede 25
procent har en middellevetid på 81,4 år.
Det er 10 år længere end en mand blandt
de 25 procent af danskerne, der tjener
mindst. Og den forskel i middellevetid er
næsten fordoblet på 20 år. Det viser en ny
undersøgelse foretaget af Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE) og Statens Insti-
tut for Folkesundhed (SIF).

Den markante sociale ulighed i levetid
hænger sammen med forskelle i livsstil.

»Rygning er den største dræber, og der
er flere, som ryger i de lavtlønnede og
kortuddannede grupper. Og vi ved, at der

er mere opmærk-
somhed på fysisk
aktivitet blandt
velstillede, samt at
der er en tendens
til at spise sundere
blandt de velstille-
de«, siger Henrik
Brønnum-Hansen,
forskningsleder
hos SIF.

Men motion,
kost og rygning
forklarer kun til
dels forskellen. En

lavtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget, kan forvente at dø 2,3 år før en
højtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget. »Den øgede forskel i levetid kan
kun til en vis grad forklares med livsstils-
faktorer. Resten handler om de omstæn-
digheder, du ellers lever under, blandt an-
det hvordan du arbejder og bor«, siger
Henrik Brønnum-Hansen.

Fagforeningen 3F genkender, at ar-
bejdsmiljøet giver forskelle i levetiden.

»En akademikerarbejdsplads har ofte
både sund kantine, frugtordning og fit-
ness, men hvor er bygningsarbejderne og
asfaltarbejderne henne i den sammen-
hæng? De er koblet af sporet, fordi deres
arbejdspladser ikke har fokus på den
slags. Her burde det offentlige i højere
grad gå foran og støtte«, siger Peter Ham-
borg Faarbæk, projektleder hos 3F.

Han fremhæver, at uligheden i sund-
hed også hænger sammen med, at lavtud-
dannede ofte har mindre indflydelse på

deres eget arbejde end højtuddannede,
og det kan give stress, når kravene er høje. 

Peter Hamborg Faarbæk mener, at
kommunerne svigter indsatsen mod
ulighed i sundhed. En rundspørge fra 3F
har tidligere vist, at knap halvdelen af
kommunerne ikke har ulighed med i de-
res forebyggelsesplaner.

Den nye undersøgelse fra SIF og AE vi-
ser, at både rige og fattige, højtuddanne-
de og lavtuddannede, har fået længere tid
at leve i de seneste 20 år. Men de ressour-
cestærkes levetid er vokset langt mere.
Forskellen i levetid er desuden væsentligt
større for mænd end for kvinder. 

»Polariseringen og den stigende ulig-
hed skal tage alvorligt. Vi skal bestræbe os
på at have andet til fælles end landshol-
det. Den sociale sammenhængskraft er
central for, hvordan vi kan udvikle os som
samfund. Jo større ulighed, der bliver,
desto mindre forståelse har vi for hinan-
den«, siger Lars Andersen, direktør for AE.

Hæv prisen på tobak
Det kan godt lade sig gøre at mindske
uligheden i levetid, hvis man ønsker det,
siger Finn Diedrichsen, professor på Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab og med-
lem af Det Nationale Forebyggelsesråd.

»Hvis vi hævede priserne på tobak og al-
kohol, ville det have stor betydning.
Strukturelle tiltag som afgifter har faktisk
størst effekt på dem, som allermest behø-
ver det. I stedet har vi i Danmark indført
ret kraftige prissænkninger på spiritus og
ellers ført en forebyggelsespolitik baseret
på kampagner og andre frivillige tilbud,
der ikke virker ret godt. Og hvis det virker,
er det først og fremmest på de veluddan-
nede«, siger Finn Diedrichsen.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V)
erkender i en skriftlig kommentar til Poli-
tiken, at der er »en social slagside i leve-
vis«. Men han peger på, at levealderen
trods alt stiger for alle blandt andet på
grund sundere levevis.

»Samtidig betyder det markante løft i
behandlingen, at flere overlever de store
sygdomme på f.eks. kræft- og hjerteområ-
det. Men der skal særlige forebyggelses-
indsatser til for at nå udsatte målgrupper.
Derfor indfører vi billeder på cigaretter,
har forbudt stærk alkohol for unge under
18 år og indfører skat på usunde madva-
rer«.

Undersøgelsen rammer lige ned i en
heftig politisk debat om fornuften i at af-
skaffe efterlønsordningen, sådan som re-
geringen har foreslået. Efterlønsordnin-
gen har først og fremmest været brugt af
de lønmodtagere, der har den korteste
uddannelse og laveste indkomst.

Levetid handler ikke kun om valg
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NILAS HEINSKOU, KRISTINE KORSGAARD
OG FLEMMING CHRISTIANSEN

Hvis du tjener mange
penge, kan du regne
med at leve 10 år længe-
re, end hvis du tjener få. 

Rygning er den
største dræber,
og der er flere,
som ryger i de
lavtlønnede og
kortuddannede
grupper
Henrik Brøn-
num-Hansen

Den skizofrene ballerina

D et er noget så sjældent som en
balletfilm, der har vakt internati-
onalt opsigt og furore i ballet-

kredse, der i dag har premiere i de danske
biografer.

Traileren til den psykologiske thriller

’Black Swan’ er allerede blevet set af otte
millioner på YouTube, og filmen har vakt
debat i balletkredse, hvor den kritiseres
for at være uprofessionel, dovent koreo-
graferet og for ukritisk i sin gengivelse af
alle balletklicheerne: de spidse albuer,
perfektionismen, de ærgerrige mødre og
de bulimiske ballerinaer. Darren Aronof-
skys balletgys ligner et sjældent filmeven-
tyr med sin foruroligende fortolkning af
’Svanesøen’. 

Det er historien om den unge, ambitiø-
se ballerina, spillet af Natalie Portmann,

der i kampen for den eftertragtede hoved-
rolle danser tæt med de indre dæmoner,
skiftevis som den hvide og sorte svane.

Filmen balancerer på en tåspidssko
mellem mareridt og virkelighed og er ble-
vet mødt med anerkendelse på filmfesti-
valerne i Venedig, Telluride og Toronto. 

Selv om det er en dansefilm sat sam-
men af en forholdsvis ukendt instruktør,
ligger den lunt i svinget til næste måneds
Oscaruddeling i Hollywood.

Film, 3. sektion forsiden

SOPHIE ENGBERG SONNE

’Black Swan’ storsælger i bio-
graferne, men den har ud-
løst kritik i ballettens verden.
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Regeringen lægger
nu op til det af-
gørende brud med 
fagbevægelsen 
før valget
Niels Lunde, 
erhverskommentator
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Balletgys 8 mio. har set traileren, nu rammer hypet balletfilm Danmark 
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Selv om det i 2010 har været historisk billigt at af-
vikle boliggæld og sikre sine lån, har danskerne
gjort det stik modsatte. Eksperter er alarmerede
over, at 43 procent af boligejernes gæld nu står i af-
dragsfri flekslån – en stigning fra 38 procent på
blot et år. »Finanstilsynet bør fastsætte retningslin-
jer for god opførsel for realkreditinstitutterne«, si-

ger boligøkonom Morten Skak 
fra Syddansk Universitet.1

Eksperter slår alarm: For
mange risikable boliglån
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EU har svigtet tuneserne:
Det er tid til at sadle om

E
r det ikke bare lidt pinligt, at
EU gennem de seneste 15 år
har givet diktaturet i Tunesien

en direkte støtte på mere end 10
milliarder kroner?

Og er det ikke kolossalt pinligt, at
EU så sent som sidste år stillede dik-
tatoren Ben Ali en fortsat milliard-
støtte i udsigt?

Nu er diktatoren efter 23 års ben-
hård undertrykkelse, censur og kor-
ruption flygtet – eller rettere tvun-
get ud af sit land af en modig befolk-
ning. Mindst 78 mennesker er
dræbt under en voldsom opstand,
der i historiebøgerne vil blive kendt
som jasminrevolutionen. Og som
den svenske udenrigsminister, Carl
Bildt, har erkendt, er EU’s politik re-
gulært mislykkedes.

I sin anglen efter såkaldt stabilitet
har EU været alt for langmodig og
overbærende med diktatoren – og
set gennem fingre med de ofre, som
den tunesiske befolkning gennem
diktaturets år har lidt.

Resultatet er, at »det var på trods
af Europa, snarere end på grund af
vores hjælp, at den tunesiske befolk-
ning (...) kom af med deres dikta-
tor«, som det hedder i dagens Kro-
nik.

DET formodes nu, at Ben Ali og hans
familie har stukket endnu flere pen-
ge til side, end EU i det forfængelige
håb, at pengene skulle komme be-
folkningen til gode, har sendt ham.

Og i dag kan vi hverken bilde tu-
neserne eller os selv ind, at Ben Ali
var en god investering. Tværtimod.

Hans regime udskød den nødven-
dige demokratisering og undertryk-
te det civilsamfund, som vores
udenlandske hjælp officielt skulle
støtte. Han var forhadt af mange og
frygtet af flere, begge dele med god
grund.

I DISSE dage har Ben Ali-regimets ef-
terladte tunge figurer forsøgt at
fastholde regimet ved at tilbyde fle-
re ufarlige oppositionsfigurer nogle
juniorposter i regeringen. Det er et
tarveligt svar på befolkningens mo-
dige og rimelige krav om frihed og
demokrati. Og fornuftigvis stritter
oppositionen og demonstranterne
imod.

Hvis EU skal tilbageerobre en flig
af respekt i Tunesien, må det euro-
pæiske fællesskab støtte tunesiske
kravet om frie valg – helt frie, også
for venstreorienterede og for religi-
øse partier – i løbet af et par måne-
der. Mindre kan ikke gøre det.

EU’s politik har ikke alene været
uforstandig og blind over for dikta-
turet. Den har også være kortsigtet,
hvis det er stabilitet og demokratisk
udvikling, vi ønsker i Nordafrikas
arabiske samfund. aj

Usolidarisk
politiken mener

VEJRET. Tørt, de fleste
steder en del sol. Op til
jævn nordlig vind.
0-2 grader. 

En fedmeoperation på et af landets offentlige syge-
hus kostede 50.000 kroner i 2008. Men de private
sygehuse fik 77.000 kroner for at udføre præcis
samme operation. Dermed fik de private sygehuse
en overbetaling på godt 40 millioner kroner for at
operere overvægtige patienter. Den socialdemo-
kratiske formand for Danske Regioner, Bent Han-

sen, erkender nu, at han har et
medansvar for den høje betaling.1

Private fedmelæger fik
millioner i overbetaling 
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Danmarks Radios bestyrelsesformand, Michael
Christiansen, og den tidligere Parken-direktør Jør-
gen Glistrup skal sammen med engelske eksperter
vurdere, om en multiarena i København kan blive
en god forretning. I mere end 10 år er storstilede
projekter for en multiarena i hovedstaden faldet til
jorden. Nu vurderer Københavns Kommune, ud-

viklingsselskabet By & Havn og
fonden Realdania projektet.1
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Lavtlønnede
dør nu 10 år
før velstillede

B
eløbet på din lønseddel fortæller,
hvor gammel du kan forvente at
blive. 

En mand blandt de bedst stillede 25
procent har en middellevetid på 81,4 år.
Det er 10 år længere end en mand blandt
de 25 procent af danskerne, der tjener
mindst. Og den forskel i middellevetid er
næsten fordoblet på 20 år. Det viser en ny
undersøgelse foretaget af Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE) og Statens Insti-
tut for Folkesundhed (SIF).

Den markante sociale ulighed i levetid
hænger sammen med forskelle i livsstil.

»Rygning er den største dræber, og der
er flere, som ryger i de lavtlønnede og
kortuddannede grupper. Og vi ved, at der

er mere opmærk-
somhed på fysisk
aktivitet blandt
velstillede, samt at
der er en tendens
til at spise sundere
blandt de velstille-
de«, siger Henrik
Brønnum-Hansen,
forskningsleder
hos SIF.

Men motion,
kost og rygning
forklarer kun til
dels forskellen. En

lavtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget, kan forvente at dø 2,3 år før en
højtuddannet mand på 30 år, som aldrig
har røget. »Den øgede forskel i levetid kan
kun til en vis grad forklares med livsstils-
faktorer. Resten handler om de omstæn-
digheder, du ellers lever under, blandt an-
det hvordan du arbejder og bor«, siger
Henrik Brønnum-Hansen.

Fagforeningen 3F genkender, at ar-
bejdsmiljøet giver forskelle i levetiden.

»En akademikerarbejdsplads har ofte
både sund kantine, frugtordning og fit-
ness, men hvor er bygningsarbejderne og
asfaltarbejderne henne i den sammen-
hæng? De er koblet af sporet, fordi deres
arbejdspladser ikke har fokus på den
slags. Her burde det offentlige i højere
grad gå foran og støtte«, siger Peter Ham-
borg Faarbæk, projektleder hos 3F.

Han fremhæver, at uligheden i sund-
hed også hænger sammen med, at lavtud-
dannede ofte har mindre indflydelse på

deres eget arbejde end højtuddannede,
og det kan give stress, når kravene er høje. 

