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1.0 Indledning 

 

Hvis man gik og troede, at fængselsdramaer af de helt 

skrappe slags, hvor mænd brutalt smadrer, myrder og 

voldtager hinanden for at håndhæve den interne rang-

orden, hørte det store farlige udland til, vil den danske 

film ’R’ nok komme som lidt af et chok. 
(Politiken 22. april 2010) 

 

Fra tv’ets højttalere lyder en insisterende og dirrende summelyd, som i sammenhold med 

skærmens vedvarende mørke hurtigt får en ildevarslende karakter. Først efter 22 lange sekunder 

toner et nærbillede op på skærmen. I centrum ses baghoved af en ung fyr på bagsædet af en 

minibus med affarvet hår og en karakteristisk tatovering i nakken. Han er ikke alene i bussen, 

men omgivelserne omkring ham er underligt slørede, og det er derfor svært at bedømme 

personerne omkring ham. Kameravinklen skifter nu til et nærbillede af den unge fyrs forknytte 

ansigt, anspændte kæbeparti og vagtsomme øjne, der nøje følger omgivelserne gennem bussens 

ruder, alt imens lyset omkring ham skifter i takt med kørslen og skaber en visuel leg mellem lys 

og skygge.
1
  

 Den unge fyr hedder Rune Pedersen (Pilou Asbæk), og han er på vej i fængsel. Ved sin 

ankomst bliver han hentet af en fængselsbetjent, som fører ham ned gennem lysstofrøroplyste 

gangsystemer til lyden af et klirrende nøglebundt og en metaldør, der smækker i med en 

rungende lyd. Det gullige og institutionsagtige lys afløses af et skarpt lysindfald i det hvide og 

sterile visitationsrum, hvor Rune først fratages personlige ejendele, dernæst bliver bedt om at 

tage tøjet af og sætte sig på hug, for til sidst at stille op til det famøse forbryderfoto. Det er en 

rutinemæssig og næsten mekanisk opgave for fængselsbetjenten, der med korte og kølige 

kommandoer dikterer Rune gennem proceduren, men nærbillederne af Runes nøgne krop, 

nervøse bevægelser og tilbagevendende muskelspændinger omkring kæberne afslører, at det for 

ham er en stærkt ydmygende og enerverende proces. 

 

Så’n af ren nysgerrighed. Hva’ har du egentlig lavet, siden du skal på 4. vest? De er jo lige 

halvanden gang større, end du er. Det er bare fordi, jeg kom til at tænke på, de andre store gutter 

der render rundt deroppe, de går og venter på dig. De ved godt du kommer. Så et eller andet må 

du ha’ lavet som ikke er særligt smart (00: 03:08).  

 

                                                           
1
 Se specialets appendiks. 
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Fængselsbetjentens ord forplanter sig i erindringen som et forvarsel, alt imens Rune føres op til 

sin celle på 4. vest for at afsone en 2-årig voldsdom, som bliver skæbnesvanger for ham. 

 

Min interesse for fængselsfilmen blev vakt, da jeg som teenager sidst i 90’erne stiftede bekendt-

skab med Andy Dufresnes (Tim Robbin) lidt forsagte væsen og Morgan Freemans fløjlsbløde 

voice-over som ”Red” i Frank Darabonts klassiker The Shawshank Redemption (1994). Siden 

pustede andre Hollywood-produktioner som Cool Hand Luke (1967), Papillon (1973), Escape 

from Alcatraz (1979), Murder in the First (1995), The Green Mile (1999) og Felon (2008) til 

min interesse, som især er drevet af den nerve og intensitet, som opstår i skildringen af fængslets 

mikrokosmos med interne magtkampe, sociale hierarkier og psykologiske spil. Det var derfor 

med nysgerrighed, at jeg tilbage i 2010 gik i biografen sammen med min søster for at se den 

danske fængselsfilm R; for hvor fængselsfilmene falder som perler på en snor i amerikansk film-

historie, da er genren i dansk kontekst næsten ukendt. Mine forventninger til filmen var således 

lunkne, og det var ikke uden en vis skepsis, at jeg satte mig tilrette i biografsædet skråsikker på, 

at en dansk film optaget i det provinsielle Horsens Statsfængsel på ingen måde ville kunne 

ramme den nerve og intensitet, som driver den amerikanske og Hollywood-producerede 

fængselsfilm
2
. Det skulle vise sig, at jeg tog fejl. 

 I form og indhold er R (2010) nemlig på alle måder en bemærkelsesværdig film. Det er 

en film som med eksplicitte genrerødder i en amerikansk fængselsfilmtradition, fintfølende 

æstetik, rå realisme og poetisk refleksion trænger bag om fængselsmurenes grå beton og tegner 

konjunkturerne af en dyster verden, hvor socialdarwinistiske tendenser hersker, og ensomheden 

synes at være et eksistentielt grundvilkår. Filmen er gennemsyret af en dirrende og realistisk 

angstfølelse og brutalitet, som trænger ind under huden og efterlader dybe spor i erindringen. 

Der er tale om en dansk fængselsfilm, men ikke efter den vanlige Hollywood-skabelon som 

gennemvæver mine teenagefilmfavoritter.
 
 

                                                           
2
 Når jeg her underforstår den amerikanske fængselsfilm som en primær Hollywood-konventionel filmgenre, skyl-

des det, at langt størstedelen af de amerikanske fængselsfilm, jeg er stødt på i forbindelse med mine omfattende 

teoretiske sondringer, er konventionelle Hollywood-mainstream-produktioner med rødder tilbage til det genre-

konstituerende årti 1930’erne, hvor fængselsfilmens genrekonventionelle karakterkonstellationer, plotstrukturer og 

tematikker, blev formstøbt i toneangivende Hollywood-produktioner. Genrehistorisk er fængselsfilmen altså 

Hollywood-konventionel og mainstream, men med alle genrekategoriseringer forekommer undtagelser, og man vil 

således også inden for fængselsfilmgenren, kunne finde fængselsfilmproduktioner både i og uden for Hollywood, 

som har tendens til at udfordre de konventionelle og mainstream genretræk i mere eksperimenterende 

fængselsfilmuniverser. Af afgrænsningshensyn er sådanne filmproduktioner ikke det centrale i nærværende speciale, 

da de som nævnt er mere undtagelsen end reglen. (For et nærmere indblik i sådanne mere eksperimenterende 

fængselsfilm se evt. Rafter 2000) 
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 R er instrueret af den debuterende fiktionsfilm-instruktørduo Michael Noer og Tobias 

Lindholm
3
, som begge er uddannet fra Den Danske Filmskole som henholdsvis dokumentar-

filminstruktør og manuskriptforfatter. Trods et ben i både fakta og fiktionens verden, så er driv-

kraften hos både Noer og Lindholm virkeligheden, og R er således skrevet og instrueret ud fra 

parolen om Reality Rules, et realismeprincip som skal sikre, at filmens handling ligger så tæt op 

ad virkeligheden som overhovedet muligt. Om princippet udtrykker Noer således: ”Ja, vi lytter 

til virkeligheden. Og det betyder, at man instruerer med ørerne. Vi lader samtalerne opstå og 

indretter os efter dem. Man kan så både bruge uddannede skuespillere eller mere uprøvede 

kræfter, som i den her film, men det betyder nødvendigvis ikke så meget.” (Fredensborg: 2013) 

Lindholm beskriver videre Reality Rules som en rettesnor, hvor det gælder om at følge 

virkeligheden frem for dramaturgiens logik (Per Juul Carlsen 2012). Selv om begge instruktører 

således er orienteret mod virkeligheden, så arbejder de efter en i forvejen fastlagt plotlinje, men i 

kombination med et åbent manuskript som tillader skuespillernes improvisation og virkelig-

hedens drive (Fredensborg 2013).   

 Credoet om Reality Rules og virkelighedsorienteringen gennemvæver R og viser sig 

ikke alene i den dokumentariske stil og filmens autentiske miljø, Horsens statsfængsel, men 

afspejles også i valg af skuespillere, idet hovedparten af filmens rollebesætning består af eks-

kriminelle og nuværende fængselsbetjente. Tilsvarende bygger filmen på dybdegående research 

og adskillige interviews med ”rigtige” fanger og fængselsfunktionærer; ligesom den tidligere 

voldsdømte Roland Møller, som spiller ”Mureren” i R, har været manuskriptkonsulent på filmen 

for at sikre autenticiteten i skildringen af fængselsliv (Lindberg 2010). 

 At R på baggrund af den særegne konstellation mellem Reality Rules og realismesporet i 

sammenhold med helt genretypiske træk fra den konventionelle amerikanske fængselsfilm har 

gjort sig bemærket, ekspliciteres, hvis man vender blikket mod filmens modtagelse blandt 

kritikere og filmfolk. Filmen har vundet et utal af priser, heriblandt en Bodil og en Robert i 2011 

for årets bedste danske film samt Nordisk Film Prisen bl.a. med den begrundelse, at der er tale 

om: “en af de mest interessante New Danish Screen film i mange år” (www.nordiskfilm.com). 

Ligeledes har filmen modtaget Carl Th. Dreyer prisen i 2011; en filmpris der uddeles som 

anerkendelse for en fremragende kunstnerisk indsats. Også uden for landets grænser har filmen 

udmærket sig og vundet både Dragon Award for bedste nordiske film og den internationale 

kritikerjurys pris ved Göteborg International Film Festival (www.dfi.dk). På Dr2 blev filmen i 

                                                           
3
 For baggrundsoplysninger og filmografi se: www.dfi.dk  

http://www.dfi.dk/Service/English/News-and-publications/FILM-Magazine/Artikler-fra-tidsskriftet-FILM/75/If-I-told-you-I-saw-a-cow.aspx
http://www.nordiskfilm.com/
http://www.dfi.dk/
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”Premiere” præmieret med seks ud af seks stjerner og fremhævet som ”et mesterværk”, mens der 

i en anmeldelse fra Politiken bl.a. stod:  

 

Barskt fængselsdrama er skræmmende realistisk [...] Hans (Pilou Asbæk red.) og de øvrige 

medvirkendes spil er medrivende og dybt troværdigt, og der er ingen falske toner i ’R’, der 

henter sin styrke i autenticiteten og de virkelighedsnære replikskifter. Den forfalder ikke til 

pædagogisk leflen, men lader dramaet udfolde sig hårrejsende realistisk [...]Som en slags 

dokumentarfilm, blot med et stramt komponeret drama og en hovedperson, hvis mange nuancer 

trods alt kræver en professionel skuespillers formidling (Sonne 2010). 

 

Også andre anmeldelser
4
 kredser om synonyme ordvalg vedr.: ”dokumentar-lignende”, ”rå 

autenticitet”, ”kompromisløs realisme” og ”realistisk fiktion”- gloser, som afslører en særlig 

orientering mod den realisme som gennemvæver R og på mange måder synes at omforme den 

Hollywood-konventionelle filmgenre, filmen arbejder under.  

 

Netop kombinationen af og forholdet mellem de Hollywood-konventionelle genretræk og 

realismesporet i filmen er omdrejningspunktet i nærværende speciale, hvor jeg, med fokus på 

filmens dramaturgi, æstetiske virkemidler, miljø, karakterportrætter og tematikker, vil under-

søge, hvordan R falder ind i genretypiske konventioner for den amerikanske fængselsfilm, 

men samtidig etablerer en stærk rå realisme og et subtilt symbolpoetisk spor, som 

omformer og raffinerer en ellers Hollywood-fortærsket filmgenre. 

 

Opgavens teoriafsnit falder i tre overordnede dele. Første del ”Fængslet som institution, 

heterotopi og litterært motiv” tager afsæt i en større kulturhistorisk kontekst med udgangspunkt i 

Michel Foucaults idehistoriske klassiker Overvågning og straf. Fængslets fødsel (1975), som 

giver indblik i straffens historie og de makrosociologiske principper bag fængslet som institution 

i det moderne samfund. Når jeg vælger en sådan samfundsteoretisk indgangsvinkel til specialet, 

er det fordi, jeg ønsker at kaste lys over, hvordan vi i den vestlige kultur tilgår og forstår 

strafudmåling og fængslet som institution, da det er altafgørende for den måde, hvorpå fængslet 

repræsenteres og fremstilles i kulturen, hvad enten det er i kunstens, litteraturens eller filmens 

univers. Særligt Foucaults mere kritiske blik på fængslets disciplinerende magtteknikker og 

resocialiseringsprincipper fremhæves, fordi de hjælper med at udfolde det samfundskritiske spor, 

                                                           
4
 Anmeldelserne kan tilgås i bilaget bagerst i specialet. 
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som gennemvæver fængselsfilmgenren i almindelighed og ligeledes findes indlejret i analysen af 

R. 

 Med en større referenceramme om fængslet som institution på plads, flyttes fokus til et 

blik på fængselsmotivet i kulturhistorien. Fængslet har altid haft en særlig tiltrækningskraft på 

mennesket enten som betydningsbærende rum eller som konkret isolationssted, og fængslet har 

derfor i mange år været et tilbagevendende motiv i vestlige kulturproduktioner, også længe inden 

fængselsfilmen blev populær på det store lærred. Årsagen til fængslet som tilbagevendende 

motiv kan findes i institutionens særlige stedskarakter, som i specialet søges udfoldet med en 

introduktion til Foucaults ”heterotopi”-begreb — et filosofisk begreb, som tilføjer et ekstra 

betydningslag til fængselsrummet og miljøbeskrivelsen i den senere analyse. 

 Efter sådanne overordnede samfundsteoretiske og filosofiske betragtninger omkring 

fængslet indsnævres perspektivet til teoriens to vægtigste afsnit ”Fængselsfilmen” og ”Realis-

me”. Førstnævnte er et redegørende afsnit om fængselsfilmen som genre; en genre med historis-

ke rødder i Amerika, hvorfor mit teoretiske holdepunkt har rod i amerikansk filmteori med de 

fire førende amerikanske filmforskere inden for området: Bruce Crowther, Nicole Rafter, David 

Jr. Gonthier og Paul Mason. Genreafsnittet udfoldes trinvist, først med et Hollywood-historisk 

rids over genrens udvikling og de mest centrale fængselsfilm gennem tiderne, og dernæst med et 

udvidet blik på en decideret genredefinition samt en beskrivelse af de mange karakteristikas for 

genren. Undervejs vil teorierne blive underlagt kritisk refleksion i mere diskuterende passager. 

Som afslutning på genreafsnittet følger et perspektiv på fængselsfilmgenren i dansk film for at 

tegne et billede af genren herhjemme.  

 Med konjunkturerne og de teoretisk positioner omkring fængselsfilmgenren på plads 

flyttes fokus til realismebegrebet, som spiller en afgørende rolle i R. Realisme er en labyrintisk 

og relativ størrelse, og det er derfor ikke hensigten med dette speciale at foregive at være en 

fyldestgørende afhandling om en omstridt -isme, dertil er realismebegrebet for komplekst og 

specialet for kort. Derimod vil jeg indledningsvist og med reference til især Jørgen Holmegaards 

bog Gensyn med Realismen (1996) redegøre for de mest gængse tilgange til realisme, ligesom 

jeg vil kaste lys over realismens særlige genkomst op igennem 1990’erne i både litteraturen og 

filmens verden. Efter sådanne overordnede rammer indsnævres realismeteorien med en rede-

gørelse af realismens forskellige byggeklodser. Som holdepunktet herfor vender jeg mig mod 

Birger Langkjær, der i Realismen i dansk film (2012) bl.a. plæderer for en mere operationel 

tilgang til realisme ved at indkredse fem overordnede niveauer: perceptuel realitet, stiltræk, 

fortælleform, genkendelse af tematik og motiver og emotivt perspektiv. Niveauerne hjælper med 
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at indfange de elementer, som former realismeoplevelsen og er derfor velegnet som afsæt for den 

senere analytiske behandling af realismesporet i R. Realismeafsnittet afsluttes med et skærpet 

fokus på den særlige rå realisme, som eksisterer i en række nyere danske film, og som eksplicit 

toner R. 

 Selve analysen tager udspring i en granskning af R’s mere formmæssige strukturer med 

udgangspunkt i en analyse af filmens narrative og stilistiske form, som undervejs sættes i dialog 

med genre- og realismeteorien for løbende at eksplicitere forholdet mellem filmens Hollywood-

konventionelle genretræk og rå realismespor. Efter undersøgelsen af de dramaturgiske og 

æstetiske mønstre flyttes fokus til filmens tematikker, som fremhæves i en analyse af 

fængselsmiljøet og de interne personrelationer, igen med tilbagevendende tråd til genre- og 

realismeteorien. Filmens mere symbolpoetiske spor søges udfoldet i en belysning af de 

dramaturgiske mellemspil og mere symbolske scener, mens den indlejrede samfundskritik vil 

blive udfoldet ved hjælp af Foucaults begrebsapparat. Undervejs i analysen vil jeg referere til et 

antal toneangivende amerikanske fængselsfilm i forsøget på at tydeliggøre, hvordan R bevæger 

sig inden for den amerikanske fængselsfilmgenre, men samtidig på centrale punkter afviger her-

fra.  

 Specialet afrundes med en besvarelse af problemformuleringen i et diskuterende og 

konkluderende afsnit, hvor de oparbejdede erkendelser og erfaringer fra både teori- og 

analysedelen sættes i spil.  

  

I analyseafsnittet henvises løbende til specifikke scener og sekvenser, som vil kunne tilgås i 

specialets registrant, der findes som selvstændigt appendiks.  
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2.0 Fængslet som institution, heterotopi 

og litterært motiv 

2.1 Fra pinestraf til fængselsstraf 

 

Damiens var blevet dømt den 2. marts 1757 til at ”gøre afbigt foran hovedindgangen til Eglise de 

Paris”, hvortil han skulle ”føres og køres i en kærre, nøgen, kun iført skjorte, idet han som 

fakkel holder et brændende vokslys på to pund”, endvidere ”[...] skal han knibes med tænger i 

brystvorterne, armene, lårene og læggene, mens han med højre hånd holder den kniv, hvormed 

han har begået det nævnte fadermord, brændes med svovlild, og på de steder, hvor han skal 

knibes med tænger, skal der hældes flydende bly, kogende olie, brændende beg af harpiks, 

smeltet voks og svovl, og derefter skal hans krop sønderslides af fire heste, og lemmer og krop 

fortæres af ilden og brændes til akse, og asken spredes for vinden”( Foucault 2008: 17).  

 

Den grusomme passage om franskmanden Robert-François Damiens
5
 er første led i Michel 

Foucaults beretning om ”straffens historie” — en historie om, hvordan vi i den vestlige verden 

har forstået, organiseret og udført den straffende magt fra middelalderen og frem til i dag. 

Foucault beskriver et paradigmeskifte fra middelalderens og enevældens ”pinestraf”, den 

korporlige og iscenesatte ”skræk-og-advarsels-straf”, som er den Damiens underkastes, og hvis 

primære formål var at cementere magtbalancen og hævne kongen, til en internalisering af 

straffens genstand fra kroppen til sjælen i 1800-tallet i takt med enevældets fald og oplysnings-

tidens humanistiske idealer. Straffen var nu ikke længere en reaktion mod forbrydelsen, men 

blev i stedet rettet mod forbryderen som individ. Det synlige strafarbejde blev den foretrukne 

straffeform ud fra en overbevisning om, at man ved hårdt fysisk arbejde kunne forbedre sjælens 

moral og reintegrere forbryderen i samfundet, samtidig med at strafarbejdet kunne fungere som 

et spejl mod samfundet til moralsk opbyggelse.   