Peter Hamborg Faarbæk mener, at
kommunerne svigter indsatsen mod
ulighed i sundhed. En rundspørge fra 3F
har tidligere vist, at knap halvdelen af
kommunerne ikke har ulighed med i de-
res forebyggelsesplaner.

Den nye undersøgelse fra SIF og AE vi-
ser, at både rige og fattige, højtuddanne-
de og lavtuddannede, har fået længere tid
at leve i de seneste 20 år. Men de ressour-
cestærkes levetid er vokset langt mere.
Forskellen i levetid er desuden væsentligt
større for mænd end for kvinder. 

»Polariseringen og den stigende ulig-
hed skal tage alvorligt. Vi skal bestræbe os
på at have andet til fælles end landshol-
det. Den sociale sammenhængskraft er
central for, hvordan vi kan udvikle os som
samfund. Jo større ulighed, der bliver,
desto mindre forståelse har vi for hinan-
den«, siger Lars Andersen, direktør for AE.

Hæv prisen på tobak
Det kan godt lade sig gøre at mindske
uligheden i levetid, hvis man ønsker det,
siger Finn Diedrichsen, professor på Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab og med-
lem af Det Nationale Forebyggelsesråd.

»Hvis vi hævede priserne på tobak og al-
kohol, ville det have stor betydning.
Strukturelle tiltag som afgifter har faktisk
størst effekt på dem, som allermest behø-
ver det. I stedet har vi i Danmark indført
ret kraftige prissænkninger på spiritus og
ellers ført en forebyggelsespolitik baseret
på kampagner og andre frivillige tilbud,
der ikke virker ret godt. Og hvis det virker,
er det først og fremmest på de veluddan-
nede«, siger Finn Diedrichsen.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V)
erkender i en skriftlig kommentar til Poli-
tiken, at der er »en social slagside i leve-
vis«. Men han peger på, at levealderen
trods alt stiger for alle blandt andet på
grund sundere levevis.

»Samtidig betyder det markante løft i
behandlingen, at flere overlever de store
sygdomme på f.eks. kræft- og hjerteområ-
det. Men der skal særlige forebyggelses-
indsatser til for at nå udsatte målgrupper.
Derfor indfører vi billeder på cigaretter,
har forbudt stærk alkohol for unge under
18 år og indfører skat på usunde madva-
rer«.

Undersøgelsen rammer lige ned i en
heftig politisk debat om fornuften i at af-
skaffe efterlønsordningen, sådan som re-
geringen har foreslået. Efterlønsordnin-
gen har først og fremmest været brugt af
de lønmodtagere, der har den korteste
uddannelse og laveste indkomst.

Levetid handler ikke kun om valg
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kortuddannede
grupper
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Den skizofrene ballerina

D
et er noget så sjældent som en
balletfilm, der har vakt internati-
onalt opsigt og furore i ballet-

kredse, der i dag har premiere i de danske
biografer.

Traileren til den psykologiske thriller

’Black Swan’ er allerede blevet set af otte
millioner på YouTube, og filmen har vakt
debat i balletkredse, hvor den kritiseres
for at være uprofessionel, dovent koreo-
graferet og for ukritisk i sin gengivelse af
alle balletklicheerne: de spidse albuer,
perfektionismen, de ærgerrige mødre og
de bulimiske ballerinaer. Darren Aronof-
skys balletgys ligner et sjældent filmeven-
tyr med sin foruroligende fortolkning af
’Svanesøen’. 

Det er historien om den unge, ambitiø-
se ballerina, spillet af Natalie Portmann,

der i kampen for den eftertragtede hoved-
rolle danser tæt med de indre dæmoner,
skiftevis som den hvide og sorte svane.

Filmen balancerer på en tåspidssko
mellem mareridt og virkelighed og er ble-
vet mødt med anerkendelse på filmfesti-
valerne i Venedig, Telluride og Toronto. 

Selv om det er en dansefilm sat sam-
men af en forholdsvis ukendt instruktør,
ligger den lunt i svinget til næste måneds
Oscaruddeling i Hollywood.

Film, 3. sektion forsiden

SOPHIE ENGBERG SONNE

’Black Swan’ storsælger i bio-
graferne, men den har ud-
løst kritik i ballettens verden.

1 Side 2

Regeringen lægger
nu op til det af-
gørende brud med 
fagbevægelsen 
før valget
Niels Lunde, 
erhverskommentator

EUROPEAN NEWSPAPER OF THE YEAR

Balletgys 8 mio. har set traileren, nu rammer hypet balletfilm Danmark 
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KARMAMEJU
YOGAMÅTTE
0,6x61x183 cm.
Pluspris 255 kr. 
Alm. pris 299 krr.
Køb på politikenn.dk/plus
eller i Plusbutikkken, 
Vestergade 22, KKbh. K

Trøfler er en af gastronomiens 
mest sjældne og værdsatte 
ingredienser.

Vi serverer en 
4 retters trøffel-
menu med 4 
forskellige vine.

Pris pr. kuvert 
for menu og vine kr. 540,-

Restaurant BØF & OST
Gråbrødretorv 13,
1154 København K.
Tlf. 33 11 99 11

TRØFLER OG VIN

Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj
Tel 8818 1100

Kommende eftersyn
og auktioner: 

bruun-rasmussen.dk

Sundkrogsgade 30
2100 Kbh. Ø
Tel 8818 1111

Sælg på auktionindleveringsfrist

Mulighed for kontant forskud!

ige nu oplever vi et meget stærktLi
unstmarked, derfor søger viku

moderne kunst og design til voresm
ommende internationale auktionko .

i holder åbent alle hverdage samtVi
ørdage i Århus og København Ø.lø

moderne kunst og designm 24. januar

Poul Kjærholm: “PK-0”. 
Vurdering: DKK 30-40.000

Opera i Dresden & Berlin

Mangaard Travel Group
www.mangaard-travel.dk � 86754840

Syv herlige dage med fem klassiske operaer:
„Arabella” i Semperoper, „Otello” og „Barberen i Se-
villa” i Deutsche Oper samt „Elskovsdrikken” og „La
Traviata” i Staatsoper. Kun gode pladser i parketet. 

1. - 7. marts | Pris pr. person kr. 12.750

Inkl. ����������������������������������������������
5 operabilletter kategori 1, dansk teknisk rejseleder

MAKTABI
ÆGTE TÆPPER

Nu starter et reelt og seriøst

UDSALG
Vi rydder op blandt
4500 tæpper med
store nedsættelser

Læs mere på maktabi.dk

St. Kongensgade 83 - Kbh.

Lørdag og Søndag 10-16

HURTIGRUTEN

Ring til Hurtigrute-specialisten 
og få en personlig vejledning

Verdens smukkeste 
sørejse langs Norges 

kyster og fjorde

Gothersgade 105
1011 København K
Tlf.: 33 13 43 34
www.rejsecenternorge.dk

Bestil 
sær- 

katalog

Super 

gode tilbud 

og rabatter 

Ring  

3313 4334

Illustration: Kaspar H. Busch/foto: Fox

Hele Politiken på din iPad
Politiken udkommer nu også til iPad. Det betyder at du får hele avisen dvs. alle dagens sektioner – og at den 
leveres allerede kl. 04.30 direkte på din iPad. Det er tidligt, men du kan altid gemme avisen til senere,  og læse 
den når det passer dig, uden at du behøver at være online. Den kan selvfølgelig også læses på din iPhone.  
 
Præcis som i papiravisen, kan du bladre i sektionerne, og i tillæg kan du både søge og redigere, hvilket giver dig 
mulighed for at læse ren, rå tekst – renset for fotos og illustrationer. Man kan dog diskutere om det ikke ville 
være synd, for aldrig har fotografierne og illustrationerne stået så skarpt. Avisen har i det hele taget aldrig taget 
sig bedre ud.
 
Politiken til iPad – eAvisen – kan købes i løssalg til 18 kr, eller som abonnement i App Store til 275 kr. pr. måned. 
Har du i forvejen et abonnement på Politiken i papirudgaven, følger eAvisen automatisk med.
 
Se mere om priser og muligheder på politiken.dk/ipad eller hent den direkte i App Store.
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Månedens 
brugeran-

sexet samspil, 
komiske katastrofer 
og troværdige tårer
fra første minut er du måske mistænksom over, om ikke filmen 
vil udvikle sig i det forudsigelige velkendte rom-com spor - 
men som filmen skrider frem, overraskes du. den er ikke for-
udsigelig fnis-agtig men derimad til tider hylende morsom, og 
lyden af popcorn i den gale hals gentages ud over biografen. 
derudover er det lykkes at få to så talentfulde stjerner sam-
men igen, for første gang siden de var mand og kone i ’broke-
back mountain’. det er tydeligt, at de er trygge ved hinanden, 
og det giver et fantastisk sam- og skuespil. havde det modsat-
te været tilfældet, kunne det have været ret så katastrofalt og 
tydeligt, når de begge er nøgne stort set halvdelen af filmen. 
det er medlevende og troværdigt og ikke hollywood-glitter-
agtigt men virkeligt. det er filmen, der har det hele, store 
hyl af grin, en lille tåre, der diskret tørres væk under pakke-
sammen-under-rulleteksterne-forvirringen, fantastisk under-
holdende samspil, velskrevne replikker og romantik både af 
den komiske og episke slags. de bedste anbefalinger til kon-
sekvent god underholdning og et dejligt frisk pust blandt en 
masse middelmådige konkurrenter. god fornøjelse! 

alex the movieaddict modtager to Fribilletter 
For Sin anmeldelSe aF ’love and other drugS’

hvad jeg ser frem til:
’the tree of life’. terrence malick (the thin 
red line) har aldrig skuffet mig! måske ikke 
overraskende for en instruktør, der kun har 
lavet en håndfuld film i sin næsten 40 år-
lange karriere - men stadig en bedrift i min 
verden. malicks femte film ’the tree of life’ 
er med brad pitt og sean penn, og blev først 
rygtet til at være noget så u-malick’sk som 
en dinosaur-film. heldigvis viser traileren, 
at man kan forvente et stilfærdigt, lyrisk 
drama…dinosaurer eller ej. 

premiere den 19. maj.

hvad er kino.tv?
kino.tv er kino.dk’s egenproducerede video-indhold. det 
er her, man møder de største stjerner, danske som uden-
landske. kino.tv finder man på www.kino.dk.

kino.tv i februar
- the fighter: christian bale fortæller om den kommende 
batman-film og mark wahlberg fortæller om at komme i 
fysisk form. ’the fighter’ får premiere den 10. februar.
- gulliver’s travel: du kan bl.a. se jack black i sit vanlige 
sarkastiske hjørne og kino.dk’s udsendte blive løftet af 
kæmpen gulliver! ’gulliver’s travels’ får premiere den 10. 
feburar i 3d.
- alle for én: mick øgendahl og rasmus bjerg fortæller om 
mængden af jakabov, som mick øgendahl måtte tygge sig 
igennem. ’alle for én’ får premiere den 10. februar.

kommende indslag på kino.tv
- the dilemma: i marts kan du opleve vince vaughn, kevin 
james, jennifer connelly, winona ryder og ron howard, 
som vi har mødt i london.
se mere på www.kino.dk

hvad jeg ser frem til:
’x-men: first class’. superheltefilmen 
lover godt med matthew (kick-ass) 
vaughn ved roret og en ny rollebesæt-
ning. det er meningen, at filmen skal 
tage fat i tegneseriens oprindelse i 
1960erne, og handlingen foregår derfor 
i det årti. det undrer mig dog, at hverken 
jean grey eller cyclops optræder på de 
billeder, der er frigivet fra filmen. de er 
for mig indbegrebet af den første gruppe 
x-men-mutanter.

premiere den 1. juni.

lOvE ANd 
OthER dRugs:

www

alex the movieaddict:

Daniel BentienStine Teglgaard

til superhelte-galla 
I l.A.
vI SENDTE I SAMARBEJDE MED SoNy pICTURES 
To BRUGERE TIL GALLApREMIERE på SUpER-
hELTEFILMEN ’ThE GREEN hoRNET’ I LoS 
ANGELES I SELSKAB MED FILMENS STJERNER! 
ANNETTE oG STEFAN BENNEBERGS vIDEo 
FRA TUREN KAN SES på www.KINo.DK

MånedensbrugeranMeldelse
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Godt nyt til alle ejere af en iPad.
Kino.dk-magasinet udkommer fremover i en helt speciel, udvidet udgave til iPad. Og den er helt gratis. 
Ud over de sædvanlige filmomtaler, interviews, features og nyheder får du en hurtig og nem magasinoversigt, 
adgang til de fedeste filmtrailers og interaktive billedgallerier. Gå ind på Apples App Store for at downloade 
den nye kino.dk iPad app nu.

Få en smagsprøve af 
Kino.dk iPad app.
Læs mere på side 17 
om hvordan du gør.



buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget 
danskerne glæder sig til en bestemt film. det 
udregnes som et gennemsnit af, hvor meget bru-
gerne 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. resultatet 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.

02/02
to på flugt
Animation/familiefilm . 18

127 hours
drama/thriller . . . . . . . . . . . . . 19

hereafter
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

easy a
komedie / teenagefilm . .21

rabbit hole
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

oceans
dokumentar . . . . . . . . . . . . . . . . 22

10/02
the tree
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

yogi bear
Animation/familiefilm ...23

gulliver’s travels
komedie/Adventure/
familiefilm .......................23
the fighter
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

alle for Én
komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

the tourist
Animation/komedie .......25

den kæmpestore
bjørn
Animation/familiefilm . 25

17/02
true grit
Western . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

24/02
mød min måske kone
komedie/romantik ........ 29

animal kingdom
thriller/drama . . . . . . . . . . . . . 29

sanctum
thriller/Adventure . . . . . . . 30

dogtooth
komedie/drama.. . . . . . . . . . 30

en familie
drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

buzz-o-meter giv din vurdering på kino.dk

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!
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kino.dk tager forbehold for ændringer af premi-
eredatoer, idet premierer på film ændrer sig 
konstant. Se en opdateret liste over 
premierefilm på www.kino.dk

93,6%

912 stemmer

kino.dk      februar 2011 PREMIEREOVERSIGT
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sådan gør du: 
Du skal have adgang til 
internettet på din mobil
•	Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	Tryk	på	linket	for	at	downloade
 programmet til din kameratelefon 
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	Tryk	på	playknappen	og	se	filmtraileren

det koster alm. data og 
sms trafik at scanne koden. 
Når du scanner en kode 
deltager du i konkurrencen 
om to biografbilletter.

sE tRAilERs
pÅ diN mObil
du kan nu se trailers til udvalgte film i 
magasinet på din mobil. Når du ser en 
2d-kode som nedenstående i en filmomtale 
kan du scanne koden, og se filmens trailer 
på din mobiltelefon. hold derfor øje 
med 2d-koderne, der i dette magasin 
er at finde på fem forskellige titler.

©
 Sony pictures
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isneys nye animerede eventyr opda-
terer grimm-brødrenes eventyr fra 

1912 om den meget langhårede rapun-
zel, der indespærres i et tårn. i den nye 
udgave får rapunzel besøg af en flot, ung 
tyv, og med hjælp fra ham og hans hest 
begiver rapunzel sig ud i den store verden 
for første gang.

mandy moore og Zachary levi har lagt 
stemmer til den originale version, men fil-
men kommer også med danske stemmer. 
instruktørerne Nathan greno og byron 
howard har tidligere lavet animationsfil-
men ’bolt’ (2008). 

D

tO pÅ
Flugt
DISNEy GENFoRTæLLER 
EvENTyRET oM RApUNzEL

ANImATION/fAmIlIefIlm

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
100 min.

premiere

03-02

original titel
Tangled

instruktør 
Byron Howard, 
Nathan Greno 

danske stemmer 
Alexandre Williaume, 
Cecilie Stenspil, Betty 
Glosted, Lars Mikkelsen

i udvalgte biografer

kino.dk      februar 2011
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85%

383 stemmer

se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.
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©
 fox

ilmen ’127 hours’ fortæller den autentiske og 
grusomme historie om en klatreulykke i utah. 

james franco spiller bjergbestigeren Aron ralston, 
hvis hånd sætter sig i klemme under en sten. fanget i 
en dyb sprække og helt alene med kilometer til nær-
meste hjælpende hånd indser ralston, at han må gå 
helt til kanten af sine egne grænser for at overleve.

instruktøren danny boyle vender med ’127 hours’ 
tilbage efter oscar-succesen ’Slumdog millionaire’. 
filmen er baseret på en bog af Aron ralston, som 
detaljeret beskriver den klatreulykke, som filmen 
beskæftiger sig med. james franco er den altover-
skyggende hovedrolle i filmen. hans vej til (bjerg)
toppen i hollywood er gået fra rollen som harry 
osborn i Spider-man-trilogien over oscar-vinderen 
’milk’ (2008) til skæv stener i komedier som ’pineap-
ple express’ (2008)”.

F

127 hOuRs
NyT BARSKT DRAMA AF INSTRUKTØREN 
BAG ’SLUMDoG MILLIoNAIRE’ 

DRAmA / ThRIlleR

land 
USA/Storbritannien

produktionsår 
2010

spilletid 
94 min.

premiere

03-02

original titel
127 Hours

instruktør 
Danny Boyle 

skuespillere 
James Franco, 
Kate Mara, 
Amber Tamblyn, 
Treat Williams

AKTUELLE FILM

83,7%

181 stemmer

se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

Nomineret til
6 Oscars
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hvad venter en, når man dør? i clint east-
woods nye drama vikles tre menneskers liv ind 

i hinanden med udgangspunkt i dette spørgsmål. 
filmen følger george (matt damon), der besidder 
synske evner, men ikke længere ønsker at arbejde 
som medium. Samtidig bliver en kvinde i frankrig og 
en ung dreng i england udsat for begivenheder, der 
får dem til at granske over livet efter døden.

instruktøren clint eastwood er ikke fremmed 
overfor dramagenren med oscar-vindende film som 
’mystic river’ (2003) og ’million dollar baby’ (2004) 
på samvittigheden. den charmerende franske skue-
spillerinde cécile de france spiller over for matt 
damon, der tidligere har medvirket i eastwoods 
’invictus’ (2009).

H
DRAmA

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
129  min.

premiere

03-02

original titel
Hereafter

instruktør 
Clint Eastwood

skuespillere
Matt Damon, 
Cécile De France, Bryce 
Dallas Howard, Frankie 
McLaren, George McLaren

hEREAFtER
ovERNATURLIGT DRAMA 
AF CLINT EASTwooD

kino.dk      februar 2011

83,8%

136 stemmer

test din viden om 
clint eastwood 

på side 12

se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

Nomineret til
1 Oscar

20
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DRAmA

original titel
Rabbit Hole

instruktør 
John Cameron Mitchell

skuespillere 
Nicole Kidman, 
Aaron Eckhart, 
Dianne Wiest, 
Miles Teller

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
92 MIN.

premiere

03-02

original titel
Easy A

instruktør 
Will Gluck

skuespillere 
Emma Stone, 
Thomas Hayden Church, 
Patricia Clarkson, Lisa 
Kudrow, Stanley Tucci

en pæne pige olive (emma Stone) lever en anonym tilværelse på high 
school. hun er stadig jomfru, men ved ikke helt, om hun er klar til at miste 

mødommen, så hun bilder skolekammeraterne ind, at har haft sex med en fyr 
uden egentlig at have det. det bliver begyndelsen til en total omvæltning af 
hendes sociale status på skolen.

den skæve teenage-komedie er blevet sammenlignet med film som ’juno’ (2007) 
og ’clueless’ (1995) og har rutinerede navne som patricia clarkson (Shutter island) 
og Stanley tucci (the lovely bones) på rollelisten. ’easy A’ har gjort emma Stone 
til et eftertragtet navn i hollywood, og snart vil det brede biografpublikum opleve 
hende som peter parkers kærlighedsinteresse i den kommende Spider-man-film.

ecca (Nicole kidman) og howie corbetts (Aaron eckhart) lille dreng er død 
i en bilulykke. otte måneder efter bearbejder de begge deres sorg på helt 

forskellig vis. howie er ulykkelig, men søger at dæmpe sit tab ved at indlede et 
venskab med en kvinde fra terapigruppen. becca ser en dag tilfældigvis den unge 
mand, der kørte deres dreng ned. hun opsøger ham, og gennem små samtaler 
forsøger de at nå en gensidig forståelse. men da den unge mand opsøger dem i 
deres hjem, bliver det for meget for howie.

’rabbit hole’ er instrueret af john cameron mitchell (hedwig and the Angry 
inch). Nicole kidman har den ene af filmens to hovedroller. hun modtog en 
oscar for sin rolle i ’the hours’ (2002), men kunne bl.a. også opleves i lars von 
triers ’dogville’ (2003). Aaron eckhart spiller hendes mand, og selvom han nok 
er mest kendt for sin rolle som harvey dent i ’the dark knight’ (2008), gav 
han en lige så forrygende præstation i ’thank You for Smoking’ (2005).

EAsy A

RAbbit hOlE

AT væRE ELLER IKKE væRE … JoMFRU

NICoLE KIDMAN I DRAMA oM AT MISTE

21
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kOmeDIe/TeeNAGefIlm

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
91 min.

premiere

03-02

86,5%

298 stem
m

er

læs om 
emma stone 

på side 10

Nomineret til 1 Oscar
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DRAmA

original titel
The Tree

instruktør 
Julie Bertucelli

skuespillere 
Charlotte Gainsbourg, 
Morgana Davies, 
Marton Csokas, 
Adan Young

land 
 Frankrig/Schweiz

produktionsår 
2010

spilletid 
103 MIN.

premiere

03-02

land 
Frankrig/Østrig

produktionsår 
2010

spilletid 
100 min.

premiere

10-02

original titel
Oceans

instruktør 
 Jacques Perrin

okumentarfilmen ’oceans’ viser verdenshavene indfanget af den dob-
belt oscar-nominerede jacques perrin, som for knap ti år siden filmede 

luftens vidundere i ’fugle på rejse’. gennem sammenlagt seks år gennemførtes 
ikke mindre end 70 ekspeditioner til 50 forskellige steder i verden - alle under 
havoverfladen.

12 produktionshold filmede over 100 forskellige dyrearter i situationer og 
omgivelser, hvor det ikke tidligere har været muligt at filme. man måtte opfinde 
en helt ny teknik og benytte avanceret udstyr for at indfange det umulige på 
biograflærredet. ’oceans’ er fortsættelsen til ’earth’ fra 2007.

awn (charlotte gainsbourg) bor med sin mand og børn i den hede austral-
ske sommer-idyl, men da manden dør uden varsel, må dawn sammen med 

sin otteårige datter Simone (morgana davies) kæmpe sig tilbage til livet. Simone 
bliver dog overbevist om, at faren lever videre i form af et kæmpe træ ved deres 
gård.

’the tree’ er et engelsksproget fransk-østrigsk drama med Antichrist-stjernen 
charlotte gainsbourg i hovedrollen. instruktøren julie bertucelli stod bag den 
prisbelønnede ’da otar rejste’ i 2003, og ’the tree’ er hendes anden spillefilm.

Filmen er en del af Filmportens program.

OCEANs

thE tREE

DET SMUKKE hAv

DRAMA MED ChARLoTTE GAINSBoURG
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76,3%

77 stemmer
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Jonathan Swifts klassiske fortælling om mennesket 
gulliver, der havner i lilleputternes eventyrlige land, 

får en filmisk renæssance med komikeren jack black. han 
spiller den kæmpende forfatter lemuel gulliver, der i 
et forsøg på at imponere sin redaktør sejler med en båd 
til bermuda trekanten. en storm senere befinder gulliver sig som en kæmpe 
blandt lilleputter, og efter en hård begyndelse bliver den kæmpestore gulliver 
en inspiration for hans nye, små venner. 
 kombinationen af jack blacks komiske stil og det naive, åbensindede fol-
kefærd giver masser af mulighed for narrestreger i rob lettermans (monsters 
mod Aliens, 2009) udgave af ’gulliver’s travels’. i store biroller ses jason Segel 
(droppet af Sarah marshall, 2009) og emily blunt (the Young victoria, 2009).

gullivER’s 
tRAvEls

B jørnene Yogi og boo boo bor i jellystone-parken, hvor 
de morer sig med at stjæle frokostkurve fra parkens 

besøgende gæster. Skovbetjenten Smith (tom cavanagh) 
gør, hvad han kan for at forhindre balladen, men indtil 
videre uden held. da byens borgmester beslutter sig for at 
lukke parken ned, må Yogi og boo boo slå sig sammen med Skovbetjent Smith 
og journalisten rachel (Anna faris) for at redde jellystone.
 ’Yogi bear’ er baseret på den populære tegnefilmsserie skabt af hanna-babera 
i 1961, og karakteren Yogi var stjerne i forskellige serier på tv helt frem til 1992. 
filmen kommer udelukkende med dansk tale og er en blanding af animation og 
realfilm i stil med ’Alvin og de frække jordegern’ (2007) og ’garfield’ (2004).

yOgi bEAR
FERIE MED BJØRN på

JACK BLACK hAR
ALDRIG væRET STØRRE 

kOmeDIe/fAmILIefILm

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
85 min.

premiere

10-02

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
82 min.

premiere

10-02

original titel
Yogi Bear

instruktør 
Eric Brevig

danske stemmer 
Lars Thiesgaard,
Christian Potalivo, 
Thomas Voss, 
Peter Zhelder

ANImATION/fAmIlIefIlm

original titel
Gulliver’s Travels

instruktør 
Rob Letterman

skuespillere
 Jack Black, Jason 
Segel, Emily Blunt, 
Amanda Peet, 
Billy Connolly 

i udvalgte biografer

80,7%

96 stemmer

  februar 2011      kino.dk    AKTUELLE FILM

læs mere om filmen i
familie-kino på side 43 og

se video-interview med
jack black på kino.dk

se traileren lige 
nu på din mobil-
telefon!
læs mere på side 17 
om hvordan du gør.