 Tredje og sidste led i ”straffens historie” danner baggrund for det moderne fængsel og 

bygger på kongstanken om: ”udelukkelse gennem indelukkelse” og disciplinering (Jensen i 

Foucault 2008: 8). I centrum står fortsat internaliseringen af straffen og tanken om at kunne 

forme og forbedre individet, men strafarbejdet erstattes nu af en gennemgående bearbejdning af 

krop og sjæl gennem frihedsberøvelse og disciplinering:  

 

                                                           
5
 Damiens blev den 2. marts 1757 henrettet for at have stukket Kong Ludvig XV med en kniv. 
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Disciplinen er et blik og en teknologi, det er sansen for detaljen gennem den minutiøse opdeling 

af tid, rum og legeme og en eksakt kortlægning af, hvad der skal være hvor, hvornår. Den 

indskriver sig i legemet gennem eksercitsen og dressuren, og den sikrer den totale kontrol 

gennem en konstant overvågning, panoptikken – denne, den uhyggeligste og mest økonomiske 

af alle overvågninger, der bygger på en viden om altid at kunne blive overvåget (Jensen i 

Foucault 2008: 8). 

 

Disciplineringens kerne var den konstante og synlige overvågning, panoptikken, et begreb som i 

sin oprindelse bygger på Jeremy Benthams berømte arkitektoniske idé fra slutningen af 1700-

tallet, hvor et tårn i en cirkelformet midte med frit udsyn til alle fængslets celler skal sikre: ”at 

det ikke længere er de mange, der ser på de få, men de få, der ser på de mange” (Foucault 2008: 

140). Panoptikonfængslets magt etableres således i det ydre, men opererer fra det indre gennem 

selvdisciplinering, fordi den indsatte, med visheden om potentiel overvågning, bliver sin egen 

kontrollør. Det styrende princip er altså forestillingen om overvågning og den deraf ad-

færdsregulerende virkning (Sharma 2011: 20).  

 At fængslet således afløser den korporlige pinestraf, er i Foucaults optik ikke tegn på en 

spirende civilisationsproces og en voksende medmenneskelighed, men derimod tegn på en 

udvidet kontrol af mennesket og altså blot en overgang fra én magtteknologi og pine til én anden 

(Jensen i Foucault 2008: 129). Faktisk virker den ”usynlige” disciplinering, ifølge Foucault, 

mere underkuende og nedbrydende end den tidligere korporlige straf, fordi undertrykkelsen 

virker gennem individet selv. Det moderne panoptikonfængsel er i foucaultiansk optik ikke kun 

en arkitektonisk bygning, men i højere grad en metafor for den anonyme magtform, det 

disciplinære organiseringsprincip, som strukturerer det moderne samfund (Sharma 2011:15). Der 

er altså tale om en generel politisk model, som kan genfindes i andre samfundsmæssige 

institutioner, konstellationer og relationer (Foucault 2008: 207).  

 Foucaults ontologiske tilgang til magten og den ydre styring er ofte blevet kritiseret for 

et meget deterministisk menneskesyn, der negligerer menneskets fri vilje og evne til selvstændig 

agens. Når hans tanker om disciplinering som institutionel magtform med størst synlighed i 

fængslet alligevel er interessant, er det først og fremmest fordi, han indfanger de grundlæggende 

principper for fængslet som institution i den vestlige verden, og fordi han i samme forbindelse 

stiller spørgsmålstegn ved disciplinering som resocialiserende magtmetode og dermed hele fæn-

gselssystemets grundlag (Foucault 2005: 266). 
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2.2 Fængslet — den evige forbryderfabrik 

I Overvågning og straf fremhæver Foucault, hvordan fængslet siden sin grundlæggelse er blevet 

kritiseret for ikke at fungere som forbedringsanstalt, men snarere at virke som forbryderskole 

med tilbagevendende kritikpunkt om, at fængslet ikke mindsker kriminaliteten, men derimod 

fastholder og organiserer forbrydermiljøet samt skaber nye kriminelle: ”idet fangernes familie 

skubbes ud i elendighed” (Foucault 2008: 285). Foucault kalder fængslet for ”en evig fiasko”, 

særligt ud fra det resocialiseringsprincip fængselsinstitutionen blev bygget på, men også ud fra 

økonomiske parametre, fordi der er store omkostninger ved et system, som enten skaber eller 

fastholder kriminaliteten frem for at bekæmpe den (ibid.: 287).  

 Foucault identificerer tre overordnede principper, som tilsammen danner grundlag for 

fængselsinstitutionens kongstanke om resocialisering: isoleringsprincippet, det økonomiske 

princip og moduleringsprincippet (ibid.: 254-262). 

 Bag princippet om isolation ligger antagelsen om, at den indsattes miljø og netværk har 

negativ indflydelse på resocialiseringsprocessen, hvorfor adgangen til disse må elimineres. Det 

sker vha. isolation fra omverden og de andre indsatte samt en konstant overvågning fra fængsels-

myndighederne. Ud af isolationen vokser ensomheden, et effektivt reformmiddel, som menes at 

skabe rum for refleksion og anger. 

 Det økonomiske princip er princippet om arbejde som den sikreste vej til resocialisering 

og derfor en opfattelse af arbejdet som ”fængslernes religion” (ibid.: 261). Det er ikke arbejde 

som en profitskabende virksomhed, men arbejde og dets gunstige indvirkning på fangerne, som 

er i centrum: 

 
Straffearbejdet bør i sig selv opfattes som et maskineri, der omformer den voldelige, urolige og 

ureflekterede fange til et element, som spiller sin rolle med en perfekt regularitet. Fængslet er 

ikke et værksted. Det er, og det skal i sig selv være en maskine, hvori fange-arbejde på en gang 

er et tandhjul og et resultat (ibid.: 260). 

 

Arbejdet skal være en tvungen del af fængselsopholdet og indgå som fast rutine i hverdagen kun 

afbrudt af mad og søvn. Beskæftigelsen skal styrke de indsattes virketrang og ejendomsfølelse 

og skabe arbejdsglæde, så de indsatte får øjnene op for arbejdet som modsvar til den kriminelle 

løbebane (ibid.: 261). 

 Tredje og sidste princip bygger på fængslets mulighed for regulering af straffens længde 

alt efter fangens evne til resocialisering. Det er en intern magtform, som styres og forvaltes af 
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fængselsinstitutionen alene, og en magtform, som skal motivere fangens lyst til moralsk 

forbedring yderligere (ibid.: 263). 

 Principperne for resocialisering er, ifølge Foucault, alle fejlslåen. Tanken om isolation 

som vejen til en forbedret moral er naiv, da den menneskelige psyke slet ikke er gearet til et liv i 

isolation, som i sidste ende kan føre til sindssyge og galskab. Princippet om arbejde som 

kongevej til resocialisering er ligeledes en utopi, da tvungent arbejde ikke skaber arbejdsglæde, 

ejendomsfølelse eller virketrang, men derimod virker demoraliserende og medvirker til en 

mekanisering af det enkelte individ. Endelig er fængslets modulering af straffen en autonom 

magtform, der let glider over i magtmisbrug og overgreb på de indsatte og fører til yderligere 

modvilje blandt fangerne, der søger sammen i fællesskaber mod fængselsautoriteterne (ibid.: 

266). Foucault fremhæver endvidere, hvordan fængslestraffen forfølger den kriminelle også uden 

for fængselsmurene i form af en plettet straffeattest, som fastholder størstedelen af de kriminelle 

i en marginaliseret samfundsposition (ibid.: 291). 

 Når fængslet på trods af det mislykkede resocialiseringsprojekt alligevel består som 

institution, skyldes det, ifølge Foucault, at fængslet er en alt for stor succes til at kunne 

undværes: ”[...] Fængslet og det fængselsagtige system danner samfundsnyttige kriminelle 

karrierer, som samler lovløsheden på kontrollerede og stigmatiserede individer [...]” (Heede 

2002: 102). Fængslet er nok en fiasko set ud fra et kriminalitetsbekæmpelsesperspektiv, men en 

succes fordi det altså samler og styrer den ulovlige aktivitet. 

 Selvom Foucaults tanker om fængslet som disciplineringsmagtens institution per excel-

lence og kritikken af fængselsvæsnet som resocialiserende institution er over 30 år gamle, så er 

de aktuelle og vedkommende i nærværende speciale, da de bidrager med makrosociologisk per-

spektiver på fængslet som institution i det moderne samfund — perspektiver som skaber 

nødvendig baggrundsforståelse for den måde, hvorpå fængslet forestilles og repræsenteres i 

moderne vestlig kultur. Særligt spørgsmålet om internalisering af straffen, overvågning og 

fængslet som resocialiseringsinstitution er således tilbagevendende tematikker i en lang række 

kulturproduktioner, ikke mindst fængselsfilmen. 
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2.3 Fængselsmotivet og heterotopien  

 

Dog blev fra nu for tanke og trang jorden er et 

fængsel; vel lindrer ved anelse, drøm og sang hjertet 

sin længsel 

(Staffeldt Indvielsen (1804)) 

 

Interessen for fængslet i både konkret og symbolsk betydning trækker tråde langt tilbage i den 

vestlige civilisations kulturhistorie, særligt i litteraturen, hvor fængslet optræder som et tilbage-

vendende motiv.   

 Fængselsmotivets uendelige symbolske potentiale blev især dyrket under romantikken, 

som det bl.a. fremgår hos Staffeldt, hvor den evige splittelse mellem krop og sjæl netop 

manifesteres igennem fængselsmotivet. Også hos de franske lyrikere Hugo og Baudelaire 

optræder fangenskabet, her som ”et ambivalent rum”, et rum for lidelse, men også et rum for 

beskyttelse, frihed og kunstnerisk kreativitet (Sharma 2011: 18). I Dumas klassikeren Le Comte 

de Monte-Cristo (1844) er omdrejningspunktet den uretfærdige fængselsdom og de kummerlige 

levevilkår på øen If, mens et anderledes realistisk og socialkritisk blik på fængslet som 

institution blev formuleret i det 18. århundredes engelske roman, hvor forfattere som Defoe, Gay 

og Hogarth alle var ”optaget af indespærringens magt til at forme personligheden” (ibid.: 17). I 

tilknytning til eksistentialismen opstod et mere dystert billede af fængselsmotivet, og 

forestillingen om ”det lyksalige fængsel” blev et anakronistisk symbol på grund af hændelser 

under 2. verdenskrig. Særligt i Jean-Paul Sartres forfatterskab blev fængslet fremstillet 

anderledes skæbnesvangert og dystert, og cellen var nu ikke længere rum for ekstase og lykke, 

som hos romantikerne, men derimod arnested for solipsisme og masochisme (ibid.: 19).  

 I dansk litteratur optræder fængslet også som et tilbagevendende motiv, fra en realistisk 

fremstilling af fængselslivets kummer i den historiske selvbiografi Jammers Minde (1663-85) til 

et mere symbolsk betydningsbærende rum som dét i romantikken, hvor det efterhånden slidte 

parrim længsel og fængsel gav ekko i megen lyrik. Også i den særlige ”ø litteratur” herhjemme 

med bl.a. Løgneren (1950) af Martin A. Hansen og Tilbage til Anholt (1978) af Vagn Lundbye i 

spidsen, kan der trækkes tråde mellem øens særlige og afgrænsede stedslighed og fængslets 

mikrokosmos. Hans Scherfig byder i romanen Den forsvundne fuldmægtige fra 1938 ind med et 

satirisk portræt af fængslet som det borgerlige samfunds højeste ideal, mens Svend Aage 

Madsens murstensroman Tugt og utugt i mellemtiden (1976) hviler på kriminalitets- og 
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retsdebatten i 1970’erne og ”diskussionen om forbrydelse og straf, fængslets tvivlsomme 

legitimitet og samfundets kontrol med individet”, ligesom fængslet i romanen fungerer som 

metafor for menneskets eksistentielle ensomhed (Bundsgaard et al: 1998). I nyere litteratur 

optræder fængslet oftest som ”beholder” for samfundets allerlaveste, som i Jonas T. Bengtsons 

romanunivers, hvor fængslet er en tilbagevendende institution enten som afsoningssted eller som 

behandlingsdom på et psykiatrisk hospital. (Aminas breve (2005), Submarino (2007) Et eventyr 

(2011)) 

 

Fængslets tilbagevendende karakter som konkret eller betydningsbærende rum hænger uløseligt 

sammen med fængslets særlige stedskarakter. Fængslet er lokaliseret inden for samfundet som et 

fysisk forankret sted; men fængslet er samtidig et rum med begrænset adgang, reguleret af et 

system af inklusioner og eksklusioner og derfor uden for rækkevidde, i hvert fald for den 

lovlydige, der kun kan gøre sig forestillinger om livet bag fængselsmurenes grå beton. Et sådant 

afgrænset og udenforstående mikrokosmos kalder Foucault ”en heterotopi” — et begreb, som 

med hans egne ord dækker over:  

 
[...] virkelige steder som faktisk eksisterer, steder som er formet ved selve samfundets 

grundlæggelse, og som er en slags mod-steder [conte-emplacement], en slags utopier der faktisk 

er realiseret, og hvor alle de virkelige steder, alle de virkelige steder som man finder inden for 

kulturen, på én gang er fremstillet, udfordret og vendt om [...] (Foucault citeret i Petersen 2002: 

99). 

 

Heterotopien eksisterer som en spejling og kommentar til det omgivende samfund, som den dels 

modstår og udfordrer, men som den samtidig er afhængig af og dermed også indirekte udtryk for 

(Petersen 2002: 99). 

 Foucault skelner mellem ”Heterotopias of crisis” og ”Heterotopias of deviation”. Krise-

heterotopien var særlig dominerende i de ”primitive” samfund og manifesterede sig som hellige, 

mytiske eller forbudte steder: ”forbeholdt de individer, som i forhold til samfundet og det 

menneskelige miljø de lever i, befinder sig i en krisetilstand” (Foucault i Brügger et al 1998: 91). 

Selvom bl.a. kirken repræsenterer en sådan heterotopi i dag, så er krise-heterotopien i det 

moderne samfund erstattet af afvigelses-heterotopien som et rum for de individer, hvis adfærd er 

afvigende i forhold til gennemsnittet eller den krævende norm (ibid.: 91). Foucault fremhæver i 

den forbindelse netop fængslet, de psykiatriske klinikker og alderdomshjemmet som særlige 

afvigelses-heterotopier, der står uden for samfundets fælles sociale rum. Pga. stedernes 

”andethed” fremhæver Foucault, hvordan disse heterotopier vil være omgærdet af mystik og 
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forbundet med en særlig fantasikraft for den uindviede, hvilket kaster lys over centrale 

bevæggrunde for de tilbagevendende repræsentationer af fængslet som konkret eller betydnings-

bærende rum i vestlige kulturproduktioner. 

 Foucaults tese om heterotopien som et spejl af og mod samfundet begrunder desuden 

den dialektiske forbindelse mellem fængslet og det omkringliggende samfund. Dostojevski 

udtalte således tilsvarende, at vi kan dømme graden af civilisation i et samfund ved at gå ind i 

dets fængsler, og forstår vi dette bånd mellem fængslet og samfundet, vil vi også forstå den ofte 

subtile samfundskritik, der kan indlæses i repræsentationen af fængslet, hvad enten det er i 

litteraturen eller på film. 

 

Vender vi blikket mod fængselsmotivet i filmens verden, så er det først og fremmest Amerika, 

nærmere bestemt Hollywood, der, med over 350 fiktive fængselsfilmproduktioner siden 

begyndelsen af det 19. århundrede, manifesterer sig som et land med en særlig tradition for 

fængselsfilmen som genre (Mason 2006: 197).   

 

 

3.0 Fængselsfilmen 
 
3.1 Et Hollywood-historisk genrerids 

”Prison as a subject for movies captured the imagination of movie makers and audience for the 

earliest days of popular cinema” (Crowther 1989: 3). Allerede i stumfilmens æra finder man 

således de første amerikanske fængselsfilm med klassiske plotstrukturer omkring fængselsliv, 

fangeflugt og magthierarkier. Trods sådanne tidlige eksempler på fængselsfilmen i amerikansk 

filmhistorie, så pointerer Mason (2006), Crowther (1989), Gonthier (2006) og Rafter (2000), at 

fængselsfilmen fik sit egentlige gennembrud i 1930’erne med over 80 fængselsfilmproduktioner 

(Mason 2006: 197). Crowther forklarer genrens opståen i perioden således:  

 

The massive audience for prison movies in the early 1930s were responding eagerly to a 

variation on a currently popular theme. These prison movies were simply an off-shoot of the 

gangster movie genre [...] Prison was only rarely an intrinsinc part of the regular gangster movie; 

like death form a cop’s bullet, prison hung in the air as an imprecise threath to the liberty of the 

movies’ heroes. But by the 1930s, film-makers had long known of their audience’s interest in the 

tightly enclosed world of prison (Crowther 1989:3- 4).   

 



 

Side | 14 

Fængselsfilmens forbindelse til gangsterfilmen og det kriminelle er irreversibel — uden kriminel 

handling ingen fængselsdom. Begge genrer giver et sjældent indblik i en ellers lukket verden, 

men hvor gangsterfilmens popularitet ofte går hånd i hånd med et stærkt karakterdrevent plot og 

stjernebesatte rollelister, så er det fængslets mikrokosmos og magthierarkier, der for alvor driver 

fængselsfilmen og har gjort den til en selvstændig genre (Gonthier 2006: 33). 

 Udover at være en sådan ”knobskydning” til gangsterdramaet må fængselsfilmens 

popularitet i 1930’erne, ifølge bl.a. David Gonthier, også forstås ud fra mere specifikke historis-

ke omstændigheder i begyndelsen af 1930’erne, hvor særligt optøjerne i Auburn og Dannemora 

fængslerne i New York (1929), med kun en uges mellemrum, satte fokus på fængselssystemet 

som institution. Med fangeflugt, adskillige dræbte indsatte og fængselsbetjente vakte optøjerne 

stor opsigt i den amerikanske presse, og fængslets institutionskultur kom på dagsordenen i den 

offentlige og politiske debat, med fokus på de kummerlige forhold for de indsatte og en 

vedvarende diskussion om fængslets evne som rehabiliteringsinstitution (Crowther 1989:7). 

Også Mason fremhæver en sammenhæng mellem den historiske kontekst, særligt depressionen i 

1930’erne, og fængselsfilmens opblomstring:  

 

[...] The films evocation of innocence living in subjugation and terror clearly reflects the despair 

of the nation faced with incomprehensible social and economic upheaval...the cells and bars and 

chains eloquently re-create the sense of frustration and restriction in a land of lost opportunity 

(Roffman og Purdy i Mason 2006: 198).  

 

 Allerede i fængselsfilmens første år tegner der sig altså et billede af en genre, som dels 

har øje for den kommercielle underholdningsindustri og publikums efterspørgsel, men som 

samtidigt etablerer sig som en aktuel og kritisk kommentar til det omgivende samfund — to 

parallelspor som den dag i dag ofte betones i diskussionen af fængselsfilmen som genre (Rafter 

2000: 137). Mason, Gonthier og Crowther fremhæver således, at fængselsfilm i 30’erne især 

havde fællestræk med protestfilmen, hvorfor genren i udgangspunktet er kritisk og socialbevidst 

med en ofte subtil kritik af fængslets evne til rehabilitering, mens Rafter i stedet anfægter fæng-

selsfilmens udelukkende romantiske repræsentation af ”the prison innocence”, historien om den 

uretfærdigt dømte i succesfuld kamp mod systemet, som en ideologisk manipulation, der efter-

lader tilskuerne med et utopisk fantasibillede af fængslet som institution (Wilson & O’Sullivan 

2004: 81). Spørgsmålet er om fængselsfilmen ikke er et ”både-og” og altså en sameksistens 

mellem det kommercielle og det samfundskritiske. Det vil være naivt at forestille sig, at en så 

veletableret Hollywoodgenre som fængselsfilmen ikke har øje for profitmaksimering og ”den 
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gode historie”, men det vil samtidig være dels at negligere kvaliteten ved en lang række 

fængselsfilm, og dels at undervurdere modtagerens evne til kritisk refleksion, hvis genren 

udelukkende fortolkes som ideologisk manipulation. 

 Fængselsfilmens hyppige parallelspor mellem kritisk protestfilm og romantisk 

repræsentation etableres i George W. Hills genrekonstituerende klassiker The Big House
6
 fra 

1930 samt fængselsfilmene Am a Refugitive From a Chain Gang (1932) og Convicted (1938). 

Fælles for filmene er en repræsentation af fængslet som: ”a place of unfair or inhuman 

punishment, seldom is it shown to be a correctional establishment. In place of rehabilitation is 

confinement, opression and fear” (Crowther 1989: 8). Den trøstesløse atmosfære og indlejrede 

kritik af fængslet som rehabiliteringsinstitution løber i filmene parallelt med en mere romantisk 

og Hollywood-konventionel fortælling om den uretfærdigt dømte karismatiske ledertype, for 

hvem det lykkes at gå imod systemet og enten flygter eller bliver løsladt i en forløsende ”happy 

ending”.  

 

Fra fængselsfilmens storhedstid i 1930 gik genren ind i en svær periode i 1940’erne, hvor særligt 

de europæiske filminstruktører og film noir genren blev dominerende i repræsentationen af den 

kriminelle underverden, ofte med komplekse narrativer og en forvirrende moralsk orden, som 

skubbede fængselsfilmen i en ekspressionistisk retning, som det ses i Jules Dassins barske Brute 

Force (1947) (Mason 2006: 199). I 1950’erne dominerede særligt de humoristiske fængselsfilm, 

den ungdomskriminelle film og krigsfange-filmen (Prisoners of war) det amerikanske 

filmmarked, dels i et forsøg på at lokke et stadigt voksende teenagepublikum i biograferne, og 

dels som spejl på de mange krigsfangenskaber under 2. verdenskrig (ibid.: 199). I samme periode 

blev der ligeledes eksperimenteret med repræsentationen af kvinder i fangenskab Caged (1950) 

og Girls in prison (1956) som pendant til den ellers mandsdominerede fængselsfilm
7
 (ibid.: 199). 

Op igennem 60’erne og 70’erne vendte fængselsfilmen tilbage til 1930’ernes klassiske 

tematikker om den karismatiske indsatte i kamp mod et rigidt system med film som The Birdman 

of Alcatraz (1962), Cool Hand Luke (1967) og Papillon (1973). Ligeledes fortsatte bølgen af 

komediefilm bl.a. med udgivelsen af The Longest Yard (1974) med Burt Reynolds i hovedrollen 

som den fallerede professionelle quarterback, der pga. spirituskørsel bliver sat i fængsel, hvor 

han med løfte om strafnedsættelse får til opgave at træne sine medfanger til kamp mod 

                                                           
6
 De genrekarakteristiske plots og tematikker i The Big House vil blive præsenteret i afsnittet ” The Big House og 

fængselsfilmens genrekarakteristikas” 
7
 Allerede i 30’erne og 40’erne optrådte kvinder i fængselsfilmen, dog ofte i birolle som elskerinder, sørgende 

hustruer eller bekymrede møder til den indsatte og altså ikke i mere seriøse og bærende hovedroller, som det ses i 

fængselsfilm anno 1950.  (Gonthier 2006: 43) 
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fængselsbetjentene. (Steven Segal lavede i 2005 en populær remake af filmen under samme 

navn). Science fiction universet blev ramme om centrale fængselsfilm i 1980’erne, hvor 

fængselsinstitutionens ”maskineri” blev ekspliciteret gennem fremstillingen af innovative 

robotter eller hologrammer i rollen som fængselsbetjente (Mason 2006: 200).  

 Med The Shawshank Redemption
8
 (1995) trådte den amerikanske fængselsfilm fra 

midten af 90’erne ind i en ny og mere genrekompleks æra. Frank Darabonts film manifesterede 

sig som en nyklassiker inden for genren, og i slipstrømmen på filmens succes fulgte 

kommercielle blockbusters som: Murder in the First, (1995), The Rock (1996), The Green Mile 

(1999), American History X (1999) og Felon (2008) der alle har fængslet som centralt 

omdrejningspunkt (Mason 2006: 201). Fælles for filmene fra midt 90’erne er tendensen mod 

genreblandinger. Det er således interessant, hvordan The Shawshank Redemption spiller på helt 

klassiske genrekonstituerende træk fra 1930’erne, men med et stærkt melodramatisk spor lagt 

ned over filmen, mens en film som The Rock trækker fængselsfilmen ind i det spændings-

mættede actiondrama med gidseltagning, eksplosioner og biljagt. I American History X indgår 

fængselsgenren som undertone i en mere overordnet dramagenre om racisme og broderskab, 

ligesom genren i Murder in the First bliver led i et større advokatdrama. 

 Genrens udvikling, genreblandingerne og fængselsmotivets tilbagevendende karakter i 

et utal af film afsætter mudrede spor i jagten på en definitorisk tilgang til fængselsfilmen som 

genre.  

 

3.2 Fængselsfilmen — en genredefintion  

”The prison film genre is notoriously difficult to define; however, paradoxically, many prison 

movies stick in the memory.” (Mason 1998). Det er med fængselsfilmgenren som med genre-

begrebet generelt, der er tale om en kompleks størrelse, et ”fuzzy” begreb, fordi: ”genrebærende 

træk sjældent eller måske ligefrem aldrig fremstår på nøjagtig samme måde i en tekstgruppe” 

(Teilmann 2004: 29) — således ej heller i fængselsfilmen. 

 

Trods over 300 amerikanske filmproduktioner med fængslet som centralt omdrejningspunkt 

siden 1919, er der skrevet og researchet meget lidt inden for genren. Mason påpeger, at den 

manglende teori inden for området muligvis hænger sammen med, at genren ikke indgår i en 

”hverdagsdiskurs” på samme måde som 'gangster filmen', 'musicalen' eller 'western filmen', selv 

                                                           
8
 Frank Darabonts film optræder i dag på adskillige ”’greatest films ever made’ lists” (Mason 2006: 201). 
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om langt de fleste ville beskrive film som Midnight Express, Birdman of Alcatraz and Papillon 

som fængselsfilm (Mason 1998). 

 Et egentligt forsøg på en genredefinition findes i Nellis og Hale: The Prison Film. 

Radical Alternatives To Prison fra 1982, hvor genren beskrives som:  

 

A feature film...(rather than a documentary)...which is set wholly or mainly in a penal institution, 

whether for men, women or adolescents or— more loosly which takes imprisonment and its 

consequenses as a primary theme” (Nellis & Hale i Mason 1998).  

 

Også Mason arbejder med en tilsvarende genredefinition med formuleringen:  

 

A film which concerns civil imprisonment and which is mainly set within the walls of a prison 

or uses prison as a central theme (Mason 1998). 

 

Til hver af de to definitioner knytter sig imidlertid en række enslydende problematikker. En af de 

måske største hænger samme med afgrænsningsspørgsmålet; for hvor meget af en film skal 

foregå inden for fængselsmurene for overhovedet at kunne kaldes en fængselsfilm? Der findes 

adskillige film, der benytter fængslet som narrativ ramme uden at disse nødvendigvis kan karak-

teriseres som deciderede fængselsfilm. Fx forbindes The Rock i ovenstående afsnit med action 

dramaet, selvom handling primært foregår i det sagnomspundne Alcatraz-fængsel, ligesom 

filmatiseringen af klassikeren Le Comte de Monte Cristo, trods portrætteringen af 14 års 

fangenskab, heller ikke står tilbage i erindringen som en decideret fængselsfilm (Nellis & Hale i 

Mason 1998). Omvendt findes der film, som primært foregår uden for fængslet, men som 

alligevel kredser om fængslet som institution; af nyere film fremhæver Mason bl.a. In The Name 

Of The Father (1995) og Sleepers (1996), hvor fængselsstraffen får psykiske følger langt ud i det 

civile liv (Mason 1998).  

 Også kravet om ”imprisonment and its consequenses as a primary theme” synes mudret 

og kommer let at bero på subjektive skøn, for hvornår bliver et tema ”primært”? Kan en film 

som American History X (1998), hvor kun 20 minutter ud af filmens samlede handlingsspor på 

119 minutter foregår i fængslet, defineres som en fængselsfilm eller ej? De psykiske 

konsekvenser i forbindelse med fængselsoplevelsen viser sig jo altafgørende for hovedp-

ersonernes (Danny og Derek) senere valg om at afvise racismen, ja fængselsoplevelsen ændrer 

faktisk filmens plot, men er det nok til at karakterisere filmen som en fængselsfilm, eller er der 
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ikke nærmere tale om, at fængselsgenren indgår som led i en mere overordnet dramagenre med 

racisme som tematisk omdrejningspunkt?  

 Med højde for sådanne definitoriske mudderhuller vil tilgangen til fængselsfilmgenren i 

nærværende opgave fortsat læne sig op ad ovennævnte genredefinition, dog med klar forvægt til 

kriteriet om fængslet som primær eller eneste handlingsramme i filmen med argumentet om, at 

det er inden for fængselsmurene, at de dynamikker, relationer og strukturer, som tilsammen 

danner genrens utallige og tilbagevendende karakteristikas, udfoldes. Således med setting og 

location som afgørende for genren bliver også Foucaults begrebsapparat om heterotopi og 

fængslet som resocialiseringsinstitution vedrørende, da disse begge netop kredser om rummet/ 

locationen som medskabende for en givende social og samfundsrelateret praksis. 

 Hvor definitionen af fængselsfilmgenren er et omdiskuteret og mudret felt, så hersker 

der bred enighed om, at fængselsfilmen som ingen anden inden for den kriminelle genre: ”the 

gangster movie, the police procedure movie and the characteristically English murder mystery — 

has claimed such impressive credentials in its bid for genre status” (Nellis & Hale i Mason 2006: 

192). Gransker vi således fængselsfilmen, så støder vi på et væld af genrekonstituerende træk.   

 

3.3 The Big House og fængselsfilmens genrekarakteristikas 

The Big House (1930) står i dag tilbage som ”the real granddaddy of prison movies” (Gonthier 

2006: 33). Filmen følger den nyankomne fange Kent Marlow, som er blevet kendt skyldig for 

uagtsomt manddrab og nu skal afsone sin straf i fængsel. Vi ser, hvordan han ved ankomst til 

fængslet bliver afklædt, visiteret og afluset af en sadistisk fængselsbetjent, for dernæst at blive 

ført til sin celle, hvor han møder sine to cellekammerater, den charmerende John Morgan, dømt 

for såkaldt ”offerløs kriminalitet”, og den hårdkogte kriminelle og langtidsfange Butch Schmidt 

(Machinegun Butch), som sammen leder fængslets andre indsatte. Filmens videre plot er et 

indblik i fængselslivets magtkampe, interne studehandler, venskaber og ulmende fangeoprør med 

John Morgan i hovedrollen som den loyale og sympatiske middelklasse helt, der en dag flygter 

fra fængslets brutalitet og bliver hovedkulds forelsket i Kents søster. Friheden er kortvarig, for 

John bliver fanget og ført tilbage til fængslet, kun for kort tid efter at bliver benådet af 

fængselsinspektøren efter egenhændigt at have stoppet et blodigt fangeoprør iværksat af 

Machinegun Butch (Crowther 1989: 7).   

 Med karakterer som: den nyankomne ”morder-ved-et-tilfælde”, den unge helt og fødte 

leder, (som er enten helt uskyldig dømt eller kun sidder inde for mindre foreteelser), den blod-

tørstige straffefange, den paternalistiske fængselsinspektør, den sadistiske fængselsbetjent og 
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rotten/stikkeren skabte filmen de arketyper, som i dag er blevet ligeså ikoniske for fængsels-

filmgenren, som John Wayne er det for westernfilmen (Rafter 2000: 118). The Big House blev 

altså på mange måder genrekonstituerende, og et utal af fængselsfilm er gennem tiden bygget 

over samme karakterskabelon (Crowther 1989: 7).  

 Fængselsfilmgenrens tilbagevendende tematiske omdrejningspunkt er en ofte subtil 

kritik af fængslets evne til rehabilitering, ligeledes symboliseret i afslutningsscenen i The Big 

House, hvor den hårdkogte kriminelle Butch går amok med et maskingevær, og hvor Morgan, 

dømt for offerløs kriminalitet, som den eneste gør ”det gode” og redder fængselsbetjentene og de 

andre indsatte fra Butchs hævntogt. I rammerne af fængslet som institution er Butch altså ikke 

blevet et bedre menneske, faktisk tværtimod, og kun Morgan, som i forvejen jo ikke var en 

”rigtig” forbryder, evner at komme ud som et bedre menneske, ikke på grund af fængslets 

resocialiseringssystem, men på grund af hans i forvejen iboende moral. Tematikken om: ”the 

white-collar criminal who represented the ”good” in prison [...] and generally comes off much 

better than his heavier-handed fellow criminals” er ifølge Crowther næsten ikonisk for 

fængselsfilmgenren med hierarkiske og ofte racerelaterede plotspor som baggrundstæppe 

(Crowther 1989: 8). 

 En anden prototypisk tematik er spørgsmålet om, hvorvidt retfærdigheden sker fyldest, 

ofte tematiseret gennem historien om den hvide mand: ”who kills another in self-defence, goes to 

prison and there finds himself hardened by his surroundings, itself another form of selfdefence, 

and as a result becomes involved in another killing (Crowther 1989: 29). I centrum er 

fortællingen om uskylden, der straffes, ikke blot i form af frihedsberøvelse, men også i mødet 

med diabolske officerer og blodtørstige medfanger i obligatoriske scener af brutal karakter. I 

forsøget på at genoprette retfærdigheden må protagonisten tage sagen i egen hånd og gennemføre 

oprør, fangeflugt eller i værste tilfælde drab, hvorfor han ironisk nok ender med at begå en værre 

forbrydelse end den han blev dømt for (Rafter 2000: 121). 

 Foruden fangeopgøret, spørgsmålet om fængslets evne til rehabilitering og fortællingen 

om den uskyldigt dømte, så står ”flugten” som et centralt og tilbagevendende tema i den 

traditionelle fængselsfilm, hvor selve planlægningen af flugten, udgravning af tunneler og 

opfindsomme flugtrekvisitter ofte strukturer plottet, som i bl.a. Eastwood klassikeren Escape of 

Alcatraz (Crowther 1989: 8). Flugten iværksættes af helten, som Morgan i The Big House, og går 

hånd i hånd med en adrenalindrevet frygt for at blive fanget og ført tilbage til fængselslivets 

kummer. Frygten bliver selve drivkraften, og et utal af film har gennem tiden brugt netop flugten 
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som blikfang i deres titel: I Am a Fugitive from a Chain Gang, Prison Break (1938), Crashout 

(1955) m.m. (Crowther 1989: 141). 

 Flugten og drømmen om friheden opstår som kontrast til fængselsinstitutionens rigide 

”maskinsystem” (Mason 1998) med faste regler, evindelige rutiner og monoton dagsrytme. 

Fornemmelsen for maskineriet formes igennem blikket fra den nyankomne, der først må tillære 

sig alle rutiner, og ekspliciteres med efterhånden ikonografiske billeder af marcherende og 

identitetsløse fanger på ræd og række, akkompagneret af lyden af smækkende døre og raslende 

nøgler. Fængselsmaskineriet skærper fornemmelsen for den individuelles kamp for overlevelse i 

det rigide system og ekspliciterer den dehumaniseringsproces, den indsatte går igennem (Mason 

1998). 

 Endelig findes der i fængslets mikrokosmos et ofte komplekst forhold mellem 

tilsynekomst og filmens egentlige virkelighed: ”prison movies are full of hidden enemies; one 

never knows where danger lies. Friends turn out to be cowards, the shower room is full of 

rapists, and the officer who seems friendly really plans to shoot you” (Rafter 2000: 123). Skinnet 

bedrager, og det er ofte svært at gennemskue de sociale magtrelationer i fængslets mikrokosmos, 

hvor det hurtigt bliver alles kamp mod alle (Rafter 2000: 122). Fængselsbetjenten, der forventes 

at være lovens lange arm, viser sig at være korrupt, magtsyg eller direkte sadistisk, mens den 

indsatte er den reelle fyr med de moralske værdier intakt. En sådan ombytning af rollemønstrene 

skaber en tilbagevendende ”blurred morality” i filmene og hjælper med at forme vores sympati 

for den indsatte (Rafter 2000: 130). 

 Foruden sådanne genrekonstituerende plots og tematikker, så fremhæver bl.a. Rafter, 

hvordan man i forbindelse med fængselsfilmen ligeledes kan tale om genrespecifikke scener. 

Igen med reference til The Big House, ekspliciterer hun, hvordan filmens scener omkring: 

”roach-racing in the yard, maggots in the food, knives passed from hand to hand under the mess-

hall table, dungeons and tossed cells [...]” er blevet ikonografiske for fængselsfilmen og fungerer 

som eksplicitte og tilbagevendende genremarkører i et utal af film (Rafter 2000: 121).  

 

En sådan deskriptiv indsnævring af specifikke genrekarakteristikas for fængselsfilmen leder hen 

til en diskussion, som i årevis har knyttet sig til genreteorien. Generelt kan siges, at 

genreforskningen grupperer sig om to modstridende standpunkter: et essentialistisk og et 

relationelt. Førstnævnte er orienteret mod genrernes grundlag og søger: ”at definere genrernes 

grundlæggende egenskaber ved at se på deres oprindelse og grundstruktur”, mens den 
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sidstnævnte søger: ”at definere genrerne ved at forholde produktet og modtager (defineret som 

publikum og kritikere) og indplacere disse i en historisk kontekst” (Agger 2005: 81). 

 Udfordringen for genreteorien består i at udtænke et genrebegreb der: ”[...] kan forene 

opfattelsen af genrerne som rituelle og formidlende strukturer — og dermed genresystemets 

stabilitet — med en beskrivelse af deres dynamik og dermed deres processuelle natur” (Agger 

2009: 90). Særligt den nyere genreteori, anført af bl.a. Michail Bakthin, har forsøgt at 

imødekomme denne udfordring ved at betragte genrebegrebet ud fra såvel den essentialistiske og 

den relationelle position. Ved at anskue de to grundpositioner som komplementære, indfanges 

den kompleksitet mellem konstans og forandring, genrebegrebet operer under, ligesom dele af 

den kognitive perception lader sig afspejle:  

 

Vi kan ikke undvære eller undslippe forestillingen om, hvad fx en gyser er (det essentielle 

element), men vi er villige til at acceptere konkrete ændringsforslag (det relationelle element), 

der således kan bidrage til nydefinition og udvidelse af gysergenren [...] (Agger 2009: 92).  