se traileren lige 
nu på din mobil-
telefon!
læs mere på side 17 
om hvordan du gør.
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kOmeDIe

original titel
Alle for én

instruktør 
Rasmus Heide

skuespillere 
Mick Øgendahl, Jon 
Lange, Rasmus Berg, 
Jonatan Spang, Rutger 
Hauer, Lisa Werlinder

land 
 Frankrig/Schweiz

produktionsår 
2010

spilletid 
103 MIN.

premiere

03-02

land 
Danmark

produktionsår 
2011

spilletid 
86 min.

premiere

10-02

original titel
The Fighter

instruktør 
David O. Russell

skuespillere 
Mark Wahlberg, 
Christian Bale, 
Amy Adams, 
Melissa Leo

e to brødre dickie (christian bale i endnu en kamæleonagtig præstation) 
og mickey (mark Wahlberg) lever og ånder for boksning, men hvor dickies 

storhedstid ligger i fortiden, skal mickeys først til at begynde. hele mickeys 
grovkornede underklassefamilie forsøger at hjælpe ham med sin boksekarriere, 
men en generel mangel på dømmekraft sender ham langsomt mod afgrunden. 
   ’the fighter’ er instrueret af david o. russell (three kings) og handler ligeså 
meget om de kampe, der foregår i familiens skød, som de der foregår i bokse-
ringen. christian bale er kendt som batman i de to nye film om superhelten 
(’batman begins’ og ’the dark knight’), og mark Wahlberg blev oscar-nomineret 
for sin birolle i ’the departed’ (2006).

tand-up-komikeren mick øgendahl har skrevet en komedie om fire gamle 
barndomsvenner, der som voksne adskilles af forskellige livsstile. martin 

er blevet politimand, mens Nikolai, ralf og timo lever på kanten af loven med 
hurtige biler. men en dag står de alle overfor uoverskuelige problemer og plan-
lægger et lille kup, én for alle og alle for én!

jonatan Spang, rasmus bjerg, jon lange og hollywoodstjernen rutger hauer 
(blade runner) giver mick øgendahl modspil, og ’Alle for én’ er instrueret af 
rasmus heide, der tidligere har lavet ’blå mænd’ og ’julefrokosten’.

thE FightER

AllE FOR EN

AUTENTISK BoKSEDRAMA MED 
ChRISTIAN BALE oG MARK wAhLBERG

hoLDET BAG ’BLå MæND’ ER TILBAGE

24
©

 n
ordisk film

©
 fridthjof film

/N
ordisk film

Nomineret til
7 Oscars

se videointerviews
 med christian bale og 

mark wahlberg på 

www.kiNO.dk

læs interview med mick 
øgendahl og rasmus bjerg på side 36 

og se video-interview på

www.kiNO.dk

83,6%

141 stemmer

se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på side 17 
om hvordan du gør.

se traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på side 17 
om hvordan du gør.

86,5%

471 stemmer
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bay I ’den kæmpestore bjørn’ er jonathan og Sofie på ferie hos deres morfar, som 
bor isoleret og tæt ved den ældgamle Storskov. Skoven er efter sigende 

magisk og huser mærkværdige dyr og skabninger. de får derfor at vide, at de 
under ingen omstædigheder må gå gennem lågen i hækken. men regler er til 
for at blive brudt, og snart befinder jonathan og Sofie sig midt i et dramatisk 
eventyr, som bringer dem på sporet af sandheden om den kæmpestore bjørn. 
’den kæmpestore bjørn’ er en ny dansk animationsfilm, der umiddelbart har 
mere til fælles med den japanske mester hayao miyazaki (det levende slot, 
prinsesse mononoke) end disney.

dEN kAEmpE-
stORE bjORN

Amerikaneren frank (johnny depp) er på et stille 
og roligt besøg i italien for at komme sig over sin 

ekskæreste. men før han får oplevet den storslåede natur 
eller smagt det italienske køkken, møder han den smukke 
agent elise (Angelina jolie), der overraskende og med fuldt 
overlæg begynder at beskytte frank. Snart går den vilde katten-
efter-musen-jagt, og frank kastes ud i et lynkursus som tophemmelig agent.
hollywoods måske smukkeste mennesker, Angelina jolie og johnny depp, spiller 
for første gang sammen, og de har fået selskab af paul bettany (master and 
commander: til verdens ende, 2003) og timothy dalton (the living daylights, 
1987). den tyske florian henckel von donnersmarck (de andres liv, 2006) har 
instrueret.

thE
tOuRist
ANGELINA JoLIE 
BESKyTTER JohNNy DEpp  

Ny DANSK ANIMATIoNSFILM

ANImATION/fAmILIefIlm

land 
Danmark

produktionsår 
2011

spilletid 
75 min.

premiere

10-02

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
103 min.

premiere

10-02

original titel
The Tourist

instruktør 
Florian Henckel 
von Donnersmarck

skuespillere 
Johnny Depp, Angelina 
Jolie, Paul Bettany, Rufus 
Sewell, Timothy Dalton

AcTION/kOmeDIe

original titel
Den kæmpestore bjørn

instruktør 
Esben Toft Jacobsen

stemmer 
Markus Rygaard, 
Alberte Blichfeldt, 
Elith Nulle Nykjær, 
Flemming Quist Møller

75,7%

55 stemmer
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se traileren lige 
nu på din mobil-
telefon!
læs mere på side 17 
om hvordan du gør.

82,7%

228 stemmer



singstar.com
eu.playstation.com

“2
”,

 “
P

la
yS

ta
tio

n”
, “

P
S

3”
 a

nd
 “
À

” 
ar

e 
tr

ad
em

ar
ks

 o
r 

re
g

is
te

re
d

 t
ra

d
em

ar
ks

 o
f 

S
o

ny
 C

o
m

p
ut

er
 E

nt
er

ta
in

m
en

t 
In

c.
 “

” 
is

 a
 t

ra
d

em
ar

k 
o

f 
th

e 
sa

m
e 

co
m

p
an

y.
  

“ Ô
” 

is
 a

 r
eg

is
te

re
d

 t
ra

d
em

ar
k 

o
f 

S
o

ny
 C

o
rp

o
ra

tio
n.

 “
B

lu
-r

ay
 D

is
c”

 a
nd

 “
B

D
” 

ar
e 

tr
ad

em
ar

ks
. S

in
g

S
ta

r®
D

an
sk

e 
H

its
 ©

20
10

 S
o

ny
 C

o
m

p
ut

er
 E

nt
er

ta
in

m
en

t 
E

ur
o

p
e.

  P
ub

lis
he

d
 b

y 
S

o
ny

 C
o

m
p

ut
er

 E
nt

er
ta

in
m

en
t 

E
ur

o
p

e.
  

D
ev

el
o

p
ed

 b
y 

S
C

E
E

 L
o

nd
o

n 
S

tu
d

io
s.

  “
S

in
g

S
ta

r”
, “

M
y 

S
in

g
S

ta
r”

 a
nd

 “
S

in
g

S
to

re
” 

ar
e 

tr
ad

em
ar

ks
 o

r 
re

g
is

te
re

d
 t

ra
d

em
ar

ks
 o

f 
S

o
ny

 C
o

m
p

ut
er

 E
nt

er
ta

in
m

en
t 

E
ur

o
p

e.
 A

ll 
ri

g
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

SingStar efter filmen?

AlphAbeAt • AquA • Dúné • hej MAteMAtik

Shu-bi-DuA • tinA Dickow • AtAf khAwAjA 

bryAn rice • celinA ree • jAkob SveiStrup

joey Moe • jookS • junior Senior • lizzie 

MAgtenS korriDorer • nAbihA 

poul krebS • privAte • Sukkerchok 

SuperheroeS • volbeAt

MeDinA • rASMuS SeebAch 

nik & jAy • cArpArk north 

cut ’n’ Move • lAbAn
100 %

danske
kunstnere

på gADen 
16. feb.
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SingStar efter filmen?

AlphAbeAt • AquA • Dúné • hej MAteMAtik

Shu-bi-DuA • tinA Dickow • AtAf khAwAjA 

bryAn rice • celinA ree • jAkob SveiStrup

joey Moe • jookS • junior Senior • lizzie 

MAgtenS korriDorer • nAbihA 

poul krebS • privAte • Sukkerchok 

SuperheroeS • volbeAt

MeDinA • rASMuS SeebAch 

nik & jAy • cArpArk north 

cut ’n’ Move • lAbAn
100 %

danske
kunstnere

på gADen 
16. feb.



28
kino.dk      februar 2011 AKTUELLE FILM

en 14-årige mattie ross har brug for hjælp til at 
finde sin fars morder og tage god gammeldags 

hævn. hun hyrer to hårde, frygtløse mænd - den alko-
holiserede u.S. marshal reuben j. ”rooster” cogburn 
(jeff bridges) og texas ranger laboeuf (matt damon), 
der af andre årsager er ude efter den samme mand.

jeff bridges samarbejder igen med joel og ethan coen 
i denne genindspilning af john Waynes oscar-film ’de 
frygtløse’ (1969), der oprindeligt bygger på en roman 
af charles portis (1968). josh brolin (No country 
for old men, 2008) spiller morderen, matt damon 
er texas ranger med overskæg, og det unge talent 
hailee Steinfeld er pigen med planen.

D

tRuE gRit
wESTERN AF CoEN-BRØDRENE

weSTeRN

©
 u

ip

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
110 min.

premiere

17-02

original titel
True Grit

instruktør 
Ethan Coen, 
Joel Coen 

skuespillere 
Jeff Bridges, Matt 
Damon, Josh Brolin, 
Hailee Steinfeld

88,6%

187 stemmerse traileren 
lige nu på din 
mobiltelefon!
læs mere på 
side 17 om 
hvordan du gør.

Nomineret til
10 Oscars
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kOmeDIe/ROmANTIk

ThRIlleR/DRAmA

lastikkirurgen danny (Adam Sandler) vil gøre alt for at score de smukkeste 
damer i byen. derfor går han med vielsesring, selvom han ikke er gift. han 

lader som om, at han har et dårligt ægteskab, hvilket ofte medfører dyb sympati 
fra de kvinder, han møder.  han forelsker sig i den meget yngre palmer (brooklyn 
decker), som desværre hurtigt opdager hans trick. Nu får han sin trofaste assi-
stent (jennifer Aniston) til at spille hans kommende ekskone for at vinde palmers 
kærlighed.
 
dennis dugan må være Adam Sandlers yndlingsinstruktør, for han har medvirket 
i en række af instruktørens mest kendte film, deriblandt ’happy gilmore’ (1996), 
’big daddy’ (1999) og ’jeg erklærer jer nu for chuck and larry’ (2007). Senest 
kunne samme konstellation ses i ’drengerøve’ (2010). jennifer Aniston er kendt 
som rachel i tv-serien ’venner’, mens Nicole kidman (der også er februaraktuel i 
’rabbit hole’) også optræder i filmen.

-årige josh (james frecheville) mister sin mor til en overdosis og må flytte 
ind hos sin mormor (jacki Weaver), som han ikke har set i mange år. her 

går det op for ham, at hans mor rent faktisk har forsøgt at beskytte ham mod 
resten af familien, der overvejende består af røvere og narkohandlere af værste 
skuffe og i øvrigt styres med hård hånd af mormor. josh udsættes både for en 
gruppe anløbne narkobetjente og en retskaffen betjent (guy pierce), der udviser 
omsorg for ham og vil hjælpe ham ud af de kriminelle miljø.

’Animal kingdom’ er instrueret af australske david michôd, der spillefilmsdebu-
terer med filmen, som han også har skrevet manuskript til. udenlandske medier 
har hyldet filmen, der især fremhæves for sin stærke realisme og gode skuespil 
af bl.a. guy pearce (memento). baseret på en sand historie. 

mOd miN
mÅskE kONE

ANimAl
kiNgdOm

RoMANTISK KoMEDIE MED ADAM 
SANDLER oG JENNIFER ANISToN

REALISTISK ThRILLER-
DRAMA MED GUy pEARCE

original titel
Animal Kingdom

instruktør 
David Michôd

skuespillere 
James Frecheville, 
Jacki Weaver, 
Guy Pierce, 
Joel Edgerton

land 
Australien

produktionsår 
2010

spilletid 
113 min.

premiere

24-02

original titel
Just Go with It

instruktør 
Dennis Dugan

skuespillere 
Adam Sandler, 
Jennifer Aniston, 
Brooklyn Decker, 
Nicole Kidman

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
105 min.

premiere

24-02
82,1%

77 stemmer

Nomineret til
1 Oscar
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©
 Sf film
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ThRIlleR/ADVeNTuRe

kOmeDIe/DRAmA

original titel
Kynodontas

instruktør 
Yorgos Lanthimos

skuespillere 
Christos Stergioglou, 
Michele Valley, 
Aggeliki Papoulia, 
Mary Tsoni

land 
USA

produktionsår 
2010

spilletid 
109 min.

premiere

24-02

land 
Grækenland

produktionsår 
2009

spilletid 
96 min.

premiere

24-02

original titel
Sanctum

instruktør 
Alister Grierson

skuespillere 
Richard Roxburgh, 
Ioan Gruffudd, 
Rhys Wakefield, 
Alice Parkinson

utentisk fortælling om et dykkerhold, der tager på 
ekspedition i et af verdens uudforskede og mindst 

fremkommelige grottesystemer i papua Ny guinea. da 
en tropisk storm bryder ud og blokerer deres eneste 
udvej, ændres missionen hurtigt fra at slå rekorder til 
bare at overleve. 
  3d-teknikken der er anvendt på ’Sanctum’ er den præcis 
samme,som james cameron benyttede på ’Avatar’ (2009). 
instruktøren har tilmed produceret filmen, som byder på 
præstationer af richard roxburgh (moulin rouge, 2001) og 
ioan gruffudd (fantastic four, 2005).

en græske komedie ’dogtooth’ er en surrealistisk størrelse om en familie, 
der bor i en gold villa uden for Athen. villaen er omkranset af en massiv 

mur, og børnene har aldrig været ude for murernes grænser. i deres egen lille 
familiekennel opdrager, underholder og træner forældrene dem efter deres egne 
perverterede regler og afskærmer dem totalt fra omverdenen. kun én fremmed 
har adgang til huset, nemlig den sky christina, som faren bruger til at op søn-
nens seksuelle behov.