 

 Netop forholdet mellem det essentialistiske og det processuelle er centralt i forbindelse 

med fængselsfilmens mange genrekarakteristikas. Begrebet ”genrekarakteristikas” beror jo i ud-

gangspunktet på et essentialistisk grundlag. Det er umuligt at tale om en egentlig genre uden at 

kunne identificere nogle tilbagevendende og genkendelige træk, som konstituerer genren. 

Alligevel må genrekarakteristikas ikke reduceres til stringente, ensfarvede og ahistoriske kasser, 

som enkelte teoretikere har haft tendens til også forbindelse med fængselsfilmen (særligt Rafter 

2000). Genrekarakteristikas er genkendelige, men processuelle markører, og særligt i analyse-

øjemed er det afgørende at se på de enkelte film, for at afgøre, hvordan de former, udvikler eller 

fornyer eksisterende genrekarakteristikas. 

  I forsøget på at eksplicitere netop fængselsfilmgenrens processuelle natur arbejder bl.a. 

Cheatwood med en periodisering af genren på baggrund af forskellige strafferetslige epoker i 

amerikansk historie. Han skriver om fængselsfilmgenren i ”the depression era”, ”the 

rehabiliation era”, ”the confinement era” og ”the administrative era” (Mason 2006: 196) og 

fremhæver i den forbindelse bl.a. en særlig udvikling i fængselsfilmenes repræsentation af 

fængselsinspektøren, som i starten blev portrætteret som den reformtænkende og alfaderlige 

figur, men som med tiden blev sadistisk, for i nyere film at være helt er fraværende. Også 

repræsentationen af den indsatte har bevæget sig fra en ”regular-guy square-John” til en 
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decideret ”tough-guy”, en bevægelse som, ifølge Cheatwood, ligeledes spejler den strafferetslige 

udvikling i Amerika (Wilson & O’Sullivan 2004: 69).   

 Selvom bl.a. Mason kritiserer Cheatwoods periodisering for at være genrealiserende og 

uden blik for variationerne i de enkelte film, så er han ligeledes fortaler for en processuel tilgang 

til fængselsfilmens genrekarakteristikas. Han arbejder med begrebet om fængselsfilmgenrens 

”naturlige udvikling” dels med skelnen til en bredere historisk kontekst, og dels med blik for 

variationsforskellene i de enkelte film (Wilson & O’Sullivan 2004: 81).  

 Hvorvidt udviklingen af fængselsfilmens genrekarakteristikas primært skal fortolkes ud 

fra strafferetslige epoker eller i lyset af en bredere historisk kontekst, falder uden for denne 

opgaves interessefelt at vurdere. Pointen er her først og fremmest at fremhæve den processuelle 

orientering både Mason og Cheatwood er fortalere for, da en sådan ligeledes danner baggrund 

for min analytiske tilgang til fængselsfilmens genrekarakteristikas.    

 

3.4 Fængselsfascination? 

I Shots in the mirror indkredser Rafter fire mulige årsager til fascinationen af fængselsfilmen i et 

forsøg på at begrunde, hvorfor genren har overlevet i over firs år: ”It lies in the opportunities 

prison movies offer us, first, to identify with a perfect man; second, to participate in perfect 

friendship, third, to fantasize about sex and rebellion; and fourth, to acquire insider information 

about the apparent realities of prison life” (ibid.: 123).  

 Rafter beskriver først og fremmest den traditionelle fængselsfilm som en mands-

domineret genre med en ofte meget stereotyp repræsentation af køn og kønsroller. I centrum står 

den karismatiske, hvide mand; den fødte leder med en næsten overnaturlig evne til at stå imod 

fængselslivets strabadser:  

 

These men know how to avenge a slight; they emerge unbroken from months or years in solitary 

confinement; they are true to themselves and their ideals. The demonstrate that the old-fashioned 

tough-guy ideal is intact and available, even (or perhaps especially) in prison (ibid.: 124).  

 

Hun pointerer, hvordan en sådan repræsentation af det maskuline kan sammenlignes med 

superheltefilmen, hvor vi ligeledes tiltrækkes af den ultramaskuline protagonist, der overlever alt 

og ofte beskytter de svage. Særligt Steve McQueens rolle i Papillon (1973) og Paul Newman 

som Cool Hand Luke (1967) afspejler, ifølge Rafter, den traditionelle fængselshelt (ibid.: 123). 
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 Ved siden af helten står ofte den trofaste følgesvend, en mere anonym medfange, som 

viser sig at udgøre idealet for en bedste ven ”more loyal and true than any on the outside” (ibid.: 

124). Helten og følgesvenden bliver hinandens ”partner in crime”, og de udvikler et ofte 

familiært forhold, hvor de er villige til at gå i døden for hinanden, som det fx ses i Felon (2008). 

Sådanne heroiske venskaber har, ifølge Rafter, en særlig appel, fordi vi som tilskuer ”deltager” i 

opbygningen af de nær relationsbånd og identificerer os med enten helten eller bedste-vennen 

(ibid.: 125). Hun fortolker desuden de maskuline fængselsrelationer som udtryk for et fravær af 

den kvindelige omsorgsrolle og dermed et indblik i en sjælden psykisk intimitet blandt mænd — 

en intimitet, som ofte har tenderende homo-erotiske undertoner og løber som en subtil, men 

tilbagevendende tematik i en lang række fængselsfilmen, hvor særligt bruserummet bliver scene 

for voldtægt eller anden kønslig omgang (ibid.: 125). Tilsvarende pointerer hun, at 

fængselsfilmen med fokus på celler, tremmer, håndjern, magtstrukturer og dominans implicit 

refererer til en sadomasochistisk og pornografisk underverden, som virker tillokkende på 

modtageren. 

 Den fjerde og sidste appel ved den traditionelle amerikanske fængselsfilm er dens 

påstand om autenticitet og modtagerforventningen om et realistisk kighul ind i en ellers lukket 

verden. Rafter pointerer, at: ”no other genre so loudly proclaims its verisimilitude” (ibid.: 127) 

og anslår, at knap halvdelen af alle amerikanske fængselsfilm hævder et tilhørsforhold til den 

virkelige verden, enten med ordlyden om ”based on a true story” (fx Escape from Alzatraz 1979) 

eller med efterskrift om ”fictionalized accounts of an actual event.” (fx Murder in the First 1995) 

Tilsvarende er en lang række af de amerikanske fængselsfilm optaget på autentiske locationer 

med San Quentin og Alctraz som de mest ikoniske. Sådan tilbagevendende autenticitetsmarkører 

har, ifølge Rafter, medført, at fængselsfilmen er blevet: ”an influential source of information 

(and misinformation) on what goes on behind bars” (ibid.: 127). Rafter fremhæver i den 

forbindelse, hvordan de amerikanske fængselsfilm har været med til at forme en særlig diskurs 

om fængselslivet med ord som: ”bulls”, ”fish”, ”hole”, ”house”, ”screw” og ”shiv”, som er gået 

over i det nationale vokabular (ibid.: 127).  

 

Svagheden i Rafters ”fascinationsteori” findes i den essentialisme og simplificering som ligger 

bag indkredsningen af fire subtile og tematiske ”appelformer”. At hun således sammenligner 

protagonisten i den traditionelle fængselsfilm med fascinationen af superhelten er lidt af en 

tilsigelse, da hovedpersonen i en lang række fængselsfilm er langt mere flosset i kanterne end 

den traditionelle superhelt, således også Steve McQueen i rollen som ”Papillon” og Paul 
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Newman som ”Cool Hand Luke”, som begge fremstår langt mere sårbare og menneskelige end 

den traditionelle superhelt. Tilsvarende kan man stille spørgsmålstegn ved påstanden om det 

perfekte venskab som central appel, da langt fra alle venskaber i fængslet er så uproblematiske 

som Rafter fremstiller det. Ofte er venskabet inden for fængselsmurene nemlig forbundet med en 

evig og paranoid frygt for at blive forrådt, som det ses i The Big House (1930), Felon (2008) 

m.fl. 

 Argumentet om en særlig fascination af fængselsfilmens homo-erotiske undertoner og 

subtile forbindelse til det sadomasochistiske og pornografiske miljø, står særdeles svagt. Det er 

en vis sandhed i tesen om homoseksualitet som en tilbagevendende og ofte subtil tematik i 

mange fængselsfilm, ligesom det er interessant, at fængselsfilmen former en særegen 

repræsentation af det maskuline gennem en objektivering af mandekroppen med ikonografiske 

billeder af vægttræning, tatoveringer og et massivt fokus på muskelstyrke; men at konkludere at 

de maskuline relationer, den særlige objektivering af kroppen i sammenhold med billederne af 

tremmer og håndjern, opfylder modtagerens homo-erotiske eller sadomasochistiske fantasier, 

virker forhastet og decideret plat, for på hvilken baggrund tillader Rafter at konkludere dette? 

Hvorfor ikke i stedet fokusere på den indlejrede tematik omkring identitetsdannelse som findes i 

disse tilbagevendende repræsentationer af maskuline relationsdannelser og kropsdyrkelse? (Auli 

2005: 31). 

 Rafters fjerde og sidste pointe omkring autenticitetsbegrebet og en blomstrende 

forestilling om fængselsfilmen som en sandfærdig repræsentation af fængselsliv skal her hverken 

af- eller bekræftes, da det ville kræve omfattende empiriske undersøgelser at afgøre argumentets 

validitet.  Dog vil jeg, bl.a. med reference til Foucaults teori om heterotopien som gennemvævet 

af en særlig fantasikraft, ikke afvise at netop fængselsfilmens indblik i et ellers lukket miljø 

udgør en særlig appel, noget også Mason fremhæver:  

 

Perhaps most appealing to the audience is the prison film opens up the world of the prison. The 

audience have the opportunity to share in the criminal world, to move in circles of illegality from 

the safety of their cinema seats. This viewer-experience is positively encouraged by the film: the 

audience is locked up with the inmates, hears of the escape plan, talks to the officers and 

exercises in the yard. It is perhaps in this that the real appeal of prison film lies (Mason 1998). 

 

 Trods kritiske indvendinger mod Rafters forsøg på at identificere en modtagerorienteret 

fascination af fængselsfilmgenren, så er hendes betragtninger omkring fængselsfilmen bestemt 

ikke uden indhold, for det lykkes hende at indfange nogle mønstre omkring kønsroller, 
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maskulinitet, kropsidealer og venskaber, som gennemvæver en lang række fængselsfilm, og som 

åbner for nogle dybere psykologiske og eksistentielle tematikker i forbindelse med genren — 

tematikker, som ikke genfindes i hverken Mason (2006), Crowther (1989) eller Gonthier (2006) 

teoretiske gennemgang af fængselsfilmen, men tematikker, som ligeledes vil blive sat i spil i min 

senere analyse.  

 

3.5 Fængselsfilmen i dansk film — hvad er det? 

Vender man blikket fra et sådant historisk og genrekonstituerende rids af den amerikanske 

fængselsfilm til et kig på genren i dansk sammenhæng, så bliver man svært skuffet, for fængsels-

filmgenren er faktisk ikke repræsenteret i dansk fiktionsfilm. Det måske mest eksplicitte og 

tilbagevendende spor af fængslet findes i de folkekære Olsen Banden komedier (1968-1998), 

hvor porten til Vridsløselille er blevet ikonisk rammemarkør for filmenes begyndelse og slut-

ning, men hvor fængselslivet bag murene altid holdes på afstand og altid indsættes i en komisk 

ramme om den evigt tilbagevendende forbryder, Ego Olsen, der i fængslets isolation inspireres 

til nye forbrydelser fuldstændig i tråd med Foucaults kritiske teori.  

 En mere eksplicit og alvorstung kritik af fængslet som rehabiliteringsinstitution kan 

indlæses i filmen Ondt Blod fra 1996, hvor Jens Okking i hovedrollen som den erfarne, men 

nedslidte betjent Lasse, på en overlevelsestur sammen med en yngre kollega skal forsøge at få 

fem hårdkogte ungdomskriminelle (anført af Dan (Thomas Bo Larsen)) på rette køl. Turen bliver 

en magtkamp og et psykologisk spil mellem Lasse og Dan og ender fatalt for Lasse. Heller ikke 

her kommer vi inden for fængselsmurene, da handlingen udspiller sig på en øde svensk ø, 

alligevel rejser filmen en del spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse og fængselsstraf. 

 Kortfilmen Blomsterfangen fra samme år, igen med Jens Okking i hovedrollen, denne 

gang som hærdet og aldrende kriminel indsat i Vestre fængsel, og denne gang akkompagneret af 

Mads Mikkelsen i rollen som hans kriminelle søn, Max, der møder sin far for første gang i 

fængslet, er muligvis det tætteste, vi kommer på en egentlig dansk fængselsfilm inden premieren 

på R. I hvert fald udspiller filmens handling sig inden for fængselsmurene, hvor interne 

magtkampe, studehandler og hashsalg gennemsyrer plottet som endda krydres med en vaskeægte 

fangeflugt til sidst. Også samfundsrevseren og humoristen Erik Clausen orienterer sig mod 

fængslet i Ledsaget udgang (2007) og Frihed på prøve (2010), hvor den småkriminelle 

gadedreng fra Vesterbro, John (spillet af Erik Clausen selv), for en dag træder ud bag 

fængselsmurene og genfinder følelsen af frihed. Modsat Ondt Blod skaber Clausen et langt mere 
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romantiseret og humoristisk billede af livet som kriminel, og den subtile systemkritik drukner i 

det slumromantiske portræt af Johns genforening med Vesterbros småkriminelle underverden.  

 I kultfilmen Pusher (1996), komedierne Gamle mænd i nye biler (2002) og Rembrandt 

(2003) optræder fængslet som de kriminelles relationsbånd, og selv om alle film foregår uden for 

fængslet, så består gamle aftaler og venskaber indgået i fængslet, som altså trækker spor langt ud 

i friheden. Også i Anette K. Olesen dogmefilmen Forbrydelser (2004) spiller fængslet en rolle, 

denne gange som rum og mødested for eksistentielle, religiøse og etiske tematikker. Senest har 

Søren Kragh Jacobsen med filmen I Lossens time (2013) formet et psykologisk drama i 

rammerne af den fiktive psykiatriske anstalt Kathrinebæk, der med aflåste celler, indsatte og 

fængselsbetjente mimer fængslets mikrokosmos
9
. 

 Hvor fængslet i dansk fiktionsfilmen optræder mere sekundært eller motivisk, da er 

repræsentationen af fængselsliv anderledes fremtrædende i forbindelse med dokumentargenren, 

om end man heller ikke her kan tale om en decideret tradition:  

  

Professor i film- og medievidenskab Ib Bondebjerg konkluderer efter et kig i sit 

dokumentararkiv, at der overordnet ikke har været den store tradition for at producere tv-

dokumentarer om fængselsliv. Men det tyder på, at der er en tradition inden for de danske tv-

produktioner, der dog er blevet skabt gennem tiderne (Bondebjerg i ”Tv bag tremmer” 

www.kriminalforsogen.dk). 

 

Særligt inden for de sidste 10 år har DR1 og TV2 vist interesse for livet bag fængselsmurene, 

først med Lars Engels populære Piger i Vester fængsel (1996) og senest med dokumentarserierne 

Fængslet (DR1: 2010), Livet i fængslet (TV2: 1. sæson 2013 & 2. sæson 2014) samt resociali-

seringsprojektet Restaurant bag tremmer (2012)
10

. I dokumentarserierne, følger vi de indsattes 

hverdag i nogle af landets største fængsler og får et nuanceret indblik i en ellers hermetisk lukket 

verden, hvor hverdagen er sat i system, og de indsatte under konstant observation. Et anderledes 

psykologisk tv-eksperiment med fængslet som omdrejningspunkt blev iværksat på DR3 med 

programmet Ond, ondere og ondeste (2013), hvor 15 unge mænd blev lukket inde i et fiktivt 

fængsel og tildelt rollerne som henholdsvis fanger og fangevogter i forsøget på at fremdyrke 

magtens mekanismer og forekomsten af ondskab.  

                                                           
9
 Forinden I Lossens Time havde den engelskproducerede film Bronson, med dansk islæt i form af instruktøren 

Nicholas Winding Refn, premiere i 2008 — en film, som med et portræt af den berygtede straffefange Charles 

Bronson, der i over 40 år har hærget de engelske fængsler, ligeledes trænger ind bag fængselsmurenes grå beton. 
10

 Foruden sådanne danske produktioner har især TV2 med jævne mellemrum vist dokumentarprogrammer fra det 

amerikanske fængslesystem ofte i forbindelse med kriminalmagasinet Station 2. 
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 At det netop er dokumentargenren, som for alvor lukker op for fængselslivets mikrokos-

mos, hænger i god tråd med den stærke tradition for dansk tv-dokumentarisme (se fx Bondebjerg 

Virkelighedens fortællinger 2008) og afspejler en generel forkærlighed for realisme her-

hjemme
11

.  

 

4.0 Realisme 

4.1 Realisme er som tyk køkkenrøg 

Hvor Amerika har genrefilmen som særtegn, da er realisme en særlig dansk tradition. Bl.a. 

Birger Langkjær fremhæver i bogen Realismen i dansk film (2012), at realismen har været en 

central strømning, ja faktisk en mainstream filmpraksis
12

 i dansk film siden 1940’erne og frem til 

i dag. 

 

At arbejde med realisme i æstetiske sammenhænge er at bevæge sig ind på et kontroversielt og 

polemisk felt: 

 

Realisme er et at de begreber, som man gang på gang lader sig friste til at bruge til at betegne 

bestemte træk i en epoke, et værk, en tekstpassage. Og man fortryder det hver gang, nogen 

tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved vanen og spørger, hvad man egentlig mener med 

realisme. Man mener hundrede forskellige ting, som flyder sammen i noget genkendeligt som en 

tyk køkkenrøg, der forhindrer én i at se konturerne skarpt, men hvis lugt det ikke er til at tage fejl 

af.  

(Tygstrup i Holmgaard 1996: 183) 

 

Som Tygstrup-citatet ekspliciterer, så er realisme en yderst kompleks og relativ størrelse, der 

ikke lader sig entydigt definere, ligesom arbejdet med realisme ofte udgør et minefelt af selv-

modsigelser og tvetydigheder (Agger 2005: 290).  

 Siden Roland Barthes sidst i 60’erne blotlagde, at litterær realisme ”hviler på en række 

konventionsbårne teknikker, der frembringer effekten af virkelighed” (Holmgaard 1996: 8), da 

                                                           
11

Bl.a. Gunhild Agger skriver, at dansk tv-fiktion har haft realismetraditionen som sin primære orientering (Agger 

2005: 292). 
12

 Med begrebet filmpraksis forstår Langkjær realismen som en strømning i mellemfeltet mellem den amerikanske 

genrefilm og den europæiske art-film; en måde at lave film på gennem et historisk udviklet normsystem, som de 

enkelte film konsoliderer, udvider og nuancerer (Langkjær 2012: 21). Med praksisbegrebet forstår Langkjær således 

realismen som en større filmform i dansk film. 
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har interessen for begrebet været alt fra beskedent til ikke-eksisterende op igennem 80’erne, hvor 

realismetermen syntes gledet helt ud af det teoretiske landskab (ibid.: 8). Fra en periode i dvale 

nyder realismen den dag i dag fornyet opmærksomhed som begreb både inden for litteratur- og 

filmteoretiske studier. Det skyldes ikke mindst en række nyproduktioner fra midten af 90’erne; 

inden for filmverden i form af en række film- og tv-produktioner der bevæger sig i grænselandet 

mellem fakta og fiktion
13

. Særligt reality-genrens indtog på TV i 1990’erne pustede til 

realismedebatten (Jerslev 2002: 7), ligesom bl.a. Michael Moores kontroversielle 

dokumentarfilm Bowling for Columbine (2002) med den eksplicitte brug af fiktionskoder 

medfødte et fornyet behov for et eftersyn af realismen som begreb. Herhjemme afspejler særligt 

Dogme95 med det åbenlyse opgør med ”illusioner” og ”forudsigelighed” samt orienteringen mod 

”mere virkelighed” realismens ”genfødsel” i fiktionsfilmens verden (Langkjær 2012: 430). 

Faktisk taler man om en hel bølge af yngre realisme i dansk film fra 1995 og frem, med film 

som: Lets get lost (1997), Bænken (2000), Italiensk for begyndere (2001) Små ulykker (2002), 

Elsker dig for evigt (2002), Okay (2002), Arven (2003) og Forbrydelser (2004) (Jensen 2005: 

20). 

 

Begrebet ”realisme” trækker spor tilbage til antikken og navnlig Aristoteles tese om digtningen 

som mimesis dvs. som: ”skabende gengivelser af virkeligheden” (Aristoteles 1996: 11). Det 

mimetiske hos Aristoteles er ikke en gengivelse af det, som er sket (historieskrivnings væsen), 

men af det som kan ske (digtningens væsen), og mimesis er derfor ikke en minutiøs gengivelse i 

en 1 til 1-relation mellem kunst og virkelighed, men derimod en kreativ bearbejdning 

(Holmgaard i Holmgaard 1996: 130). Realisme er altså fiktion, eller som Per Stounberg 

bemærker det i tilknytning til den litterære realisme, så gælder det, ”at realismens modsætning 

ikke er fiktion, for realismen er altid fiktiv” (Stounberg i Iversen et. al 2002: 14).  

 Selv om realisme altså beror på kreative virkelighedsfremstillinger, så er dens kompas 

og egentlige referenceramme altid verden, som den fremstår for os: ”troværdigheden vinder 

realismen netop ved at henvise til en socialt accepteret virkelighed” (ibid.: 19). Realisme er 

derfor i høj grad et resultat af mødet mellem ”medie” og ”læser” og spørgsmålet om, hvorvidt 

værket skaber: ”en overbevisende fremstilling af en mulig måde at leve i verden på” (Nøjgaard i 

Holmgaard 1996: 169). Til realisme knytter sig således begrebet om ”verisimilitude” eller 

                                                           
13

 Inden for litteraturen afspejler særligt 90’ernes minimalisme de nye realismetendenser (se bl.a. Holmegaard (red) 

1996: Gensyn med Realismen). 
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sandfærdighed, der netop berører: ””tekstens” evne til at overbevise læseren om, at det den siger, 

er sandt eller kan være sandt” (Jørgensen i Holmgaard 1996: 20).  

 Netop realismens uløselige forbindelse til virkeligheden ekspliciterer begrebets relative 

karakter, for når virkeligheden forandrer sig, ja så må også realismens repræsentationsformer 

forandrer sig. Litteraturteoretikeren Roman Jakobson beskrev således allerede i 1921 realisme 

som en relativ og konventionel størrelse, der hele tiden må genopfindes (Rasmussen 2007: 83). 

Hvad der blev anset for realistiske repræsentationsformer for 50 år siden, bliver ikke 

nødvendigvis opfattet som realistiske den dag i dag, både på grund af et ændret verdensbillede, 

men også som følge af teknologiske forandringer og udviklingen af nye medieformer, først 

fotografiet, senere filmen, computerspillet, internettet og i fremtiden andre medier.  

 

4.2 Realismens byggeklodser  

I et forsøg på at beskrive realismens kompleksitet har filmteoretikere verden over søgt mange 

forskellige tilgange til begrebet og muligvis forplumret feltet yderligere. Nogle forstår realisme 

som iboende træk ved filmen som audiovisuelt medium (Kracauer (1961) & Metz (1974)), andre 

betegner realisme som en stil (Bazin (1971) & Carroll (1996)), mens enkelte fremhæver de 

narrative træk som afgørende for realismen (Bazin). Endelige vurderer Thompson og Williams 

realismen ud fra indholdselementer, mens Grodal (2009) vægter det alvorsfulde i beskrivelsen af 

realismen. For at skære igennem den tykke ”køkkenrøg” og samle de mange aspekter, 

opsummerer Birger Langkjær betragtningerne i fem niveauer som, ifølge ham, systematisk 

indfanger ”måder at tale om og opleve realisme på” (ibid.: 51). De fem niveauer koncentrer sig 

om: perceptuel realitet, stiltræk, fortælleform, genkendelse af tematik og motiver og emotivt 

perspektiv. 

 

Som menneske tilgår vi verden igennem vores sanser, og som et både auditivt og visuelt medie 

er den perceptuelle realitet derfor indbygget i filmens oplevelsesdimension. Vi oplever lyde og 

levende billeder som perceptuelt nærværende og intense, hvad enten vi ser en spændingsmættet 

actionfilm eller et socialrealistisk drama; derfor er filmens perceptuelle realitet ikke i sig selv 

garant for realisme, men den kan hjælpe med at forstærke realismeoplevelsen (ibid.: 56). 

 Realisme er ofte blevet bestemt som en ikke-markeret eller transparent stil (Nichols 

1991, Bondebjerg 2000): ”Grundopfattelsen er her, at realisme er et spørgsmål om, at oplevelsen 

af filmens indholdsmæssige virkelighed trænger sig på i en sådan grad, at en stil, der bemærkes 

eller på anden måde sætter sig selv igennem, vil blive opfattet som et filter mellem film og den 
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fremstillet realitet” (ibid.: 57). At opfatte realismen som en ”nulstil” viser sig imidlertid proble-

matisk, dels ud fra en karakteristik af bestemte historiske udgaver af realismen, hvor realisme-

oplevelsen netop ses etableret i samspil med en særegen stil, som fx realismen i den engelske 

bølge fra 1950, og dels ud fra betragtningen om, at fraværet af stil jo netop kan opfattes som en 

bevidst stilisering, der påråber sig fiktionens varetegn (ibid.: 57).  

 Realisme synes altså ikke at kunne bindes til ét bestemt stiltræk, alligevel fremhæver 

Langkjær tre typiske stiltyper, som især fremmer realisme: 1) den ubemærkede Hollywood-stil, 

hvor stiltræk motiveres af handlingselementer i filmen, som fx når kameraet følger 

skuespillerens bevægelser, 2) den fænomenologiske stil med fokus på lange indstillinger og 

dybdefokus, som sikrer ”muligheden for samme type frivillige perceptuelle aktivitet som i 

virkelighedens verden” (ibid.: 59) og endelig 3) den cinéma vérité-prægede og iøjnefaldende stil 

med letvægtskameraer, bevægelige billeder og lysfølsomme film, der alle fungerer som 

autenticitetsmarkører, fordi vi forbinder dem med nyhedsreportagen og videoamatørisme, hvor 

netop ”teknikkens synlighed og hørbarhed bliver garant for det optagedes virkelighed” (ibid.: 

61). 

 Fælles for de tre stiltyper er, at de alle er åbne for en række indvendinger. Hollywood-

stilen er således ikke alene karakteristisk for den realistiske film, men kan forbindes med næsten 

alle filmtyper og genrer, ligesom den fænomenologiske stil med dvælende billeder, hurtigt kan få 

præg af kunstnerisk intention på linje med art-filmen. Endelig kan cinéma vérité stilen ligeledes 

forme et stiliseret og modernistisk-kunstnerisk udtryk, der ligger filter for den oplevede realisme 

(ibid.: 59-61). 

 Foruden sådanne overordnede stiltyper så fremhæver Langkjær skuespillernes spillestil 

og scenografien som centrale stiltræk, der kan forme realismeoplevelsen på film. Især fremhæves 

den naturalistiske spillestil med vægt på det spontane og det underspillede samt et øget fokus på: 

”at små gester, blikke og andre diskrete tegn, dækker over store indre brydninger, en slags 

omvendt proportionalitet mellem udtryk og psykologisk signifikans” (ibid.: 62). Den naturalistis-

ke spillestil er ofte søgt skærpet gennem brugen af amatørskuespillere for at: ”opnå en form for 

mimet dokumentarisme ved ikke at kommunikere bestemte følelser, hvilket den professionelle 

skuespiller typisk gør” (ibid.: 63). Også belysning og scenografi har en særlig 

troværdighedsfunktion i filmen, ikke nødvendigvis troværdighed som mimetisk gengivelse af 

virkeligheden, men mere som narrativt og relativt motiveret og derfor uløseligt forbundet med 

filmens indholdsside. Ofte opstår troværdigheden ligeledes som følge af vores viden om verden 

samt genkendelsen af specifikke steder, ligesom den formes af en scenografi, der i hvert fald 
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”ikke modsiger udbredte forestillinger” om virkeligheden (ibid.: 64). Langkjær pointerer, at 

realistisk stil og stiltræk altid må forstås ud fra historisk gældende normer, hvilket begrunder 

hvorfor en socialrealistisk film fra fx 1950’erne ikke nødvendigvis vil fremstå realistisk den dag 

i dag. 

 Narrativ realisme forbindes med to divergerende fortælleformer: den klassiske og 

stramme Hollywood-fortælling, og den episodiske fortælleform i europæiske art film (ibid.: 64). 

Interessen for Hollywood-filmen som realismeform udspringer af ”filmenes lighed med det 19. 

århundredes realistiske romanfortællinger” (ibid.: 64) og beror på en indre, fiktionsintern og 

personpsykologisk fremdrift frem for en fortællerstyret sammenhæng (ibid.: 66). Denne 

kanoniske fortælleform er dog ofte blevet kritiseret for en ikke-realistisk, ideologisk fremstilling 

af verden som udelukkende sammenhængende og meningsfuld, ligesom narrativ kausalitet jo 

ikke i sig selv er granat for realisme, men kan genfindes i en bred vifte af genrefilm uden 

realistisk bid (ibid.: 66).  

 Anderledes stærkt står opfattelsen af realisme som en fortælleform, der modererer eller 

adskiller sig fra den kanoniske fortælling; en narrativ tilgang som ekspliciteres i den europæiske 

art film og har stilistiske rødder i 1920’ernes tyske, russiske og franske filmkunst samt 

neorealismens forkærlighed for ”tilfældigheden og det trivielle” (ibid.: 67). Bl.a. Bazin 

fremhæver, hvordan neorealismen, ved at fastholde trivielle elementer i det fremstillede, former 

en særlig tidslighed: ”der overskrider den simple og nødvendige handlingsfremstilling” (ibid.: 

67). Hændelserne følger hverdagens logik og ikke dramaturgiens, og der opstår derfor en 

fornemmelse af tilfældighedernes gang, ligesom der gives anderledes plads til det dvælende og 

tematisk dybdegående. De episodiske fremstillingsteknikker bryder med den kanoniske 

fortælleskabelon og går imod vores forventninger, og Kirstin Thompson forklarer, hvordan netop 

dette kan aktivere forestillingen om et mere realistisk filmunivers (ibid.: 68). Hun fremhæver i 

den forbindelse bl.a. den åbne slutning og efterfølgende fortolkningsmæssige ubestemthed som 

et tilbagevendende element i den episodiske og realistiske fortælling. Selv om det episodiske 

således fremhæves i mange beskrivelser af realisme, så udelukker en stram dramaturgi og 

realisme ikke hinanden, ligesom de episodiske former også kan modarbejde realismeoplevelsen 

og virke stiliseret (ibid.: 70). 

 ”Realisme som genkendelse af sociale eller psykologiske konflikter, miljøer eller andet 

er nok det element, der typisk fremhæves som afgørende for, hvorvidt en film opfattes som 

realisme eller ej” (ibid.: 71). Det er ikke genkendelse som 1 til 1-realtion mellem filmen og 

seerens virkelighed, men genkendelse og troværdighed i form af parallelerfaringer med 
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konflikter, følelser og relationer som ofte har forbindelse til udviklingspsykologien (ibid.: 73). 

En sådan social- og psykologisk tematisk troværdighed vil kunne genfindes i en lang række 

Hollywood genrer og er altså ikke knyttet til realisme alene. Når disse alligevel fremhæves som 

afgørende, skyldes det, at det sociale og psykologiske altid vil være centralt strukturerende for 

fremstillingen i langt højere grad end i den konventionelle genrefilm (ibid.: 75). 

 I forlængelse af realismens relation til sociale og psykologiske konflikter findes 

ligeledes den alvorsmodus, som gennemsyrer realisme. Hvor genrefilmen ofte behandler sociale 

og psykologiske konflikter i en komisk, tragisk, uhyggelig eller romantisk ramme, da er 

realismens grundstemning altid alvorstonet og med en ofte empatisk alliance med hovedpersonen 

(ibid.: 76). Netop pga. denne alvorstoning har der været tradition for at betragte realisme som en 

særlig politisk eller kritisk filmform med en ofte eksplicit samfundsholdning (ibid.: 78). 

 

Langkjærs beskrivelse af realismens byggeklodser som fem niveauer balancerer på en hårfin 

grænse mellem at bevare realismens relative karakter og samtidigt gøre begrebet operationelt 

nok til anvendelse i analysesammenhænge. Skal man således fastholde kompleksiteten og 

relativiteten i realismebegrebet, er det vigtigt, at man ikke fortolker niveauerne om perceptuel 

realitet, stiltræk, fortælleform, genkendelse af tematik og motiver og emotivt perspektiv som 

rigide og isolerede kasser, men forstår dem som dialogiske kategorier og vejledende rettesnore i 

forsøget på at indfange realismetræk i film. Det vil sige, at de enkelte niveauer hele tiden må 

sættes i forhold til hinanden og dermed filmens samlede indhold og udtryk for at indkredse 

realismeoplevelsen. En film kan fx sagtens benytte sig af en umarkeret stil, men hvis resten af 

filmen er indsat i en udelukkende humoristisk ramme med aparte og uigenkendelige motiver, så 

er realismeoplevelsen nok begrænset. Tilsvarende vil en film kunne spille på genkendelige og 

alvorstonede tematikker og motiver, men uden at bliver opfattet som udtryk for realisme, fordi 

stilen er for markant, fortælleform for dominerende eller skuespillerne for utroværdige. Det 

handler altså overordnet om samspillet af niveauerne i de enkelte film, når man skal beskrive 

realismen, og netop denne betragtning viser sig central i min senere analyse.  

 Foruden de fem realismeniveauer gennemgår Langkjær også en mere historisk under-

søgelse af realismetraditionen i dansk film og indkredser på baggrund heraf tre realisme-

prototyper.
14

 Den første er den klassiske socialrealisme fra 1944-61 med fokus på individet 

underlagt en større social struktur, ofte som ”en slags værdige ofre for omstændighederne. Ofre, 

                                                           
14

  Langkjær er ikke den første til at inddele realismen i perioder. Også Bondebjerg (2005) og Andersen & 

Schepelern (1997) skriver om en tilsvarende periodisering (Langkjær 2012: 31). 
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fordi de ikke kan ændre en række givne betingelser, værdige, fordi de alligevel formår at 

manøvrere inden for disse rammer med en vis menneskelig integritet” (Langkjær 2012: 486). 

Ditte Menneskebarn (1946) og Soldaten og Jenny (1947) trækkes frem som typiske 

socialrealistiske film. Den anden prototype er den eksistentielle realisme fra 1962-1972, hvor 

individet befinder sig i en tilstand af oplevet meningsløshed, fordi de sociale strukturer på den 

ene eller anden måde er ophævet, som det bl.a. ses i filmen Balladen om Carl-Henning (1969). 

Tredje og sidste prototype er den psykologiske og sammensatte realisme fra 1973-1993 der 

tæller film som Kundskabens træ(1981) og Cirkus Casablanca (1981). I den psykologiske 

realisme er omdrejningspunktet individets mentale tilstand, personlige udvikling og intime 

relationer, mens den sammensatte realisme pendler mellem socialrealismen, den eksistentielle og 

den psykologiske realisme. Disse prototyper er historisk udviklede kategorier, som med tiden 

bliver hybrider af hinanden, for: ”som det gælder for enhver form for æstetisk historie, vil 

fortiden fortsat tilbyde sig med en række mulige former,” som nyere film vil gøre brug af og 

videreudvikle (ibid.: 435). Netop derfor argumenterer Langkjær for, at der særligt siden 

1970’erne og frem til i dag har eksisteret en mere sammensat realisme i dansk film, hvor 

prototyperne ofte væves sammen (ibid.: 435). Selvom realisme altså sjældent optræder som ren 

prototype, vil der dog som oftest i de enkelte film være hovedvægt på én af de tre prototyper.  

  

4.3 Rå realismetendenser i nyere danske film
15

 

At der siden midten af 1990’erne har været noget nyt på færde inden for dansk film, hersker der 

bred enighed om (Bondebjerg 2005, Langkjær 2012, Jensen 2005): ”Der var ikke kun tale om en 

kvantitativ fremgang i over en fordobling af antallet af solgte billetter, men dansk film høstede 

også stor international opmærksomhed og anerkendelse ved filmfestivaler [...]” (Jensen 2005: 5). 

Fremgangen skal ses i lyset af forskellige faktorer bl.a. de overordnede filmpolitiske ændringer 

med indførelsen af 50/50-ordningen i 1989
16

 samt liberaliseringen af definitionen ”dansk film” 

og de efterfølgende muligheder for internationale co-produktioner
17

 (Brandstrup & Redvall i T & 

H 2003: 113).  

                                                           
15

 Indledningen til afsnittet ”Rå realismetendens i nyere dansk film” er en udfoldet og redigeret version af et tidlige-

re teoriafsnit fra mit semesterprojekt ” Italiensk for begyndere — en analyse af filmens realismespor” afleveret i 

januar 2014. 
16

 Ordningen blev i 1997 ændret til 60/40 i producentens favør” (www.dfi.dk). 
17

 Også nytænkningen ifm. med produktion og markedsføring fik betydning; ekspliciteret med Dogme95, som for 

alvor blev et internationalt anerkendt brand-name, der satte Danmark i spotlyset på den internationale filmscene 

(Langkjær 2012: 420).  
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 Foruden sådanne kulturpolitiske og institutionelle omstændigheder, så var især instruk-

tørgenerationsskiftet og de såkaldte nybølgeinstruktører den afgørende drivkraft for periodens 

nye narrative og stilmæssige tendenser. Den nye underskov af instruktører var især orienteret 

mod Hollywoods fortællermæssige mainstream og viste interesse for en mere slagfærdig og 

regelret dramaturgi end i hidtidige filmproduktioner. Centralt stod inspirationen fra den 

amerikanske genrefilms sans for underholdning og spænding, som den yngre instruktørgenerati-

on syntes særligt optaget af (Grodal i T & H 2003: 24). Langkjær samler de nye konjunkturer i 

dansk film i fire overordnede tendenser: 1) en bredere accept af en række nye genrer og 

genreblandinger, 2) en orientering mod den stramme dramaturgi med markant handlings-

fremdrift og regelmæssige vendepunkter, 3) en interesse for stor stilvariation, idet periodens 

film: ”udviser mange forskelligartede stiltyper, der ikke nødvendigvis knytter sig til bestemte 

genrer”, 4) et arbejde med sammensatte emotioner som følge af genreblandingerne (Langkjær 

2012: 428). 