’dogtooth’ blev hædret med prisen un certain regard ved cannes filmfestiva-
len. i alt har filmen modtaget ni priser, hvilket nok skyldes den distinkte stil og 
det absurde, komiske indhold.

sANCtum

dOgtOOth

JAMES CAMERoN-
pRoDUCERET 3D-ThRILLER

ABSURD, GRæSK KoMEDIE

30

i udvalgte biografer

78,5 %

125 stemmer

se traileren lige nu 
på din mobiltelefon!
læs mere på side 17 om 
hvordan du gør.

Nomineret til 1 Oscar
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heinwald er kongelig hofleverandør og et tradi-
tionsrigt bageri med den passionerede patriark 

rikard rheinwald (jesper christensen) i spidsen. 
datteren ditte (lene maria christensen), der er gal-
leriejer og kæreste med peter (pilou Asbæk), får tilbudt 
drømmejobbet i udlandet, men samtidig bliver hendes 
far alvorligt syg. faderens drøm er, at hun skal føre 
bageriet videre efter hans død, og ditte står nu overfor 
valget mellem sin egen karriere og hendes faders sidste 
ønske om videreførelsen af familiens livsværk. 

’en familie’ er et drama om kærlighed, familierelationer 
og ønsket om at rive sig løs og finde sin egen plads i 
historien. filmen er instrueret af pernille fisher chri-
stensen (en soap, dansen) og vandt de internationale 
filmkritikeres pris (fipresci-prisen) på filmfestivalen i 
berlin. 

Filmen er en del af Biografklub Danmark.

R

EN FAmiliE
DANSK DRAMA MED JESpER ChRISTENSEN

DRAmA

land 
Danmark

produktionsår 
2010

spilletid 
102 min.

premiere

24-02

original titel
En familie

instruktør 
Pernille Fisher Christensen

skuespillere 
Jesper Christensen, 
Lene Maria Christensen, 
Pilou Asbæk, Line Kruse,
Anne Louise Hassing
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80,9%

75 stemmer
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værterne
skuespillerne anne hathaway og james 
franco skal styre løjerne for første gang. 
valget af de to skal ramme en yngre mål-
gruppe, og så er det tilmed første gang, 
en oscar-duo er af blandet køn. det store 
spørgsmål er, om james franco, der er 
nomineret, skal uddele en 
pris til sig selv?

kongens store tale  
- 12 nomineringer

ingen oscar-uddeling uden en hi-
storisk, velartikuleret, feel good-
film. værket emmer af england med 
en handling, der viser kong george 
vi gå til talepædagog og samtidig 
vokse som regent. ’kongens store 
tale’ har flest nomineringer, men 
har en stærk konkurrent i ’the so-
cial network’.

the social network

  
- 8 nomineringer

årets bedst anmeldte film blev mis-
visende kendt som facebook-         

filmen. david finchers film er nu 
mere et studie af ambitioner-
nes pris end en redegørelse af 
det sociale internetfænomen. 
sidste år vandt anmelder-
yndlingen ’the hurt locker’ 

rub og stub. fortsætter aka-
demiet i samme spor, er ’the 

social network’ ikke til at kom-
me udenom. kurrent i ’the social 

network’.

inception 

  
- 8 nomineringer

at 10 film kæmper i kategorien bedste 
film, skyldes faktisk christopher nolan. 
da dennes ’the dark knight’ (2008) blev 
forbigået, kom smagskonflikten mellem 
publikum og akademiet nemlig på dags-
ordenen. med 10 kandidater kan genre-
film nu værdsættes, hvilket nolans nye 
publikums-pleaser nyder godt af i år. der 
er dog ikke blevet plads til en instruktør-
nominering til nolan.

true grit
- 10 nomineringer

coen-brødrenes hævn hedder 
’true grit’. den nye udgave af en 
klassisk western fik ikke én eneste 
golden globe-nominering, og der-
for er akademiets opmærksomhed 
iøjefaldende. joel og ethan coen 
er begge nomineret til tre oscars - 
for bedste film, bedste instruktør 
og bedste manuskript over forlæg.

Den 27. februar bliver verdens mest prestige-
fyldte filmpris uddelt for 83. gang. 
Vi guider dig til årets Oscar-uddeling!

De
STORe
fIlm 

©
 sf-film

©2011 by academy of motion picture arts and sciences. all rights reserved.

© uip

© sony © disney

© sandrew
metronome

© sony
pictures

andre store film
the fighter - 7 NOMINERINGER

127 hours - 6 NOMINERINGER

black swan - 5 NOMINERINGER 

winter’s bone - 5 NOMINERINGER 

toy story 3 - 5 NOMINERINGER 

the kids are all right - 4 NOMINERINGER 
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autentiske
mennesker:

christian bale, jessie eisenberg, 
colin firth, melissa leo, amy 
adams, helena bonham carter og 
james franco er alle nomineret for 
at portrættere autentiske menne-
sker. favoritten er bale, der (igen 
igen) har tabt vægt til rollen. 

unge kandidater:
hailee steinfeld fra ’true grit’ er 
blot 14 år, mens både jennifer la-
wrence, natalie portman og jessie 
eisenberg alle er under 30.

ikke overraskende er susanne biers’hævnen’ 
blevet nomineret i kategorien bedste uden-
landske film, og bier er en hæderlig kandidat. 
hun har tidligere været nomineret med ’efter 
brylluppet’ i 2006, og ’hævnen’ har allerede 
vundet en golden globe. feltet er desuden 
sløvt i år. den farligste konkurrent er den 
mexicanske ’biutiful’. 

toy story-feber:
for kun tredje gang i oscar-histo-
rien er en animationsfilm nomine-
ret til bedste film. ’toy story 3’ er 
desuden nomineret for bl.a. bed-
ste manuskript og (selvfølgelig) 
bedste animationsfilm. 

fremmedsprog:
javier bardem er for ’biutiful’ blevet 
nomineret til bedste mandlige ho-
vedrolle. det er årets eneste skue-
spillernominering for en fremmed-
sproget præstation.

natalie portman: 
BEDSTE KVINDELIGE HOVEDROLLE

Tour de force er fransk for kraftanstrengelse 
og samtidig den bedste måde at beskrive 
natalie portmans præstation som skrøbelig 
og perfektionistisk ballerina i ’black swan’. 
unge frk. portman bør gøre enhver anden 
kandidat nervøs i år. 

colin firth: 
BEDSTE MANDLIGE HOVEDROLLE

det er bare hans tur! colin firth vandt ikke en 
oscar for ’a single man’, men i år er mr. dar-
cys nærmest uovervindelig som kong goerge 
den vi – et autentisk menneske med et min-
dre handikap (”never go full retard!”). 

aaron sorkin: 
BEDSTE MANUSKRIPT OVER FORLæG

en rockstjerne blandt manuskriptforfat-
tere. sorkin lagde ordene ”you can’t handle 
the truth” i munden på jack nicholson i ’et 
spørgsmål om ære’ (1992) og skabte tv-serien 
’præsidentens mænd’ (1999-2006). med ’the 
social network’ står sorkin bag endnu en tal-
kie af høj kaliber. 

susANNE biER 
stÅR stAERkt  

tENdENsERNE 

FAvORittERNE
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i ugerne op til oscar-
uddelingen kan du holde dig opdate-
ret på vores store oscar temasite på 
www.kino.dk. herinde kan du bl.a.:

· fortælle hvem, du mener, skal vinde 
· gætte de endelige vindere og
 deltage i en stor konkurrence 
· læse sidste nyt om oscar 2011. 
· se resultaterne efter uddelingen

www.kino.dk

Christian 
Bale i 
’The Fighter’

Woody fra 
’Toy Story 3’

Natalie Portman i ’Black Swan’

© Robin Skjoldborg



OSCARS 2011

Hvilke film og 
hvilke stjerner, 
tror du, vinder 
en statuette i år?
Bedste mandlige 
Birolle

 christian bale 
 – The Fighter

 john hawkes
 – Winter’s Bone

 jeremy renner 
 – The Town

 mark ruffalo 
 – The Kids Are All Right

 geoffrey rush 
 – Kongens store tale

bedste animationsfilm 

 sådan træner 
 du din drage

 illusionisten

 toy story 3

bedste originale sang

 coming home 
 - Country Strong

 i see the light  - Tangled

 if i rise - 127 Hours 

 we belong together 
 - Toy Story 3

Bedste originale 
manuskript 

 another year

 the fighter

 inception

 the kids are all right

 kongens store tale

Bedste kortfilm 
(animation)

 day & night

 the gruffalo

 let’s pollute

 the lost thing

 madagascar

Bedste korte 
dokumentarfilm

 killing in the name

 poster girl

 strangers

 sun comes up

 the warriors of Qiugang

Bedste kortfilm 
(live action)

 the confession

 the crush

 god of love

 na wewe

 wish 143

Bedste makeup

 the way back 

 barney’s version

 the wolfman 

Bedste manuskript
over forlæg

 127 hours

 toy story 3

 true grit

 winter’s bone

 the social network

Bedste kvindelige
Birolle

 amy adams 
 – The Fighter

 helena bonham carter 
 – Kongens store tale

 melissa leo 
 – The Fighter

 hailee steinfeld 
 – True Grit

 jacki weaver
  – Animal Kingdom

bedste scenografi  

 alice i eventyrland  

 harry potter og 
 dødsregalierne - del 1  

 inception 

 kongens store tale 

 true grit 

bedste kostumedesign

 alice i eventyrland 

 io sono l’amore 

 kongens store tale 

 the tempest 

 true grit 

bedste lydredigering

 inception 

 toy story 3 

 tron: legacy 

 true grit 

 unstoppable 

bedste lydmix

 inception 

 kongens store tale

 salt 

 the social network 

 true grit

bedste fotografering

 black swan 

 inception 

 kongens store tale 

 the social network 

 true grit 

Bedste under-
lægningsmusik

 sådan træner du din drage   
 – John Powell

 inception – Hans Zimmer

 kongens store tale 
 – Alexandre Desplat

 127 hours – A.R. Rahman

 the social network 
 – Trent Reznor og Atticus Ross

bedste visuelle effekter

 alice i eventyrland 

 harry potter og 
 dødsregalierne - del 1  

 hereafter 

 inception 

 iron man 2 

bedste dokumentafilm

 exit through the gift shop

 gasland 

 inside job 

 restrepo 

 waste land 

bedste klipning

 black swan 

 the fighter 

 kongens store tale 

 127 hours 

 the social network

bedste udenlandske film 

 biutiful (Mexico)

 dogtooth (Grækenland)

 hævnen (Danmark)

 incendies (Canada)

 hors-la-loi (Algeriet)

Bedste mandlige 
hovedrolle

 javier bardem – Biutiful

 jeff bridges – True Grit

 jessie eisenberg 
 – The Social Network

 colin firth
 – Kongens store tale

 james franco 
 – 127 Hours

Bedste kvindelige 
hovedrolle

 annette bening
 – The Kids Are All Right

 nicole kidman 
 – Rabbit Hole

 jennifer lawrence 
 – Winter’s Bone

 michelle williams 
 – Blue Valentinde

 natalie portman 
 - Black Swan

bedste instruktør

 darren aronofsky 
 – Black Swan

 ethan coen, joel coen 
 – True Grit

 david fincher 
 – The Social Network

 tom hooper 
 – Kongens store tale

 david o. russell 
 – The Fighter

Bedste film 

 127 hours

 black swan

 the fighter

 inception

 the kids are all right

 kongens store tale

 the social network

 toy story 3

 true grit

 winter’s bone

34
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Faktisk boede vi på et gammelt bordel. 
Fjedrene midt i sengen var helt døde. 
Men der boede Rutger Hauer ikke. 
Og heller ikke Jonatan Spang. Sådan 
en storbydreng kan ikke bo på bordel 
sammen med os andre.
mick øgendahl om filmholdets leveforhold under optagelserne.