 Trods det forandrede filmlandskab i dansk film fra midten af 90’erne fastslår Langkjær, 

at realismen består som en central filmpraksis i dansk film og skriver i den forbindelse om en 

fortsættelse af den sammensatte realisme (1993-?), hvor særligt prototyperne psykologisk og 

sociale realisme er dominerende (ibid.: 436). Han hæfter sig dog ved, at realismen i perioden 

bliver langt mere kompleks, idet den i en række film bevæger sig fra konstituerende filmpraksis 

til fremtrædende toningselement i en amerikansk genreformel. Bl.a. Pusher, Italiensk for 

begyndere og Mifunes sidste sang fremhæves i den forbindelse som danske film, der benytter 

centrale realismekriterier nedfældet i en decideret genreformel. Tilsvarende kompliceres realis-

men af tendensen mod den stramme dramaturgi og de emotionelt sammensatte film, der arbejder 

i grænselandet mellem alvor og komik og for alvor udfordrer realismens absolutte grundpille: 

den alvorstonede fortælling (ibid.: 433). Tendensen ses eksplicit i film som Italiensk for 

begyndere (2001), Okay (2002) og Kunsten at græde i kor (2006). 

 Hvor de komplekse og sammensatte emotioner altså står centralt i en række populære 

danske film, da vender en anden filmtype fra midten af 90’erne og op igennem 00’erne sig 

eksplicit mod realismens alvorstunge tone. Det er film som kredser om det marginaliserede og 

utilpassede menneske i en underverden styret af vold, misbrug og stoffer og afbilledes gennem 

en hidtil uset rå realisme, der trækker spor til en amerikansk litterær bølge med tilnavnet ”dirty 

realism”.  

 ”Dirty realism” introduceres i 1983 af litteraturteoretikeren Bill Buford som betegnelse 

for den gren i amerikansk litteratur, som fandt drivkraft i livets skyggesider og portrætteringen 
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af: ”Every day people—the lower and middle class worker, the unemployed, the alcoholic, the 

beaten-down-by-life” (Hemmingson 2008: 11). De toneangivende forfattere var Charles Bukow-

ski og Raymond Carver, der med dystre portrætter af maskuline antihelte på kant med loven eller 

i desperate livssituationer satte fokus på det grimme, beskidte og deprimerende i en kølig 

observerende stil uden decideret politisk eller socialkritisk sigte, som vi kender det herhjemme 

fra 70’ernes indignerede socialrealisme. I Danmark spores ”dirty realism”-tendensen særligt i 

Jonas T. Bengtsson, Jacob Ejersbo, Lars Husum og Kim Leines forfatterskaber, der ligeledes 

kredser om lukkede miljøer og kuldslåede skæbner. Tendensen gled over i filmen, dels gennem 

adaptioner af førnævnte forfatteres værker og dels som nyproduktioner. 

 På det store lærred indvarslede særligt Nicholas Winding Refns gennembrudsfilm 

Pusher (1996) den rå og beskidte realismeorientering i dansk film, og i kølevandet på det nu 

kultiske gangsterdrama fulgte en håndfuld film med fokus på mennesker i en rå og ofte kriminel 

underverden: Portland (1996), Nordkraft (2005), Bænken (2005) og Submarino (2010). Fælles 

for filmene er et særegent æstetisk udtryk med grumsede billeder, håndholdtkamera og en grødet 

lydside. Omdrejningspunktet er socialt udsatte individer, ofte unge mænd, med en ustabil psyke, 

et misbrug af stoffer eller alkohol og en hang til vold. Den tematiske kerne kredser om social arv 

og menneskelig fallit, skildret i en direkte, kynisk og nøgen tone, som efterlader modtageren med 

et stærkt ubehag og en nagende tristhed. Den rå realisme kan komme til udtryk som eksplicit 

social- eller psykologisk realisme, som det ses i Bænken eller Submarino eller som tonings-

element i en decideret genreformel, som det ses i særligt Pusher, hvor den rå realisme giver 

ekstra tyngde til det klassiske gangsterdrama. 

 

5.0 Analyse 

5.1 Dramaturgi  

Umiddelbart ligner R en stringent og fremdriftspræget fængselsfilm skåret efter klassisk beretter-

model, men under den fremtrædende Hollywood-narration forgrener sig imidlertid et dybere 

fortællelag med et væld af veje for fortolkning og fordybelse, ligesom berettermodellen mod 

slutningen brydes af et ukonventionelt tvist. En analyse af R’s dramaturgiske opbygning afspejler 

således, dels filmens forankring i den konventionelle og Hollywood-narrative fængselsfilm, og 

dels det rå realismespor og mere symbolske fortællelag, som afviger fra den konventionelle 

fængselsfilm.  
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Den et minut og 37 sekunders lange ankomstscene til Horsens Statsfængsel, som beskrives i 

opgavens indledende afsnit, fungerer i tråd med klassisk dramaturgi som filmens toneangivende 

anslag (scene 1)
18

. Det er her, den intense og angstfyldte grundstemning etableres, ligesom vi 

præsenteres for filmens location og hovedpersonen Rune. Der er tale om en på alle måder stærk 

og interessevækkende start med en slet skjult 

symbolik omkring fængselsporten, der langsomt 

glider ned bag Rune med en subtil indikation om, 

at herfra ingen veje går.  

 Efter anslaget og den interessevækkende 

start følger en nærmere præsentation (scene 2-

11) med talrige ikonografiske scener fra fængsels-

filmgenren. Først i visitationsrummet, fængselsmaskineriets dehumaniseringslokale, hvor Rune 

transformeres fra civil til indsat, dernæst i fængselskorridorerne, hvor fængslets klaustrofobiske 

miljø ekspliciteres med tilbagevendende billeder af grå betonvægge, tremmer og låste jerndøre; 

og endelig på gårdturen, hvor grupperingerne, magtspillet og volden blandt de indsatte 

cementerer filmens måske væsentligste omdrejningspunkt — at finde sin plads i hierarkiet og 

overleve.  

 Den klassiske præsentation brydes imidlertid af en tidlig og voldsom konflikt, da Rune 

på sin første gårdtur kun syv minutter inde i filmen passes op af én af fængslets absolut hårdeste 

indsatte, Mureren, der med den kontante besked: ”Smadr’ ham eller du bliver smadret” (Scene 4) 

truer Rune på livet. Konflikten fortsætter i opholdsstuen, hvor vi møder toppen af 

fængselshierarkiet den aldrende Carsten, kaldet ”Den gamle”, der indskærper truslen over for 

Rune med yderligere krav om, at han skal slå tænderne ud på ”Albaneren” fra den rivaliserende 

gruppe. Kort efter kulminerer konflikten i trappeopgangen, hvor Rune på brutal vis udfører den 

bestialske bestillingsopgave for efterfølgende at blive kaldt til afhøring og sendt i isolation. En 

sådan tidlig og voldsom konflikt i præsentationssekvensen former indtrykket af fængslets 

ubarmhjertige miljø og skærper den paranoide angstfølelse, Rune går rundt med. Hverken han 

eller vi ved, hvornår volden slår ned. 

                                                           
18

 Detaljer om de enkelte scener kan tilgås i specialets registrant. 
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 Præsentationssekvensen afsluttes med et 

interessant mellemspil af symbolsk tyngde 

(scene 12). På skærmen toner et dystert still-

billede frem af en tristudseende, solid, gråbrun 

fængselsmur med små gitterindrammede ruder, 

der, som kighuller ud mod verden, spejler 

fængslets isolation og afgrænsethed og desuden 

fungerer som en implicit kommentar om, at Rune nu er en del af det rigide system.  

 Scene 13 til 32 er filmens uddybning. Det er her, vi for alvor får indblik i livet bag 

fængselsmurene og den hierarkiske hakkeorden på 4. vest, ligesom vi får lejlighed til at engagere 

os yderligere i Runes desperate forsøg på at finde sin plads i hierarkiet. Der tegner sig 

konjunkturerne af en hverdag præget af enerverende ydmygelser som stik-i-rend-dreng og 

dørvagt for Mureren og ”Den gamle” med en konstant og paranoid angst hængende over 

hovedet. Det eneste lille frirum synes at være arbejdet i køkkenet, hvor vi for første gang 

præsenteres for Rashid, som Rune gradvist udvikler et mere venskabeligt forhold til.  

 Uddybningssekvensens egentlige omdrejningspunkt er den udveksling af hash, som 

foregår mellem fængselsafdelingerne, for den lyssky forretning bliver Runes mulighed for at 

avancere i hierarkiet, da han med kløgt og opfindsomhed udvikler et distributionssystem og i 

samarbejde med Rashid indtager kurerrollen. Påhittet giver Rune noget værdifuldt at forhandle 

med og leder frem mod filmens point of no return (scene 33-45).   

 Filmens afgørende vendepunkt indtræffer, da Rune går til ”Den gamle” og fortæller om 

sin idé. Med ét går han fra ubetydelig syndebuk til ansvarshavende hashkurer og sætter sig 

dermed i risikofyldt afhængighedsforhold til fængselshierarkiets absolutte spidser. Det får i 

starten positiv indflydelse på hans fængselsophold, og den angstfyldte stemning erstattes for en 

stund af en højstemt følelse med ny celle på ”solsiden”, adgang til pokeraftenerne og 

fællesskabet omkring fuglefodbold, men det er også første og mest fatale skridt på vej mod 

enden. 

 Selve konfliktoptrapningen (scene 46-59) opstår, da Rune på en gårdtur hives til siden 

af Bashir, lederen af de indsatte med anden etnisk baggrund, som har fået kendskab til Rune og 

Rashids forretninger og nu truer Rune til at transportere en stor mængde hash for ham. Som en 

lus mellem to negle, ser Rune sig nødsaget til at følge Bashirs ordrer — et fatalt valg, for Rune 

bliver snydt og står nu i alvorlig gæld til ”Den gamle” og hans undersåtter. Den før let anspændte 
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euforiske stemning afløses igen af en tærende frygt, for Rune ved, at det blot er et spørgsmål om 

tid før hævnen indtræffer.  

 Konfliktoptrapningssekvensen udfases 

af endnu et stærkt mellemspil af symbolsk 

karakter med billedet af Rune i isolationsgården 

med ansigtet vendt mod himlens grå og 

regntunge skyer og med regndråberne silende 

ned ad kinderne (scene 60). Det er et smukt og 

stærkt vemodigt udtryk, der fungerer som subtilt forvarsel om, at vi må tage afsked med Rune. 

 Optakten til filmens klimaks (scene 61-66) gennemsyres af frygt, da Rune efter endt 

isolation er tilbage på 4. vest i sin gamle celle, årvågen og konstant på vagt i forsøget på at 

imødekomme den hævnaktion, han ved kommer. Det bliver i køkkenet, Runes frirum, at den 

endelige konfrontation udspiller sig, da Rune med paraderne nede lokkes i en fælde af Rashid og 

ind i kølerummet, hvor Mureren og Albaneren venter. Her slutter historien om Rune, der bliver 

tæsket ihjel, og her bryder filmen eksplicit med den traditionelle berettermodel og den 

konventionelle fængselsfilm, da klimaks ikke baner vejen for en forløsende slutning, men der-

imod kiler sig ind som et dystert nulpunkt. 

  Tilbage står udtoningen, der ligeledes skiller sig ud ved slet ikke at være en udtoning, 

men derimod en narrativ fortsættelse. Filmen skifter nemlig brat synsvinkel fra Rune til Rashid, 

og berettermodellens dramaturgiske kurve starter forfra i miniformat (scene 65). 4. vest er skiftet 

ud med 2. øst, gangen for indsatte med anden etnisk herkomst end dansk, hvor vi først 

præsenteres for en hierarkisk hakkeorden tilsvarende den i Runes gruppe (scene 68), og dernæst 

får uddybet kendskabet til Rashids nagende skyldfølelse og desperate forsøg på at genetablere 

en hverdag i fængslet efter Runes død, splittet mellem interne trusler om ”morgenkaffe” til ”en 

sangfugl” og egne moralske og samvittighedstyngende kvaler (scene 69-74). Filmens andet 

Point of no return indtræffer, da Rashid i moskeen bukker under for skyldfølelsen og betror sig 

til fængselsbetjenten, Kim (scene 75). Scenen efterfølges af et symbolsk mellemspil, hvor Rashid 

ses alene i moskeens bederum og kigger op mod loftet, som et scenisk spejl af den tidligere 

gårdscene med Rune i regnen og altså et subtilt forvarsel om, hvad der videre skal ske med 

Rashid (scene 76).   

 Selve konfliktoptrapningen og klimaks er sammenfaldende og indtræffer i Rashids 

celle, hvor vi i baggrunden først hører ophidsede stemmer fra gangen, formodentlig fra fængsels-

betjentene i kamp med Albaneren, der bliver afhentet efter Rashids afsløringer, og dernæst ser, 
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hvordan Bashir træder ind i cellen og først 

tæsker Rashid for efterfølgende at hælde 

”morgenkaffe” direkte i ansigtet på ham. 

Hvad der efterfølgende sker med Rashid, 

som løber ud af cellen, mens Bashir 

overmandes af to betjente, står hen i det 

uvisse, og det er derfor op til modtageren 

selv at danne sig forestillinger om hans videre skæbne i fængslet (scene 77-78).  

 En egentlig forløsende udtoning udebliver med filmens åbne slutning, som forstærkes 

af et still-billede af Horsens Statsfængsel, der som 

en truende kolos skyder op bag grønne 

parcelhuskvarterer (scene 79) og mimer fængslets 

position som en heterotopi, som en del af det 

omkringliggende samfund, men alligevel på 

afgørende vis sat totalt udenfor.  

 

Særligt filmens små symbolske mellemspil og den åbne slutning bryder med fængselsfilmens 

ofte kanoniske fortælleskabelon og synes, i tråd med Kirstin Thompsons narrative teori, netop at 

betone et mere realistisk filmunivers, dels fordi der sniger sig fortolkningsmæssige 

ubestemtheder ind i den ellers stringente fortælling, og dels fordi mellemspillet former en 

anderledes refleksiv stemning, der bryder med det ellers meget fremdriftsstyrede 

fængselsfilmplot og mimer en mere dvælende realistisk tidslighed med et subtilt symbolsk islæt. 

Det er en rå realisme, som først og fremmest etableres i det brutale miljø med skildringen af 

mænd på kanten af samfundet og yderligere udfoldes i filmens enerverende stemning med den 

konstante trussel om vold hængende over hovedet.  

 Især filmens slutning bryder med klassiske konventioner for fængselsfilmen. I R er der 

nemlig ikke tale om en heroisk skæbnefortælling med flugten som afsluttende happy ending. 

Faktisk styrer filmen helt uden om den klichefyldte fængselsflugt, ligesom den aldrig mimer en 

lykkelig slutning, men tværtimod skildrer to triste skæbner. 

 

5.1.1 R for Rune og Rashid — filmens narrative dobbeltspor  

Parallelsporet mellem Rune og Rashid antydes allerede i filmens begyndelse, hvor den opmærk-

somme seer vil bemærke, at Rashid sidder ved siden af Rune i bussen og ligeledes står ved siden 
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af ham på gangen under navneopråbet (scene 2). Tilsvarende anes dobbeltsporet i filmens titel R, 

der foruden en symbolsk reference til dehumaniseringsprocessen i fængslet, hvor Rune går fra 

selvstændigt individ til anonym indsat i cellenummer 465, symboliseret ved bogstavreduktionen 

fra Rune til R, også afspejler det forhold, at der i filmen er tale om to hovedpersoner — Rune og 

Rashid. 

 Fællestrækkene mellem de to er mange. Alene af statur er de af samme type, de er unge, 

spinkle og meget ”drengede” af udseende i sammenligning med de store og muskuløse mænd i 

deres grupper. De sidder inde med kortere voldsdomme, ligesom de begge ligger i bunden af 

fængselshierarkiet. At Rune og Rashid således falder uden for den hårdkogte forbryderprofil og 

må agere skydeskive for de andre indsatte, alt imens de febrilsk forsøger at gennemskue de 

interne overenskomster, medfører, at vi som modtager får en særlig sympati for dem. I R er 

sympatien dog ikke som i fx The Big House, Papillon og The Shawshank Redemption bundet op 

på fortællingen om den uskyldigt dømte, fødte helte og karismatiske leder, men derimod 

forankret i en anderledes identifikationsfølelse med Rune og Rashid, der som unge, usikre og 

nyankomne til fængslet spejler relationelle og 

psykologiske følelser, som vækker genkendelse. 

Parallelhistorien og sympatien skærpes således med 

de næsten identiske scener af dem; når de hver især 

sidder alene og vagtsomme i deres mørke celle, når 

de i stilhed bryder grædende sammen tynget 

af deres samvittighed (scene 11 & 74), eller 

når de i køkkenet finder støtte i hinandens 

nærvær, og der opstår en kammeratlige tone 

imellem dem, som bryder med den ellers 

hårde jargon i fængslet (scene 36 & 44).  

 Særligt besøgsscenerne, hvor Rune 

får besøg af sin mormor og Rashid senere får besøg af sin mor og lillebror, etablerer et 

kontrastspor til det ellers uforsonlige fængselsmiljø og bidrager til vores empati, da vi her 

trænger bag om deres ”fængselsidentitet” og tilbydes et indblik i deres sociale baggrund. 

Parallelscenerne synes især eksplicitte mod slutningen, hvor Rune i desperationens sidste timer 

først opsøger kirkerummet og senere lader sig kronrage (scene 56 & 63), mens Rashid 

tilsvarende lader håret skrabe af og søger til moskeen (scene 74 & 75).  
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 Indlejret i det narrative parallelspor og det abrupte synsvinkelskifte fra danske Rune til 

arabiske Rashid etableres endvidere filmens subtile racetematik. Venskabet på kryds af religion 

og/eller etnicitet er et tilbagevendende plotspor i fængselsfilmen og trækker tråde til film som 

The Shawshank Redemption, The Green Mile og fængselsscenerne i American History X, hvor 

venskabsbåndet på tværs af kulturer, ligeledes er en forankret del af plottet med en ofte roman-

tisk præmis om den lykkelige forsoning mellem to modstridende kulturgrupper. I R fungerer 

racetematikken og venskabet imidlertid anderledes. Her er parallelsporet mellem Rune og Rashid 

først og fremmest af socialpsykologisk karakter og spejler, at selvom de enkelte grupper nærer et 

vist had til hinanden, så arbejder de efter samme sociale koder og tværkulturelle bande-værdier. 

Det er altså hverken kultur, religion eller hudfarve, der får de indsatte på henholdsvis 4. vest og 

2. øst til at reagere stereotypt og brutalt slå hinanden ned, men derimod det simple krav om over-

levelse for den enkelte i det nådesløse fængselssystem. Paralleliteten med det omkringliggende 

samfund er her ligetil, da den sociale eksistenskamp bag fængselsmurene jo er en gengivelse af 

det darwinistiske samfundsprincip om ”the survival of the fittest”. 

 Udover et racetematisk omdrejningspunkt, så trækker forholdet mellem Rune og Rashid 

på den for fængselsfilmen genrekarakteristiske persontype om ”bedste vennen”, som i R vendes 

på hovedet, da Rashid ender med at stikke Rune i ryggen. Det er et plottvist, som går imod vores 

forventninger og i høj grad af-amerikaniserer filmen og trækker den mod en anderledes rå 

realisme. 