n kold, snefyldt vinterdag møder kino.dk den 
populære stand-up-komiker mick øgendahl 

og skuespilleren rasmus bjerg i valby hos Nor-
disk film for at snakke om ’Alle for én’ - den nye 
komedie af rasmus heide, der også instruerede 
’blå mænd’ og ’julefrokosten’. øgendahl er ma-
nuskriptforfatter og spiller en af hovedrollerne 

som den lettere enfoldige ralf. hans bror timo 
spilles af bjerg, som de fleste nok kender fra 

’mr. poxycat’ og ’dolph og Wulff’ på tv.

hvordan vil i beskrive 
’alle for én’?
mick øgendahl: det er en rigtig feel good-ko-
medie, som helt sikkert ikke kommer til at redde 
verden.
kan den sammenlignes 
med ’blå mænd’?
mø: Nej, det kan den ikke. ’blå mænd’ havde en 
klar morale. den her har en tematik, der hedder 
venskab. og så er den lidt mere enf drengerøvs-
film. der er tempo på.
rasmus bjerg: ja, og uden at afsløre for meget, 
kan jeg sige, at der er biljagter. eller i hvert fald 
røde biler, der kører hurtigt…

øl med lunte og bullshit
hvordan opstod idéen til filmen?
mø: den opstod på falster, hvor jeg kommer fra. 
der sad jeg sammen med to af mine venner, der 
hedder lunte og bullshit (det er sådan noget, 
man hedder på landet) og drak lidt øl. jeg følte 
mig simpelthen så tilpas og tryg sammen med 
de gamle drenge. Så tænkte jeg: ’hvad er det, 
venskab kan?’ det er jo noget med, at man går 
så langt tilbage, at der ikke er nogen grund til 
at spille smart. det er, fordi de andre godt ved, 
hvem der pissede i bukserne, da pedellen hev én 
ned fra rækværket. den der stemning af venskab 
ville jeg gerne vise i en film. At det blev til en 
heist-historie om, hvem der snyder hvem, det er 
noget helt andet.

E

to sjove mænd i en sjov 
film. rasmus bjerg og mick 
øgendahl spiller brødre i 
den danske komedie ’alle 
for én’. kino.dk har talt 
med skuespillerne om deres 
roller, om jakabov og om 
filmens hollywood-stjerne.

BRØDRE
PÅ BORDEL

ord DANIEL BENTIEN
FoTo NoRDISK FILM /
FRIDThJoF FILM



Så en dag sagde han, 
at han havde været på 
Bornholm engang, 
fordi han rejser rundt i 
verden og ser på fisker-
både. Og så havde han 
hørt om en helt speciel 
type fiskerbåd, der lå 
til i Rønne Havn på det 
tidspunkt. Det er godt 
nok sært. Det er jo der, 
han bliver den psyko-
pat, man kender fra 
film. 
Rasmus Bjerg om 
skuespilleren  Rutger Hauer.

  februar 2011      kino.dk    interview: raSmuS bJerg og micK Øgendahl

 fortæl om jeres karakterer 
rb: timo er en rigtig storebror. vi møder 
ham på et tidspunkt, hvor han skal være 
far. han har rendt rundt og været dren-
gerøv altid, og nu skal der andre boller 
på suppen. han tager skeen i den anden 
hånd. men om det lykkes, synes jeg skal 
være op til beskueren at afgøre.
mø: ralf er timos lillebror. hvor timo 
har en eller anden form for ansvar for 
sin familie, har ralf kun sig selv at tage 
ansvar for. han er ret enfoldig, men sam-
tidig også en holdspiller. han stiller ikke 
spørgsmålstegn ved, hvad hans venner 
har gang i. han støtter op om alt.

hvordan kom du  med i filmen, 
rasmus?
rb: det var egentlig ret kedeligt. Nogen 
ringer og spørger, om man vil læse et ma-
nuskript. ’jamen, hvem har skrevet det?’ 
’mick øgendahl.’ ’Så vil jeg gerne kigge på 
det. hvem skal instruere?’ ’rasmus heide’. 
’uha, så skal jeg lige tænke over det’… he 
he. men det lykkedes. og det var sjovt. 
vi har jo også lavet noget sammen før, 
nemlig ’jul i verdensrummet’, som vist er 
den eneste julekalender, der kun er blevet 
sendt én gang. tak til jer tre, der så med.

mick, er det sjovere at lave film 
end stand-up?
mø: det er mere givende at lave film. der 
er alle mulige folk, der har en mening om 
tingene. der er flere chefhatte, og selvom 
jeg har en del suverænitet som manu-
skriptforfatter, i og med jeg kan vælge, 
hvad der skal med og ikke skal med, så er 
der mange meninger, man skal forholde 
sig til. men det er også fedt med al den 
feedback, man får. det er mere umid-
delbart at lave stand-up, fordi der er man 
bare sig selv.

hollywood-stjernen 
og fiskerbådene
rutger hauer er hollywood-
stjerne i film som ’blade 
runner’ og ’sin city’. hvordan 
i alverden fik i ham med?
mø: vi skulle bruge en skurk, der signa-
lerede noget dæmonisk og farligt uden 
at skulle sige så meget. det skulle falde 
i tråd med den lette, komiske tone i fil-
men. Så vi snakkede om skurke, man 
har haft som forbilleder. Så kom 
rutger hauer på banen, men vi 
troede ikke rigtigt på det. Al-
lerede dagen efter ringede 
instruktøren rasmus 
heide og sagde, at han 
havde set på imdb 
(filmdatabase på 
nettet, red.), at rut-

ger hauer var i europa lige i den periode, 
hvor vi skulle filme. derfor blev vi enige 
om at kontakte agenten, og så sendte vi 
et manuskript til ham. dagen efter havde 
heide selveste rutger hauer i røret, der 
sagde: ’it’s pretty funny. i think i have got 
a good hang of it. let’s Skype tomorrow.’ 
og så var han med ombord.

hvordan var han at arbejde sam-
men med?
rb: det var sjovt. vi sad i den der kolde 
filmbus og ventede. Så kom rutger hauer, 
og vi var lidt ærefrygtige. han er jo en 
karismatisk herre med star quality. men 
lige så snart, han fik skænket en kop kaffe 
op, kunne man mærke, at han følte sig 
rigtig godt tilpas. han havde det 
fint med et lille filmhold. Så en 
dag sagde han, at han havde 
været på bornholm engang, 
fordi han rejser rundt i ver-
den og ser på fiskerbåde. og 
så havde han hørt om en 
helt speciel type fiskerbåd, 
der lå til i rønne havn på 
det tidspunkt. det er godt 
nok sært. det er jo der, han 
bliver den psykopat, man 
kender fra film.
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Vi åbnede 
fem i det hele, men 

jeg har reelt kun spist 
én sammenlagt. Men det 

er sgu også noget, for den 
er drøj i brug, og det er vel 
omkring 400 gram. Og 400 
gram ren, rå kogt skinke 
med lugt og glinsende 

spæk, det er alligevel 
noget.” mick øgendahl om 

mængden af  jakabov, han spi-
ste under optagelserne.

fik han en højere løn 
end jer andre?
mø: det tror jeg faktisk ikke. men han 
fløj på første klasse, og så boede han på et 
godt hotel. faktisk så…
rb: Skal vi lade bomben sprænge?
mø: ja, lad os det. faktisk boede vi på et 
gammelt bordel. fjedrene midt i sengen 
var helt døde. men der boede rutger 
hauer ikke. og heller ikke jonatan Spang. 
Sådan en storbydreng kan ikke bo på 
bordel sammen med os andre.
rb: jeg havde det egentlig meget godt 
med at bo på bordel. jeg følte mig sådan 
hjemme.

ingen der glider i 
en bananskræl

hvem af jer er sjovest i 
privatlivet?
mø: jeg tror, du har ramt et lidt sørgeligt 
emne. vi er faktisk begge ret kedelige.
rb: ja, og vi får egentlig stillet vores 
behov for eksponering, så man er glad for 
at slippe for forventningerne, når man er 
hjemme. jeg er ikke typen, der stiller sig 
op og holder tale til en familiefest.
mø: Nej, det gør jeg heller ikke!

hvor plat er filmen?
mø: Når du siger plat, så tænker jeg ’det 
sagde hun også i går’. det er der ikke i 
’Alle for én’, og der er heller ikke nogen, 
der glider i en bananskræl. i ’blå mænd’ 
er der en del fysisk humor, men det er
der ikke så meget af her.

hvor meget jakabov spiste du?
mø: vi åbnede fem i det hele, men jeg 
har reelt kun spist én sammenlagt. men 
den er drøj i brug, og det er vel omkring 
400 gram. og 400 gram ren, rå kogt 
skinke med lugt og glinsende spæk - det 
er alligevel noget. det betød også, at jeg 
kastede op. der var du ikke så sød, fordi 
du begyndte at grine.
rb: jeg troede, du fakede.
mø: det var ikke så meget smagen, 
for det smagte egentlig fint nok. men 
lugten…
rb: føj for satan!
mø: og så det der gennemsigtige sky. 
rb: man kan forstå, at efter krigen har det 
været et festmåltid, men der er sateme 
løbet meget vand gennem åen siden da.
mø: jeg tror, at det engelske ord for jaka-
bov er spam, og det er meget rammende.
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5 til mick:
yndlingsfilm: Elefantmanden
største idol: Robert Downey Jr.
yndlingsmusik: Magtens Korridorer
største drøm: Falde til ro og hvile i 
mig selv
bedste oplevelse med ’alle for én’: 
Spabad med Jon Lange. Han havde en 
krop, som sagde spar fire.

5 til rasmus:
yndlingsfilm: Raging Bull
største idol: Philip Seymour Hoffman
yndlingsmusik: Elvis Presley
største drøm: Skabe mine egne projekter
bedste oplevelse med ’alle for én’: 
Se Jon elske med Mick, he he. Nej, da det hele 
kulminerede til en afslutningsfest i en strandvejs-
villa, hvor vi følte os som rigtige superstjerner. 

’Alle for én’ får premiere den 10. februar.

se videointerviews 
med rasmus bjerg 

og mick øgendahl på  

www.kiNO.dk
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DE

BEDSTE 
WESTERNS

Den måske mest 
klassiske film-
genre er tilbage 
i biografen med 
Coen-brødrenes  
’True Grit’. I den 
anledning sadler 
vi hesten og 
kårer filmhistoriens 
bedste indslag om  
dengang man skød, 
før man talte.

kino.dk      februar 2011
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TOP 10

1. 
Once Upon a Time 
in the West/Vestens 
hårde halse (1968)

InstruktIon: 
sergIo Leone

Alt (og vi mener ALT) er per-
fekt udført i Sergio Leones 
hovedværk fra den legenda-
riske intro og creditsekvens 
til musikken, klipningen og 
billedkompositionen. Meget 
mere kan man ikke forlange 
af et mesterværk, udover en 
medrivende historie og fasci-
nerende karakterer, og selv 
der er filmen overlegen.

2. 
The Good, the Bad 
and the Ugly/Den 
gode, den onde og 
den grusomme (1966)

InstruktIon: 
sergIo Leone

Mindre æstetisk end ’Once 
Upon a Time in the West’, 
men mere underholdende. 
Tre umoralske lykkejægere 
(med hver deres særlige ken-
detegn og måde at bære pi-
stolen på) søger en nedgravet 
guldskat. Vejen til målet er 
belagt med ikonisk musik og 
utallige forrygende scener i 
en film, der er indbegrebet af 
en ægte spaghettiwestern.

4. 
The Man Who Shot 
Liberty Valance/
Manden der skød 
Liberty Valance(1962)

InstruktIon: 
John Ford

 “My name’s John Ford and 
I make westerns”, lyder 
instruktørens berømte 
udtalelse. Med fortællingen 
om James Stewarts politiker 
og det moderne samfund vs. 
det vilde vest  - symboliseret 
ved John Waynes cowboy Tom 
Doniphon - lavede Ford sit 
allerbedste og mest kompli-
cerede bidrag til genren.

3. 
High Noon/
Sheriffen  (1952)

InstruktIon: 
Fred ZInnemann

I ca. 75 ud af filmens 85 minut-
ter venter Gary Cooper på, 
at skurken skal ankomme 
med toget til en lille flække 
ude på prærien. Ventetiden 
er fremragende fortalt, med 
konstante billeder af ure der 
tikker mod det endelige op-
gør, og filmen er et godt bud 
på den ultimative western i 
klassisk forstand. Vinder af 
fire Oscars.
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7. 
Rio Bravo (1959)

InstruktIon: 
howard hawks

“You want that gun, pick it 
up.” John Wayne er konstant 
ovenpå i den særdeles kulørte 
og voldsomt underholdende 
western om en forskansning 
af det lokale fængsel. Syv år 
senere genindspillede Hawks 
filmen som ’El Dorado’, og 
John Carpenter brugte den 
som fundament for politifil-
men ’Assualt on Precinct 13’ 
(1976).

10. 
The Assassination 
of Jesse James by 
the Coward Robert 
Ford (2007)

InstruktIon: 
andrew domInIk

Brad Pitt som Jesse James 
er måske ikke verdens mest 
oplagte idé, men filmen er 
konstant fængende med 
sit langsomme tempo og 
fremragende billeder samt 
få, men perfekt iscenesatte, 
skudvekslinger. Med lidt held 
og retfærdighed er dette en 
klassiker om 20 år.

6. 
Dances with 
Wolves/ Danser 
med ulve (1990)

InstruktIon: 
kevIn Costner

Cowboys og indianere hører 
til genrens klassiske temaer, 
men emnet er aldrig blevet 
portrætteret så nuanceret, 
følelsesladet og storslået som 
i Costners syvdobbelte Oscar-
vinder. Filmen var desuden et 
tiltrængt comeback for den 
hæderkronede genre efter et 
sølle årti.

9. 
Butch Cassidy
and the Sundance 
Kid (1969)

InstruktIon: 
george roy hILL

På trods af den berømte og 
ganske alvorlige slutsekvens 
er der stadig tale om 110 
forrygende og familievenlige 
minutter I selskab med Paul 
Newman og Robert Redford.  
Det vilde vest har sjældent 
været mere fornøjeligt, og 
filmen vandt fire Oscars.

5. 
Unforgiven/
De nådesløse (1992)

InstruktIon: 
CLInt eastwood

Som skuespiller stod han 
i lære hos den største, og 
alligevel har Clint Eastwood 
formået at give sine westerns 
deres helt egen stil.  Hans 
bedste som instruktør er det 
fire gange Oscarvindende 
portræt af William Munny - 
inkarnationen af Eastwoods 
historik på lærredet som 
kynisk cowboy og dusørjæger 
med hjertet på det rette sted.

8. 
Young Guns (1988)

InstruktIon: 
ChrIstopher CaIn

Emilio Estevez, Lou Diamond 
Phillips, Charlie Sheen og 
Kiefer Sutherland var blandt 
Hollywoods største unge 
stjerner, da de slog sig løs 
som Billy the Kid and The 
Regulators. En dynamisk we-
stern med langt mere action 
(og mindre handling) end 
genren før havde set.

8.

10.

9.

5.

7.

6.

Sådan gjorde vi:  Redaktionen 

nominerede i fællesskab de 

relevante film til afstemningen. 

Hver især lavede deres personlige 

top 10-liste ud fra listen, som 

i sidste ende resulterede i 

kino.dk’s endelige top 10.

© Warner Bros

© 20th
Century
Fox

© Orion
 Pictures

© 
20th
Century
Fox

© 
Warner
Bros

© 
Warner
Bros
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Læs mere om 
’Den kæmpestore bjørn’ 

på side 27

FAMILIE-KINO

Bjørne-fakta 
Instruktøren Esben Toft Jacobsen om arbejdet med filmen:
Hvis bjørnen fandtes i virkeligheden, ville toppen af dens ryg gå til
 toppen af Rundetårn. Og så er der en skov ovenpå.
Bjørnefiguren, vi brugte til filmen, havde 99 træer voksende på ryg-
gen. Hver animator på filmen animerede ca. 20 sekunder om ugen
 i 11 måneder. Den første tegning af bjørnen blev tegnet i maj 2006.
Vi fandt ud af, hvor stor bjørnen skulle være ved at sige, 
at hvis den lagde hovedet på jorden, skulle drengen
kunne nå toppen af dens snude.

Disney er aktuel med animationsfilmen ’To på flugt’, der 
bygger på brødrene Grimms klassiske eventyr om ’Ra-
punzel’. Fra 1930erne til i dag har Walt Disney givet liv til 
fire andre klassiske sagn fra Grimm-universet. ’Snehvide 
og de syv dværge’ (1937), ’Askepot’ (1950), ’Tornerose’ 
(1959) samt ’Prinsessen og frøen’ (2009).    

Fra tegning
til kAEmpestor bjo/rn

Grimm
pA film

Brødrene Grimm
Jacob og Wilhelm Grimm var  to tyske filologer (eks-
perter i sprogvidenskab), der samlede et stort antal 
sagn og heltedigte fra både Tysklands og Danmarks 
fortid. Brødrene udgav i 1812-15 folkeeventyrsamlingen 
’Grimms eventyr’, og i 1821 udkom værket på dansk. 

Læs mere om 
’To på flugt’ 

på side 18

©
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”Familiefilmen ’Yogi Bear’ 
er også aktuel i februar 
– læs mere på side 23

Det tager ca. 1½ time at se en anima-
tionsfilm, men det tager rigtig lang 
tid at lave én! Her kan du se, hvordan 
hvert eneste billede i den danske ani-
mationsfilm ’Den kæmpestore bjørn’ 
startede ud med at være en sort/hvid 
tegning, men endte med at blive til et 
flot farverigt billede.
 ’Den kæmpestore bjørn’ er dansk og 
fortæller om to børn, der kommer ud 
på et vildt eventyr med en gigantisk 
skovbjørn. Universet er noget helt 
andet end de nyere danske animati-
onsfilm som ’Terkel i knibe’ og ’Olsen 
Banden på de bonede gulve’.
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I Lilleputternes land er der selvfølgelig også 
en forelsket prinsesse, og hun bliver spillet af 
Emily Blunt. ”Jeg har altid gerne ville spille en 
rigtig piget rolle som den her naive, men utroligt 
søde prinsesse i Lilleputland - også selvom det 
var svært at optage filmen. Meget er lavet med 
computereffekter, og i stedet for Jack Black skulle 
jeg hele tiden snakke til en gul tennisbold!” siger 
skuespilleren, der var stor fan af bogen bag filmen 
som barn. ”Min mor læste den højt for os som børn, 
og selvom jeg ikke kan huske det hele, forstår jeg 
godt, hvorfor historien altid har været så populær.”

kAEmpe i 
Lilleputternes land

I 1726 udkom Jonathan Swifts 
roman for første gang med stor 
succes. Bogen handler egentlig om 
politik og alt muligt andet voksent, 
men en forkortet udgave gjorde hi-
storien til en ægte børneklassiker. 
Bogen er filmatiseret mange gange, 
både som stumfilm, tegnefilm og 
almindelig film.

’Gulliver’s Travels’ har dansk premiere 
10. februar

Læs mere
om filmen 
på side 24

Er det altid sjovt 
at være den største 
i verden? 

”Det er faktisk ret ensomt 
at være en kæmpe,” fortalte 
Jack Black til kino.dk, da vi 
mødte ham i London. ”Man 
kan ikke give folk hånden el-
ler et knus uden at mase dem. 
Det er den største udfordring 
ved at være en gigant, så man 
skal hele tiden kontrollere 
sine kræfter og være forsig-
tig. Ellers kommer lilleput-
terne bare til skade!”

Fakta 
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WAll STReeT: 
MONEY NEVER SLEEPS

SPiS BeD elSk

GRuSomme miG

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

Priserne er nærmest haglet ned 
over filmen om Facebook-skaberen 
Mark Zuckerberg (Jesse Eisen-
berg), der er blevet verdens yngste 
mangemilliardær på grund af det 
sociale netværk. Du kan stadig 
se kino.tv-interviews med Jesse 
Eisenberg og Justin Timberlake på 
kino.dk.

The SoCiAl 
NeTWoRk

GoiNG
The DiSTANCe
Drew Barrymore opfordrede kino.
dk til ”dry-humping”, da vi mødte 
hende i forbindelse med filmen, og 
selvom det er en gennemgående 
joke i filmen, er der meget mere at 
hente i den romantiske komedie 
’Going the Distance’ om langdi-
stanceforholdet mellem hende og 
Justin Long.

TOP 10 
SaLg BLU-Ray 
UgE 3:

 1. InceptIon

 2. AvAtAr - UltImAte  
         collectIon

 3. Step Up 3D

 4. vAmpIreS SUck

 5. the kArAte kID (2010)

 6. centUrIon

 7. SAlt

 8. knIght AnD DAy

 9. the expenDAbleS

 10. the twIlIght SAgA:       
          eclIpSe

Buried’ handler om en amerikansk 
lastbilchauffør i Irak, der bliver offer 
for et angreb. Han vågner op, levende 
begravet og kun med en lighter og 
sin mobiltelefon i kisten. Nu må 
han forsøge at slippe ud med livet i 
behold. Thrilleren har Ryan Reynolds 
(The Proposal) i den altdominerende 
hovedrolle.

Oliver Stones efterfølger til sin egen 
’Wall Street’ (1987). Michael Douglas 
vender tilbage til sin Oscar-vindende 
rolle som finanshajen Gordon Gekko, 
der ved at tage den unge børsspekulant 
Jake (Shia LaBeouf) under sine vinger, 
komplicerer Jakes romantiske forhold til 
Gekkos datter (Carey Mulligan).

NYE DVD OG BLU-RAY-UDGIVELSER
 UDGIVELSE

01/02
 UDGIVELSE

09/02

 UDGIVELSE

01/02
Gru er den ondeste skurk, du kan 
forestille dig, og faktisk vil han stjæle 
månen! Men tre små piger kommer 
i vejen for hans stygge planer. Ani-
mationsfilmen er instrueret af Pierre 
Coffin og Chris Renaud, og i en snak 
med kino.dk sammenligner sidst-
nævnte humoren som en blanding af 
Snurre Snup og Den lyserøde panter.

UDGIVELSE

10/02

UDGIVELSE

22/02

UDGIVELSE

27/02

Julia Roberts fortryder sit ensformige, 
karriereorienterede liv og vil i stedet 
finde sig selv. Hun drager derfor på 
en selvrealiserende rejse, der bringer 
hende til Indien, Bali og Italien. ’spis 
bed elsk’ er et romantisk drama, 
der også har James Franco (Spider-
Man-serien) og Javier Bardem (Vicki 
Cristina Barcelona) på rollelisten.



45
GAMING OG BØGER

GRuSomme miG

The SoCiAl 
NeTWoRk

G
A

M
I

n
G

 O
G

 b
O

G
E

r

GAMInG

1. EASY RIDERS, RAGING BULLS: 
HOW THE SEx-DRUGS-AND-ROCK ’N’ ROLL 
GENERATION SAVED HOLLYWOOD
Forfatter: Peter Biskind
Detaljeret og underholdende beskrivelse af 1970ernes 
New Hollywood. Bogen resulterede ogsåi en dokumentarfilm 
af samme navn.

2. BLOCKBUSTER: HOW THE JAWS AND JEDI GENE-
RATION TURNED HOLLYWOOD INTO A BOOM-TOWN 
Forfatter: Tom Shone
Velskrevet, vittig og lettilgængelig bog om blockbuster-filmen, 
der begynder i 1970erne med ‘The Godfather’, ‘Dødens gab’ og 
‘Stjernekrigen’.

3. THE WAY HOLLYWOOD TELLS IT: 
STORY AND STYLE IN MODERN MOVIES
Forfatter: David Bordwell
Akademisk og velfortalt indblik i Hollywood-fortællingens regler 
og indflydelse i det moderne, globale filmmarked.

4. OPEN WIDE: HOW HOLLYWOOD BOx OFFICE 
BECAME A NATIONAL OBSESSION’ 
Forfatter: Dade Hayes og Jonathan Bing
Vordende Box Office-analytikere kan starte her. Bogen følger 
kampen om den største og altafgørende åbningsweekend med 
udgangspunkt i ’Blondinens hævn 2’, ’Sinbad’ og ’Terminator 3’.

DIsnEY tAnGlED
Disneys film ’To på flugt’ om Rapunzel og banditten Flynn kommer 
også i en spilversion til Nintendos to platforme, Wii og den hånd-
holdte DS. Spillet tager én igennem filmens eventyrlige univers, og 
man får lov til at besøge skoven, landsbyen, tårnet og andre steder 
fra filmen. Ud over ens hovedmissioner indeholder spillet en række 
mini-spil og puslespil, man skal løse.
’Disney Tangled’ kan både spilles alene og sammen med ven-
nerne. Filmen ’To på flugt’ har i øvrigt premiere den 3. februar.

DEAD spAcE II
Fortsættelsen til det populære gyserspil ’Dead Space’ foregår tre 
år efter originalen, nærmere bestemt i år 2511, hvor hovedperso-
nen Isaac forsøger at komme sig ovenpå en psykisk lidelse. Spillet 
begynder på et hospital på Saturns måne Titan, der nu er beboet. 
Men der går selvfølgelig ikke lang tid, før det vrimler med Necro-
morphs, som Isaac skal bekæmpe.
’Dead Space 2’ er ligesom etteren heftigt inspireret af gyser-
film, så der er lagt op til en filmisk og uhyggelig oplevelse.