 

5.2 Fængselsæstetik 

5.2.1 Det visuelle 

Det visuelle udtryk i R er skabt af fotograf Magnus Nordenhof Jønck
19

, der ved brug af 

håndholdtkamera i bedste Cinema Vérité-stil bidrager til filmens særegne og stærkt realistiske 

univers. Den specielle kameraføring med de let rystede billeder og den konstante bevægelighed 

former filmens urovækkende og paranoide grundstemning, og som modtager er man ikke alene 

overladt til rollen som fluen på væggen, men synes draget ind i filmen, fordi kameraet etablerer 

sig som en næsten aktiv filmisk medspiller — en visuel udtryksform, som skærper følelsen af 

nærvær og autenticitet. 

                                                           
19

 Magnus Jønck har stået bag kameraet på en lang række kendte danske film og tv-produktioner deriblandt filmene 

"Eksperimentet", "Labrador", "Kapringen" og tv-serier som "Forbrydelsen", "Sommer", "Den som dræber"& 

"Borgen". 
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 Hvis ikke kameraet cirkler nervøst 

omkring, så er det placeret i nakken af Rune, 

hvorfor vi ser, oplever og registrerer på niveau 

med ham. En sådan personbunden 

kameravinkling skærper indtrykket af 

hovedpersonens psykologiske sindstilstand, men 

begrænser samtidig vores viden om personerne 

omkring ham og deres skjulte dagsordener. Vi ved ikke mere end Rune, og netop derfor 

projiceres hans konstant frygtfølelse og evige vær-på-vagt fornemmelse ud gennem skærmen og 

over i modtageren med dirrende autenticitet. Samtidig mimer kameraets konstante overvågning 

den klaustrofobiske atmosfære i fængslet, hvor fængselsbetjentene, men også de andre indsatte 

holder et vågent øje med Rune. Da Rune dør overtager Rashid rollen som synsvinkelbærer og 

kameraet placeres nu i nakken af ham med præcis samme effekt.  

 I tilknytning til kameraføringen etableres endvidere en særegen billedkomposition som 

understreger magtforholdet mellem Rune og de andre indsatte. Det ses bl.a. i konfrontations-

scenen i opholdsstuen med Mureren og ”Den 

gamle”, hvor Rune portrætteres i fugleperspektiv 

og kameravinklen dermed spejler Runes 

underlegenhed og plads i hierarkiet (scene 6). 

Omvendt er ”Den gamle” portrætteret i fugle-

perspektiv, da Rune senere opsøger ham med en 

løsning på hashhandlen (scene 33). 

Magtforholdet er her vendt på hovedet, 

fordi Rune nu pludselig har noget værdi-

fuldt at forhandle med. Med rollen som 

hashkurrer synes magtbalancen udlignet, 

og normalperspektivet bliver derfor 

gennemgående frem til konflik-

toptrapningen og de ydmygende scener i fikseringsrummet, hvor fugleperspektiv igen bliver 

dominerende og spejler Runes deroute (scene 59).                                                                  

 Særligt voldsscenerne i filmen skiller sig ud ved deres rå og realistiske brutalitet, og 

også her er billedkompositionen af afgørende betydning med vægt på diagonale og kælkede 

linjer, som forstærker oplevelsen af uro og kaos. De ses fx i Runes tidlige konfrontation med 
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Mureren på gårdturen, hvor de diagonale linjer i fængselsmuren og i stien bagved skærper den 

aggressive stemning (scene 4). Noget tilsvarende 

er på spil i den voldsomme scene med Albaneren, 

hvor trappeopgangen og væggen ligeledes skaber 

diagonale linjer (scene 7).  

 Kun to gange afløses det håndholdte og 

let vævende kamera af statiske indstillinger af 

Horsens Statsfængsel i scene 12 og 79, hvor 

fængselsbygningen toner frem på skærmen som en truende kolos. Et sådan stilbrud fra det 

håndholdte flow til det statisk stillestående fungerer som symbolsk spejlbillede af fængslets 

fastlåste univers og rigide system, ligesom det refererer til et utal af fængselsfilm, der ligeledes 

anvender monumentbilleder af fængselsbygningen til at understrege fængslets institutionelle 

magt og heterotopiske stedslighed. Således bryder stillbilleder af Alcatraz fx billedsiden i Escape 

from Alcatraz (1979), ligesom billeder af San Quentin State Prison toner truende frem på 

skærmen i filmen San Quentin (1937).  

 Selve billedet fremstår grynet, råt og upoleret med et ofte blågråt lysfilter, som 

understøtter filmens alvorstunge atmosfære og mimer fængselslivets monotoni. Det er 

interessant, hvordan det efterårsagtige og let triste lys undervejs, og i takt med Runes opstigen i 

hierarkiet, afløses af et skarpt forårssollys som i scenen 43, hvor solstrålerne indhyller Runes nye 

celle i et klart og varmt skær. Sollyset fortones 

atter i de afsluttende scener med billeder af 

Rune i silende regn og det efterårsgrå mørke 

som dominerende på lyssætningen. At vejret og 

lyset således mimer plottets udvikling og Runes 

sindsstemning, afspejler det ekstra filmiske og 

symbolske lag, som er lagt ned over filmen.  

 Billedbeskæringen varierer mellem nær eller halvnær. I centrum er karakterernes 

ansigtsmimik, kropsbevægelser og ordveksling, mens rummet ofte er trukket tilbage som stem-

ningsskabende baggrundstæppe. Særligt de tilbagevendende nærbilleder af Runes anspændte 

kæbeparti og vagtsomme øjne fungerer som diskrete pejlemarkører om store og dybe 

følelsesmæssige indre brydninger. Nærbilledformatet understøtter således filmens særlige 

intensitet og sikrer, at vi som modtager hele tiden er i kontakt med Runes indre følelsesverden.  
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 Hvis ikke billedet fokuserer på Rune (senere Rashid), så dvæler det ofte ved det 

hverdagslige og de trivielle gentagelser, som Runes evindelige rengøring (scene 4, 14, 24 etc.) 

eller flæsk, der steger på industripanden i køkkenet (scene 18). Det er en stilistisk form, som 

spejler neorealismens sans for det tilfældige og trivielle, og derved fremmaner en særegen 

realistisk tidslighed, som bryder afgørende med den dramaturgiske spændingsbue og åbner en 

dør på klem ind til en mere symbolpoetisk refleksion. 

 

Hvor det håndholdte kamera i mere eksperimenterende film kan virke stærkt stiliseret og 

virkelighedsforvrængende, da fungerer det i R, i samspil med den grynede billedside, den 

gråtriste lyssætning og de mange nærbilleder, som en dokumentarisk stil, der former den 

autentiske og nærværende filmoplevelse. 

 

5.2.2 Det auditive  

Filmens lydside er bemærkelsesværdig og er i sammenhold med det håndholdte kamera 

afgørende for filmens særegne realismespor og filmens dokumentariske udtryk. I den auditive 

stil er det gennemgående element brugen af reallyd, som former oplevelsen af tidslig sammen-

hæng, nærvær og dermed troværdighed. I centrum er de naturlige lyde som åndedræt, fodtrin på 

grus, lyden af silende regn og dialogsekvenser. Tilsvarende benyttes reallyden til at forme et 

anderledes og i genreoptik genkendeligt fængselslydtæppe, som skærper fornemmelsen af 

fængslet som rum og institution med karakteristiske lyde af jerndøre, der smækker, nøglebundt, 

der rasler og den rungende lyd af indsatte i korridorerne.  

 Hvor reallyden gennemsyrer lydsiden og især styrker filmens realismespor, da 

understøtter filmens brug af pålagt lyd et mere spændingsmættet og psykologisk spor, som peger 

mod fiktionsfilmen. I centrum står den tilbagevendende elektroniske og rungende summelyd, der 

lægger sig som enerverende og urovækkende lydtæppe omkring filmens anslag og slutning og 

samtidig bryder ind på handlingsplanet som symbolsk varselslyd og konfliktoptrappende 

ledetråd. Summelyden, der, når den er mest insisterende, mest af alt vækker minder om en 

aggressiv bisværm i et nært forestående angreb, afløser således reallyden efter den voldsomme 

scene med Albaneren (scene 7), ligesom den bryder lydsiden i forbindelse med den sidste 

skæbnesvangre sending af hash ned gennem toiletsystemet, der bliver begyndelsen på Runes fald 

(scene 51). At summelyden således bruges som auditiv ledetråd understøtter filmens fiktive 

forankring og mere dramatiske plotspor. Faktisk er den dirrende elektroniske lyd 
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tilbagevendende i forbindelse med fængselsfilmgenren og kan bl.a. genfindes i film som 

Papillon og The Green Mile, hvor den ligeledes anvendes til opbygningen af intensitet og 

spænding.  

 Foruden reallyden og den elektroniske summelyd, da benytter R stilheden som auditivt 

virkemiddel. Det er ikke stilhed i den fredfyldte og eftertænksomme version, men derimod 

stilhed som dirrende, suspense-fremkaldende og angstbetonet, som når Rune sidder alene i 

isolationscellen (scene 11) eller ses afventende i sin celle på en stol med en hjemmelavet kniv 

(scene 61). Den tilbagevendende og enerverende stilhed skærper foruden angstfølelsen også 

fornemmelsen af fængselsisolationen med portrætteringen af en særegen, stillestående tidslighed 

i fængslet mikrokosmos. Særligt i de mere symbolpoetiske mellemspil antager stilheden dog en 

lidt anderledes karakter, idet den her skaber rum for refleksion og symbolsk fortolkning. 

Fraværet af underlægningsmusik og betoningen af stilheden i R forankrer os rumligt såvel som 

følelsesmæssigt og virker autenticitetsskabende, fordi den mimer virkelighedens lydtæppe, hvor 

stilheden i kombination med reallyden også er dominerende. 

 

5.2.3 Skuespil og location:  

Som bærende hovedrolle er særligt Pilou Asbæks skuespilpræstation som Rune afgørende for 

filmens rå og dokumentariske nerve. Hans unikke evne til at udtrykke indre følelsesmæssige 

brydninger gennem diskret gestik og subtile blikke vidner om en underspillet, næsten 

naturalistisk spillestil uden overdrevne og farceagtige følelsesmæssige udbrud. Mange scener 

kan i den forbindelse fremhæves, men særligt fikseringsscenen (scene 59), hvor Rune i stilhed 

tisser i bukserne, afspejler en sådan psykologisk og realistisk spillestil, ligesom de 

tilbagevendende nærbilleder af hans anspændte kæbeparti vidner om selvsamme. 

 Pilou Asbæk er sammen med Dulfi Al-Jabouri i rollen som Rashid og Omar Shargawi 

som Bashir filmens eneste erfarne skuespillere, resten er amatørskuespillere og faktisk har 12 ud 

af filmens 16 statister siddet i fængsel. En sådan brug af tidligere indsatte med indgående 

kendskab til fængselsliv og de interne overenskomster bag murene bidrager til filmens autentiske 

stemning, når de med truende kropssprog, rå jargon og grovkornet humor igen og igen 

konfronterer Rune, den nye dreng i klassen. Autenticiteten forplanter sig særligt i dialogen, der 

ikke fremstår som stringente og velskrevne replikker, men derimod ofte virker mere spontane og 

mumlende, som fx samtalerne rundt om pokerbordet i scene 39 eller omkring fugleburet i scene 

41, hvor dialogen fremstår ustruktureret, og de indsatte taler i munden på hinanden. Også 

fængselsbetjenten Kim, som i virkeligheden hedder Kim Winther og er forhenværende fængsels-
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funktionær ved Horsens Statsfængsel, er sin rolle, når han hjemmevant navigerer rundt i 

fængselsgangen og på syngende jysk og med stor autoritet sætter sig i respekt overfor de indsatte 

med korte og kølige kommandoer.   

 At det ikke er velkendte skuespillernavne som Mads Mikkelsen, Nicolai Lie Kaas eller 

Kim Bodnia, der pryder rollelisten i R synes afgørende for filmens realismespor og 

dokumentariske form. De færreste ansigter i filmen vækker nemlig genkendelse, og som 

modtager får vi derfor lettere ved at opretholde forestillingen om Mureren, ”Den gamle” og alle 

de andre som autentiske personer, fordi vi ikke kan binde deres rolle op på veletablerede 

skuespillernavne fra tidligere film. Effekten ved den dengang ukendte Roland Møller i rollen 

som den lettere psykopatiske Mureren er derfor langt større, end hvis fx Danmarks ”bad boy”, 

Kim Bodnia, havde besat rollen, fordi der til hans person knytter sig en række stærke 

fiktionsmarkører. 

 Ligesom hovedparten af filmens rollebesætning er tidligere kriminelle og indsatte, så er 

også locationen autentisk, idet alle scener er optaget i og omkring Horsens Statsfængsel
20

. 

Brugen af det gamle fængsel fra 1853 er afgørende for filmens autentiske atmosfære og spejler 

bl.a. den autenticitetstese Rafter 

fremhæver i forbindelse med fængsels-

filmgenren, hvor netop brugen af 

autentisk location er et tilbagevendende 

element i mange amerikanske fængsels-

film. Statsfængslets realistiske patina lig-

ger som tykt slør over de slidte gråhvide 

betonvægge i cellerne, hvor de utallige 

ridser i malingen, indskriften på væggen og hullerne i opslagstavlen skærper indtrykket af et 

langt brugsliv og en autentisk scenografi. Her er ingen unødvendige og afpudsede rekvisitter, og 

de objekter der er, fremstår skrabede og upolerede. Især fængslets rungende akustik og 

korridorernes stilistiske askese former institutionsfornemmelsen og lever op til vores forventning 

om et trist og uinspirerende fængselsmiljø. Det grimme og uæstetiske miljø ekspliciteres i 

fængselsgården, hvor de brune og høje fængselsmure, det nedslidte læskur og den grusbelagte sti 

mimer korridorernes farveløshed og monotoni. 

                                                           
20

 Horsens Statsfængsel fungerede som lukket fængsel frem til 2006, hvor bygningen blev omdannet til 

kulturinstitution. (www.faengslet.dk). 
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 Særligt følelsen af lukkethed står centralt i forbindelse med locationen og skærpes med 

tilbagevendende billeder af tykke, låste metaldøre, tremmeindrammede ruder og små, 

klaustrofobiske celler, der former fornemmelsen af fængslet som et lukket og isoleret 

mikrokosmos. Især de to monumentale stillbilleder af Horsens Statsfængsel (scene 12 & 79), 

hvoraf det ene viser fængslet som en truende kolos bag et velplejet parcelhuskvarter, er et 

effektfuldt kontrastbillede, som fremhæver fængslets lukkethed og ekskluderende miljø. 

 

Igen er det altså helheden og samspillet mellem det visuelle, det auditive, den autentiske location 

og skuespilpræstationerne, som er afgørende for filmens verisimilitude og dokumentariske præg 

med skildringen af et fængselsmiljø, som i hvert fald ikke bryder afgørende med vores 

forestilling om fængselsliv.  

 

5.3 Fængselsmaskineri 

Fornemmelsen for fængslets mikrokosmos og monotone maskineri antydes i anslaget med 

porten, der langsomt glider ned bag Rune og isolerer ham fra det omkringliggende samfund, men 

ekspliciteres inde bag fængselsmurene, hvor den ikonografiske scene i visitationsrummet for-

stærker den dehumaniseringsproces, som den indsatte underkastes (scene 2). Under konstant 

observation og med kølige kommandoer udstikkes magtforholdet mellem den nyindsatte Rune 

og fængselsbetjenten Kim, ligesom den sidste rest af Runes værdighed fortoner med ordren om 

nøgen at sætte sig på hug foran Kim. Historien om den nyindsatte, der skal sluses ind i 

fængselssystemet, er en tilbagevendende scene i et utal af fængselsfilm, og novicens møde med 

fængselsmaskineriet er effektfuldt, fordi monotonien, trøstesløsheden og frihedsberøvelsen 

ekspliciteres i blikket fra den nyankomne, der kommer ind fra gaden som frit og selvstændigt 

individ, men forlader visitationsrummet som anonym indsat, fravristet personlige ejendele og 

udstyret med et identitetsløst cellenummer.  

 ”Velkommen til Horsens” lyder den 

hult klingende og stærkt sarkastiske 

velkomsthilsen fra en af de andre indsatte, 

da Rune ankommer til 4. vest (scene 3). 

Scenen er helt klassisk, og Runes nervøse 

skridt ned af den lange fængselskorridor 

med favnen fuld af sengelinned spejler bl.a. 

Andy Dufresne selvsamme gang i The Shawshank Redemption, ligeledes akkompagneret af tilråb 
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fra de andre indsatte, der som rovdyr i bur kaster sultne blik på den nyankomne. 

Fængselsmaskineriets hierarkiske hakkeorden og de indsattes evindelige oprør mod 

ordensreglerne fremhæves, da Runes madras bliver fjernet fra hans celle lige bag ryggen på Kim 

(scene 3) — et eksplicit fingerpeg til Rune om hans plads i hierarkiet, og en subtil ledetråd til os 

om, at de indsatte har en skjult dagsorden, som end ikke fængselsfunktionærerne har kontrol 

over. Det er det genrekarakteristiske træk om forholdet mellem tilsynekomst og fængslets 

egentlige virkelighed, som her ekspliciteres og henleder vores opmærksomhed på fangernes 

interne overenskomster, som skal vise sig at gøre selve frihedsberøvelsen til en sekundær straf. 

 Fængselsmaskineriets rutiner udfoldes yderligere i den særegne tidslighed og monotone 

dagsrytme som gennemvæver filmen. Allerede ved Runes ankomst lyder således Kims truende 

ord om at sende de uregerlige indsatte tidligt i seng, en sanktionsform, som afspejler den 

autoritære struktur af dagsrytmen i fængslet og den minutiøse planlægning af de indsattes 

bevægelser i tid og rum. Særligt de tilbagevendende billeder af Rune i færd med rengøring på 

toilettet, i køkkenet eller i sin celle tegner konjunkturerne af trivialitet og monotoni og 

understøttes af de evindelige baggrundsbilleder af mursten og jernstænger.    

 En fast del af den daglige 

trummerum er den obligatoriske gårdtur, 

som igen mimer scener fra et utal af 

amerikanske fængselsfilm. Gårdturen 

tilbyder et afbræk fra fængslets klaustro-

fobiske celler, men synes samtidig at 

forstærke fornemmelsen af isolation og 

fangenskab med billeder af den åbne 

himmel i kontrast til de høje, brune fængselsmure, som skærmer for udsynet til omverden og 

friheden. Også gårdturen er sat i system, ikke blot af fængselsbetjentene som på afstand holder 

vagt, og som ved hjælp af en sirene kan kalde de indsatte sammen, men også af de indsatte selv, 

som synes at bevæger sig rundt i gården efter faste mønstre og grupperinger. I 

fængselsmaskineriet er intet overladt til tilfældighederne, men alt er styret af faste regler, og 

falder man igennem det rigide regelsystem, så straffes man i overensstemmelse med nogle af de 

sanktionsformer som Foucault fremhæver i forbindelse med etableringen af det moderne 

fængsel, nemlig isolation. I R er det Rune, som i forsøget på at leve op til de indsattes interne 

overenskomster presses til at overtræde fængselsreglerne og efterfølgende bliver fikseret og 

sendt i isolation. Sanktionerne i fængslet eksekveres ikke kun ovenfra af fængselsbetjentene, 
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men håndhæves også internt blandt de indsatte, der arbejder ud fra egne regler og 

sanktionsformer, styret af vold og enerverende ydmygelser. 