TOP 3 
gaMINg
UgE 2:

plAyStAtIon 3: 
 1. gRaN TURISMO 5
 2.  CaLL Of dUTy: 
  BLaCK OPS
 3.  MaddEN NfL 2011

xbox 360:
 1. CaLL Of dUTy: BLaCK OPS
 2.  REd dEad REdEMPTION:  
  UNdEad NIghTMaRE
 3.  aSSaSSIN’S CREEd: 
  BROThERhOOd

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

pc:
 1. WORLd Of WaRCRafT: 
  CaTaCLySM
 2.  CaLL Of dUTy:  
  BLaCK OPS
 3.  WORLd Of WaRCRafT

NYE SPIL-UDGIVELSER

BOGER
KINO.DK ANBEFALER: 
4 ESSENTIELLE FILMBøGER 
OM HOLLYWOOD

ACTION/

HORROR
PLATFORM: 
PlayStation 3, 
Xbox 360, pc

UDGIVELSE: 
Er udkommet

ACTION/
ADVENTURE
PLATFORM: 
Wii, Nintendo
DS
UDGIVELSE 4.2.
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Daniel vælger film…

I denne måned er der premiere på Disneys 
’To på flugt’. Men Disney står som bekendt 
bag en række klassiske tegnefilm, og af alle 
disse er ’Bambi’ min personlige favorit. 
Lad mig forklare, hvorfor filmen er så fantastisk.

HandlinG
’Bambi’ handler om hjortekid-
det af samme navn, og filmen 
følger hans første år i skoven 
sammen med sin bedste ven, 
kaninen Stampe, og sin mor.

BaG Om filmEn 
’Bambi’ blev til i 1942, fem år 
efter verdens første tegnefilm 
i spillefilmslængde, ’Snehvide 
og de syv små dværge’. Sel-
skabets grundlægger Walt 
Disney havde allerede med 
denne og adskillige kortfilm 
positioneret sig som tegne-
filmens mester, og ’Bambi’ er 
for mig kulminationen af de 
tidlige Disney-værker.

Første gang jeg så ’Bambi’ var som ganske lille. Allerede den-
gang huskede jeg selvfølgelig bedst scenen, hvor Bambis mor bliver 
skudt af jægere. En sørgelig og mindeværdig oplevelse i barndom-
men, ingen tvivl om det. Da jeg flere år senere så Disney-mester-
værket ’Løvernes konge’, kunne jeg godt se parallellerne til ’Bambi’ 
(bl.a. temaerne om livets cirkel er gengangere), og begge film er 
nu på min liste over yndlingstegnefilm. Og nu, som voksen, er der 
endnu flere lag i filmen, man kan glæde sig over.

Den klassiske indvending mod filmen er, at den nærmest ikke 
handler om noget. Men det er jeg uenig i. Tværtimod handler den 
om alt - livet, døden og genfødslen (i overført betydning). Samti-
dig kombinerer filmen på smukkeste vis den barnlige, søde og rene 
streg, som kendetegner alle Disneys film, med et voksent og lyrisk 
musikbillede, som lå Walt Disney nært, og som han allerede havde 
udforsket i ’Fantasia’ to år forinden. Den blanding er intet mindre 
end en genistreg, som gør filmen tilgængelig og givende for både 
børn og voksne.

     se den 
 klassiske scene
Du kan scanne koden og se den scene, som er min personlige 
yndlingsscene fra filmen. Jeg har ikke valgt skøjtescenen, som 
man kan se hvert år i ’Disneys juleshow’. Nej, jeg har valgt en 
scene, hvor Bambi har lagt sig til at sove sammen med sin mor.  En 
regndråbe rammer bladet ved hans snude, og mens filmens smuk-
keste sang (Little April Shower) lyder i baggrunden, følger vi 
skovens dyr, mens regnen står på. Det er både komisk, sødt, enestå-
ende og helt igennem disneysk.

Find Prisen På www.dvdcity.dk



I forbindelse med filmens premiere den 27/1, udlodder vi 30 x 2 
biobilletter til ’The Green Hornet’ og 5 x ét års forbrug af Mentos.

Deltag i konkurrencen ved at svare rigtigt på nedenstående spørgsmål:

Hvem spiller hovedrollen 
som den forkælede playboy?
y. Seth Rogen
X. Christoph Waltz

I hvilke to amerikanske storbyer bor de to 
hovedpersoner fra filmen ’Going the Distance’?
d. Los Angeles og New York
e.  Washington og San Francisco
F.  San Francisco og New York

Actionfilmen ’Jonah Hex’ er baseret 
på DC Comics legendariske tegnese-
riefigur af samme navn. I anledning af 
filmens release på Blu-rayTM, DVD og 
On Demand (25/1), udlodder vi 5 stk. 
DVD. Deltag i konkurrencen ved at 
svare rigtigt på følgende spørgsmål:

I den romantiske komedie ’Going the 
Distance’ mødes Erin og Garret og 
indleder en romantisk sommerflirt 
– på trods af at de bor i hver deres 
ende af landet. I anledning af filmens 
release på Blu-rayTM, DVD og On 
Demand (22/2), udlodder vi 5 stk. 
DVD. Deltag i konkurrencen ved at 
svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Svaret skal være modtaget senest 28. februar 2011 kl 12

Svaret skal være modtaget senest den 22. februar 2011 Svaret skal være modtaget senest den 22. februar 2011

Vind fRiBillEttER 
til ’tHE GREEn 
HORnEt’ OG Et åRs 
fORBRuG af mEntOs

Send en sms til  1225 

med et af følgende svar:

kino y     kino X

Send en sms til  1225  med et 
af følgende svar: kino d, kino e, kino F

Send en sms til  1225  med et af følgende 

svar: kino a , kino B, kino C

Vind 
dVd! 

Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. Der er 14 
dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). Du kan deltage max 3 gange pr. dag. Vinderne får direkte besked pr. sms

KONKURRENCER

Hvilken kvindelig skuespiller spiller over for 
Josh Brolin og John Malkovich i ’Jonah Hex’?
a. Catherine Zeta Jones
B. Megan Fox
C. Penelope Cruz
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Colin Firth fra ’A Single Man’ modtog en Golden 
Globe og er nomineret til en Oscar for sin ho-
vedrolle som den stammende Kong George VI af 
England, der skal forbedre sine evner som taler 
for at vinde sit folks hjerter. Også med Helena 
Bonham Carter (Alice i Eventyrland) og Geoffrey 
Rush (Pirates of the Caribbean-filmene).

DrAMA
03/03

PREMIERE

KOnGEns stORE talE

Kevin James og Vince Vaughn spiller hovedrol-
lerne i Ron Howards ‘The Dilemma’. I filmen er 
Kevin James lykkeligt gift med Winona Ryder, 
mens Vince Vaughn danner par med Jennifer 
Connelly. Alt bliver dog vendt på hovedet, da 
Vaughn opdager, at Ryder har en affære med en 
anden mand.

KOMEDIE

24/03
PREMIERE

tHE dilEmma

Den danske komedie ’SuperClásico’ har Anders 
W. Berthelsen i hovedrollen som en dansk mand, 
der rejser til Argentina for at vinde sin kone 
(Paprika Steen) tilbage. Hun er imidlertid på vej 
til at blive gift med en argentinsk fodboldstjerne. 
Instrueret af Ole Christian Madsen (Flammen & 
Citronen).

KOMEDIE 17/03
PREMIERE

supERClásiCO

Animeret Disney-film om drengen Milo, der 
sætter højere pris på sin mor, efter marsboere 
bortfører hende. Det er Simon Wells, der står 
bag animations-eventyret, ligesom han tidligere 
gjorde med ’Prinsen af Egypten’ (1998) og ’The 
Time Machine’ (2002).

AnIMAtIOn/
FAMIlIEFIlM 10/03

PREMIERE

milO på maRs
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Den nye ’Gladiator’? ’The Eagle’ er et action-
drama, hvor en ung romersk soldat (Channing 
Tatum) vil ære sin døde far ved at finde legionens 
gyldne emblem. Ud over Tatum (G.I. Joe: The 
Rise of Cobra) finder vi også Jamie Bell (Billy El-
liot), Mark Strong (Sherlock Holmes) og Donald 
Sutherland (Stolthed og fordom) på rollelisten. 
Filmen instrueres af Kevin Macdonald (The Last 
King of Scotland).

DrAMA/ActIOn 24/03
PREMIERE

tHE EaGlE

Drama om nogle sibiriske gulag-flygtninge, der 
må vandre over 640.000 km for at finde friheden 
i Indien. Colin Farrell (Miami Vice) og Ed Harris 
(Et smukt sind) spiller hovedrollerne i filmen, der 
er instrueret af Peter Weir (Master and Comman-
der, The Truman Show).

DrAMA 31/03
PREMIERE

tHE Way BaCK

tOp3 fORåREts mEst VEntEdE film:
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I ukEndt faRvand

piRatEs Of 
tHE CaRiB-
BEan:

fast fiVE tHE 
HanGOVER 2 

92,2%

1414 stemmer

91,8%

214 stemmer

90,9%

366 stemmer
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 Scanbox



odil, Robert og Oscar med gylden pal-
me og en bjørn på. Det er sæson for 

filmfester, priser og røde løbere. Filmbran-
chen omgiver sig med glamour - og omver-
denen elsker det.
Se nu bare Susanne Biers eventyr med 
Golden Globe og Oscar. Historierne om 
hendes kjole og Dennis Knudsens make 
up-kunstner på hendes 50 årige hud står 
næsten mere present end filmen, det hele 
handler om. I hvert fald har Biers kjole 
godt og grundigt skubbet Trine Dyrholm 
og de øvrige Hævnen-skuespillere  i bag-
grunden. For slet ikke at tale om alle kli-
cheerne om, at Susanne Biers succes baner 
vejen for film fra lille Danmark.
Vi danskere elsker, når danskere klarer 
sig godt i udlandet.  Det er så at sige en 
grundhistorie, der altid er spalteplads og 
sendetid til. 
’Hævnen’s succes i filmens vilde westen er 
først og fremmest en succes for Susanne 
Bier selv. Hun har tidligere været nomine-
ret til en Oscar, hun har før prøvet at pro-
ducere en film i Hollywood, uden at det 
førte til det store gennembrud. Det har 
været nærved og næsten. Men tredje gang 
åbnes nu hovedvejen til Hollywood.
Med lidt held kan Susanne Bier på 10-15 år 
producere en håndfuld film i Hollywood, der 
gør hende uafhængig af efterløn, som der jo 
alligevel ikke er meget tilbage af til den tid.

Men selv om Bier er blå-
stemplet i Hollywood, 
er det først nu, hun skal 
bevise, hvad hun er værd 
i filmbyens intrigante hie-
rarki. Gabriel Axel og Bille 
August modtog også Hol-
lywoods sødmefyldte sta-
tuetter, uden af den grund 
at blive fast inventar i fil-
mens hovedstad.
Susanne Bier er gjort af 
andet stof. Ikke fordi hun 
er en større kunstner end 
Axel og August, men fordi 
hendes film indeholder al den sødme, ro-
mantik og kærlighedsforvikling, som Hol-
lywood er gjort af. Susanne og Hollywood 
godt gå hen og blive et perfekt match.
’Hævnen’ har sikret sig opmærksomhed 
til sin amerikanske premiere i måneden 
mellem Golden Globe og Oscar. Selv har 
Susanne Bier taget fast ophold i USA for 
at følge filmens lancering og samtidig 
være til rådighed for PR i den afgørende 
periode.
’Hævnen’ kan også forøge opmærksomhe-
den på filmens udmærkede skuespillere. 
Men Trine Dyrholm ligner ikke Hollywoods 
kvindeideal, Ulrich Thomsen har allerede en 
international karriere – og Persbrandt ligner 
ikke en, der spiser af Hollywoods hånd.

Er dansk film tilbage efter 
at par sløje år? ’Hævnen’ 
forærer højst lidt opmærk-
somhed til fænomenet 
”dansk film”.
Den tid er forbi, hvor dan-
ske film var interessante, 
fordi de var danske.
Danske succesinstruktører 
som Susanne Bier, Lone 
Scherfig og Niels Arden 
Oplev er i fuld gang med 
at forvandle sig til inter-
nationale instruktører af 
engelsksprogede film.

Næste generation får ikke noget foræren-
de. De må selv bane sig vej. Højteknolo-
giske biografer og fladskærme i hjemmet 
skaber mulighed for nye højder, filmisk set.
Se bare på Lars von Trier. Han har været 
international fra begyndelsen. Og han skal 
nok få rigeligt med opmærksomhed, når 
der er verdenspremiere på hans nye ’Me-
lancholia’ til maj i Cannes.

Med lidt held 
kan Susanne 
Bier på 10-15 
år producere 
en håndfuld 
film i Holly-
wood, der 
gør hende 
uafhængig 
af efterløn, 
som der jo 
alligevel ikke 
er meget til-
bage af til 
den tid.
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Niels Frid-Nielsen er 
kulturredaktør på DR 
Nyhederne. Han har tid-
ligere anmeldt film i TV3-
programmet ’Frids film’, i 
’Go’morgen Danmark’ på 
TV2 og er forfatter på en 
række bøger om emnet.
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Se trailer fra 
Going The Distance

 lige nu på din mobil-
telefon ved brug af 

denne 2D kode. 

Læs mere på side 17 om 
hvordan du gør.

Se trailer fra 
Jonah Hex lige nu på din 
mobiltelefon ved brug af 

denne 2D kode. 

Læs mere på side 17 om 
hvordan du gør.
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