 Selvom Horsens Statsfængsel ikke er bygget op efter panoptikonmodellen, men 

derimod er struktureret efter den såkaldte Aubrun-model, som i sin oprindelse bygger på idéen 

om isolerede enkeltceller til brug om natten i kombination med fælles værkstedsarealer med på-

lagt tavshed om dagen, så er fornemmelsen af overvågning i R vedvarende. Det er ikke så meget 

overvågning i den fængselstraditionelle forstand, hvor betjentene holder øje med de indsatte, 

men nærmere overvågning i form af et internt opsyn blandt de indsatte, som enten holder øje 

med hinanden eller er på vagt over for fængselsbetjentene. Faktisk synes de indsatte at styre 

overvågningen. Det ses i scenen med Rune, der får til opgave af sløre udsynet fra betjentenes 

glasbur, mens Mureren overfalder en af de 

andre indsatte på toilettet (scene 23).  Her 

leger filmen bevidst med det panoptiske 

princip, som ligger bag glasburets placering 

på fængselsgangen, og scenen ekspliciterer de 

indsattes evne til at sættes dagsordenen i 

fængslet. I R kan man altså ikke tale om, at 

overvågningen disciplinerer den indsatte til bedre samfundsborger, her er det nærmere 

disciplineringen til hardcore kriminel, som gør sig gældende, fuldstændig i overensstemmelse 

med Foucaults kritiske indvendinger.  

 

En analyse af den trivielle hverdag og det omfattende regelsystem ekspliciterer ikke alene det 

genrekonventionelle træk omkring portrætteringen af fængselsmaskineri, men skærper også 

filmens socialrealistiske spor med det øgede fokus på Rune, der i fængslet netop underlægges en 

større social struktur og gradvist bliver offer for omstændighederne.  

 

5.4 ”Der er ikke noget os” — fængselshierarkier og venskaber 

Alene i fængslets bygningsstruktur afspejles de sociale og hierarkiske strukturer, som dominerer 

livet bag fængselsmurene. Vi præsenteres således for filmens racehierarkiske tematik allerede på 

Runes tur til 4. vest, hvor han føres op ad en trappe for at komme til gangen for de danske 

indsatte, mens gangen for de indsatte med anden etnisk herkomst end dansk er placeret på en 

etage længere nede. Også etageinddelingen ”2. øst” og ”4. vest” afspejler fængslets kulturelle 
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dikotomi, som skærpes med billeder af grupperingerne i gården og de nedværdigende 

kaldenavne, som går igen fra begge grupper med floskler som: ”Aberne dernede”, ”Perkerne”, 

”Dum dansker”, Homobøsser”, ”Tatoobøsser”. 

 I fængslet eksisterer ikke kun racehierarkier, men også hierarkier inden for de enkelte 

grupperinger. Et sådant internt hierarkisystem betones tilsvarende i gangenes arkitektoniske 

indretning, idet de indsatte med højest status tildeles de gode celler på solsiden med udsigt 

udover Horsens, mens de nyankomne og lavest rangerende installeres i mørke celler med udsyn 

til baggården.  

 På 4. vest er Carsten, ”Den gamle”, 

hierarkiets absolutte spids, hvis autoritet 

afspejles alene i hans statur. Han er højere og 

mere bredskuldret end sine medfanger, og så har 

han har et utal af tatoveringer på hele kroppen, 

som i dette fængselsmiljø synes at vidne om et 

langt liv på kant med loven. ”Den gamle” 

udstikker ordrer, trækker i tovene og får de andre indsatte til at udføre det beskidte arbejde. 

Indimellem synes hans autoritet tilmed hævet over fængselsbetjentene, som når han egenhændigt 

får Rune installeret i en ny celle på solsiden (scene 40). Som kaldenavnet antyder så beror den 

gamles autoritet og magt først og fremmest på hans anciennitet som kriminel og langtidsindsat. 

Hans celle, der er indrettet som en mindre dagligstue med læderstol, pendel lampe og Tv, vidner 

om et fængselsophold af betragtelig længde og altså en fængselsdom af særlig grov karakter. 

Hans fængselserfaring og kriminelle fortid bevirker, at de andre ser op til og frygter ham, og han 

kan derfor slippe af sted med en tilbagelænet truende adfærd uden brug af eksplicit vold. 

Karakteren som den gamle, hærdet kriminelle, der med en frygtindgydende aura af mystik og 

magt kan tillade sig et mere tilbagelænet liv i fængslet, er et karakteristisk og tilbagevendende 

plotspor i mange amerikanske fængselsfilm og ses helt eksplicit i bl.a. Cool Hand Luke og 

Felon, hvor henholdsvis George Kennedy og Val Kilmer gør det i rollen som ledende og 

aldrende fængselsrotte. Ligeledes er kaldenavnet ”Den gamle” udtryk for den særlige fængsels-

jargon og afspejler, hvordan den indsatte bag betonmurene gradvist påtager sig en decideret 

fængselsidentitet. Kaldenavnene går igen i forbindelse med ”Mureren” og ”Albaneren” og er et 

typisk træk fra de amerikanske fængselsfilm — eksplicit i 1930’er klassikeren The Big House, 

hvor ”Machinegun Butch” spiller en fremtrædende rolle. 
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 Under ”Den gamle” står Mureren, lederens højre hånd, der udfører de mest presserende 

opgaver og ellers har bemyndigelse til at 

uddelegere mindre betydningsfulde opgaver til 

sine medindsatte. Murerens autoritet er, modsat 

”Den gamles”, bundet op på en langt mere 

eksplicit og voldsom adfærd, og hans karakter 

mimer derfor den stereotype, blodtørstige 

straffefange fra den amerikanske fængselsfilm. 

Det ses i hans tilbagevendende ydmygelser af Rune, der får hældt kaffe i hovedet, bliver madet 

med vindruer og beordret til at ligge i fosterstilling på gulvet med tommelfingeren i munden 

(scene 15), ligesom det betones i hans forhold til vold, som udføres med en overdreven attitude, 

tilsyneladende uden skyggen af dårlig samvittighed, som i scene 24, hvor Mureren åbenlyst 

praler med et brutalt overfald på en af de medindsatte. Tilsvarende er det også Mureren, der er 

medansvarlig for Runes død, ligesom det er ham, 

der først truer Rashid med ”morgenkaffe”. Kun 

”Den gamle” er i en position, hvor han kan sætte 

Mureren på plads, hvilket betones i 

træningslokalet (scene 21), hvor Mureren til stor 

frustration irettesættes for øjnene af Rune, der får 

indsigt i magtbalancen mellem de to fængsels-

spidser. Indlejret i kaldenavnet ”Mureren” ligger, foruden den eksplicitte reference til erhvervet 

”murer”, også et mere symbolsk spor, som trækker på udtrykket: ”murren i krogene” eller 

”murren i maven” — subtile pejlemarkører om det opslidende ubehag og den konstante uro 

omkring Mureren som person. 

 Den hierarkiske magtbalance under ”Den gamle” og Mureren er mere tvetydig, men 

består af fem rockerudseende typer, der er blåstemplet af ”Den gamle” og derfor må deltage i 

pokeraftenerne, det improviserede fuglefodbold og billardturneringer på 4.vest. Tilsammen synes 

de ved første øjekast at udgøre et lille fællesskab, en venskabsgruppe, men ved nærmere eftersyn 

bliver det tydeligt, at deres fællesskab udelukkende beror på ”the survival of the fittest”, for i 

fængslet er det alles kamp mod alle, og opfylder man ikke sin plads i det hierarkiske system, så 

bliver man med det samme straffet af sine egne, hvad enten man er dansker eller muslim. At man 

i fængslet er grundlæggende alene og aldrig har ryggen fri, antydes i scenen med Mureren, der 

sniger sig på toilettet for at tæske en medindsat, som er blevet afsløret i en hashhandel af 
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betjentene, men fremhæves i forbindelse med Runes opstigen i hierarkiet, hvor han først 

belønnes og bliver en del af inderkredsen, venskabeligt kaldes ”lille mand” af ”Den gamle” og 

tildelt krammer af Mureren under en fodboldkamp, for til sidst at blive tæsket ihjel af selv 

samme.  

 Navnlig i relationen mellem Rune og Rashid ekspliciteres det darwinistiske princip, da 

venskabet mellem de to heller ikke stikker dybere, end at Rashid forråder Rune i forsøget på at 

redde sig selv og dermed bliver indirekte medskyldig i mord. Den hule ”venskabsspiral” 

fortsætter efter Runes død, hvor Rashid først imødekommes med omsorg af Bashir (scene 71) for 

efterfølgende at blive gennemtæsket og overhældt med ”morgenkaffe” (scene 78). Fællesskabs-

illusionen i fængslet trækker igen på det komplekse forhold mellem tilsynekomst og virkelighed 

og forstærker filmens rå realisme og intensitet med uigennemskuelige interne magtrelationer og 

følelsen af altid at måtte kigge sig over skulderen. 

 At den hierarkiske magtbalance i fængslet hele tiden er i bevægelse ekspliciteres i 

portrætteringen af den indsatte Sune, som med Runes ankomst helt åbenlyst ser sit snit til at stige 

i graderne. Sune skiller sig ud som en fedladen gut med store tatoveringer i ansigtet, og han 

fremstilles ofte patetisk, som når han stiller sig truende foran Rune under en billardturnering 

(scene 50), eller når han på toilettet får fremstammet:  

 

”Du skal snart til at høre lige så meget efter mig som du gør efter Mureren. Jeg begynder snart 

ik’ at kunne li’ dig mere. Helt seriøst, forstår du hvad jeg siger? Så når jeg siger hop, så spørger 

du hvor højt, og det mener jeg. Jeg gider ik’ det pis mere” (scene 16). 

 

På mange måder mimer Sune den typiske stikkertype, vi genkender fra den amerikanske 

fængselsfilm, så meget desto større er overraskelsen derfor, da den egentlige stikker viser sig at 

være den langt mere sympatiske Rashid. Filmen leger her med vores genreerfaringer ved at spille 

på genrekarakteristiske typer fra den amerikanske fængselsfilm, for derefter at vende tingene på 

hovedet. 

 Nederst i hierarkiet på 4. vest er selvfølgelig Rune, der som den nyankomne skal prøves 

af og vise sit værd. Rune er på mange måder identisk med den for fængselsfilmen ikonisk svage, 

nyankomne indsatte, uden erfaring med de mange interne overenskomster i det hårde 

fængselsmiljø. Han ønsker at blive ladt i fred, men fremstår nervøs, usikker og ængstelig, når 

han færdes alene i fængselsgangene, og han bliver derfor et nemt offer for de andre. Når ikke 

Rune forsøger at gå i ét med væggen, så gør han rent, en handling som på mange måder står i 



 

Side | 53 

kontrast til fængslets ellers beskidte og rå miljø og afslører ham som en pertentlig fyr, men også 

som en fyr, der forsøger at tøjle sit indre kaos ved at holde orden på verden omkring sig. 

Ligesom Frank Morris (Clint Eastwood i Escape from Alcatraz) og Andy Dufresne (Tim 

Robbins i The Shawshank Redemption) ikke vinder status i fængslet pga. muskelkraft, men 

derimod kløgt, så bliver det også Runes intelligens, der i første omgang sikrer ham en mere solid 

position i hierarkiet med løsningen på narkodistributionen. 

 Også på 2. øst eksisterer et hierarkisk system blandt de indsatte. Her hedder lederen 

Bashir, den højre hånd Albaneren og rundt omkring dem står en lille håndfuld af betroede 

medindsatte, blandt andet Rashid, som især Bashir synes at have taget under sine vinger. 

Kendskabet til de interne magtrelationer på 

2. øst er mere begrænset, fordi vi først får 

indsigt i deres fællesskab to tredjedele 

henne i filmen. Alligevel fornemmer man, 

hvordan Bashir tilsvarende ”Den gamle” har 

det altafgørende ord i gruppen, som når han 

midt i fodboldkampen laver udskiftninger 

med kommentaren: ”Fordi jeg siger det”, og 

når han under aftensmaden blandt de indsatte, lukker diskussionen omkring Rashids 

tilstedeværelse ved middagsbordet med bemærkningen: ”Det er okay med mig, kan du forstå 

det?” (scene 70). 

 Rashid er ligesom Rune nederst i hierarkiet, men stiger tilsvarende i graderne, da han 

bliver involveret i Runes plan. Netop bestræbelserne efter at bevare sin nyvundne plads i 

hierarkiet, leve op til de interne regler i gruppen og dermed sikre sin egen overlevelse, er dét, 

som i sidste ende får Rashid til at lokke Rune i dødsfælden med Mureren og Albaneren. Det er 

dog samtidig de mekanismer, som får os til at fastholde vores sympati for ham, fordi vi for-

nemmer, hvordan han er en fastlåst brik i en større social magtstruktur. At han efterfølgende 

tynges af anger og dårlig samvittighed styrker vores empatifølelse, og da han til sidst kontakter 

Kim og angiver, hvem der har myrdet Rune, er det ikke hævngerring, vi håber på, men derimod 

ængstelse, fordi vi kender fængslets darwinistisk principper og ved, at prisen for en ”sangfugl” er 

høj. 
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Imellem hierarkistrukturerne navigerer fængselsbetjentene. Hvor fængselsbetjenten i den 

Hollywood-konventionelle fængselsfilm ofte indtager rollen som den alfaderlige, autoritære eller 

sadistiske birolle, da er fængselsfunktionærerne i R langt mere anonyme, og man kan derfor på 

linje med Cheatwood argumentere for, at de spejler repræsentationen af fængselsbetjenten i den 

nyere amerikanske fængselsfilm, hvor fraværet af den autoritære kontrol og overvågning er 

gennemgående, og hvor fængselsbetjentene mere er instrument for en bagvedliggende 

bureaukratisk magt. Betjentenes base er det lille glasbur på gangen med frit udsyn til korridoren, 

men med begrænset udsyn ind til de enkelte celler, der alle er afgrænset af tunge jerndøre.

 Fængselsbetjenten Kim er lederen, det er ham de andre betjente retter ind efter, ligesom 

det er ham, der går forrest i konfrontationerne med de indsatte (scene 3 & 8). Kim er interessant, 

fordi hans karakter besidder en iboende 

dobbelthed. På den ene side er han den 

konsekvente og følelseskolde fængselsbetjent 

som i forhørslokalet med Rune (scene 10), hvor 

han fremstår stærkt autoritær og provokerende, 

mens han på den anden side udviser en 

anderledes og mere omsorgsfuld side af sig 

selv i dialogen med Rashid, der ønsker at 

afsløre hashhandlen for ham: 

 

”Det her, det har jeg aldrig set. Nu putter du 

det ned i din lomme, og så går du op og 

afleverer det til den, hvis ejermand det er. Nu 

tager du de sidste tre måneder i stiv arm, og så blander du dig ikke i det her. Det er du for god 

til” (scene 75).  

 

Kim kender fængslets overordnede regler og ved, at det vil betyde en forlængelse af straffen og 

interne restriktioner for Rashid, hvis han går videre med oplysningerne. Derfor vælger han i 

første omgang at omgås fængselsreglerne for at beskytte Rashid, som han godt ved blot er en 

lille brik i et større spil; men da Rashid efterfølgende afslører Mureren og Albaneren som Runes 

drabsmænd, er Kim nødsaget til at forfølge anklagerne, fordi der er tale om en forbrydelse, som 

han ikke kan se igennem fingrene med, heller ikke selv om han ved, at det vil få fatale 

konsekvenser for Rashid. 
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I tilknytning til hierarkierne og de interne magtrelationer udfoldes her det socialrealistiske spor 

med skildringen af, hvordan de sociale strukturer former de indsattes adfærd og ligefrem har 

betydning for den enkeltes handlekraft. De hule venskabsrelationer skærper desuden 

fornemmelsen af det rå og psykisk belastende miljø i fængslet og etablerer filmens mere 

psykologisk realismespor i portrætteringen af Rune og Rashid, der som nyindsatte er under 

konstant psykisk pres for at finde deres plads i hierarkiet og gennemskue de interne 

overenskomster.  

 

5.5 ”Smadr’ ham eller bliv smadret” — rå maskulinitet og stærk vold 

Miljøet i fængslet er mandsdomineret og stereotypt. Her figurerer kvindekønnet som objekt for 

mændenes seksuelle fantasier, som nøgenplakat på toiletvæggen (scene 31) eller som 

pornostjerne i erotiske film (scene 15), mens mændene portrætteres som hårdtpumpede bøller 

med en afstumpet adfærd. Inden for fængselsmurene er det først og fremmest næverne der taler, 

og muskelkapacitet bliver derfor en afgørende faktor, hvis man skal nå toppen af 

fængselshierarkiet og skabe respekt om sin person. Kropsbygningen bliver med andre ord en del 

af maskulinitetskonstruktionen, og i fængslet gælder parolen om jo større muskler des mere 

mand.  Her taler man ikke om følelser, og intime kærlighedsforhold reduceres til platheder, som 

når Rune får overtegnet billederne af sin kæreste med sjofle tegninger (scene 15). 

 Foruden konstruktionen af det rå maskuline gennem kropslig volumen, så er 

tatoveringer en gennemgående udsmykningsform blandt de indsatte; ikke farvestrålende 

tatoveringer med motiver af små nuttede delfiner, men store, sorte og dystre streger med motiver 

af kæder, gotiske kors eller banderelaterede 

symboler. Det barske ”tatoo-look” understreges af 

den kronragede frisure, som går igen blandt de 

indsatte og peger mod et for fængslet historisk 

ritual, idet fangerne i fængslets tidligste år blev 

afklædt, afluset og kronraget som led i en 

nedgørelsesproces. Traditionelt er hårpragt 

blevet forbundet med virilitet og styrke, og 

at miste håret var derfor stærkt 

nedværdigende og frihedskrænkende. I dag 

forholder det sig imidlertid anderledes, og 
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det kronragede look er ofte selvvalgt og nærmest blevet en obligatorisk del af det hårde 

kriminelle image. I filmen er det således interessant, hvordan først Rune og senere Rashid lader 

sig kronrage (scene 63 & 74).  Det er en symbolsk handling, som trækker tråde til mange 

amerikanske fængselsfilm og afspejler, at de begge i fængslet må give afkald på den sidste rest af 

deres identitet og træde ind i det brutale og følelseskolde hylster, som er dem påkrævet i fængsl-

et.  

 Selvom de identiske fangedragter, i hvert fald i danske fængsler, for længst er blevet 

skiftet ud til fordel for de indsattes eget tøj, så former musklerne, tatoveringerne og det 

kronragede look i filmen en særegen fængselsidentitet, og den enkeltes forsøg på at skille sig ud 

gennem kropslig selvfortælling som ”den største”, ”den stærkeste” eller ”den mest tatoverede” 

bliver inden for fængselsmurene reduceret til en fællesudseende og stereotyp masse. Det øgede 

fokus på mandekroppen i R, spejler netop Rafters pointe om den særlige objektivering af 

mandekroppen i fængselsfilmen gennem de tilbagevendende billeder af store muskuløse 

overarme og veltrimmede sixpacks. Særligt scenen i træningsrummet, hvor kameraet i flere 

sekunder hviler på Murerens muskuløse overkrop, imens han løfter tunge vægte, er en for 

fængselsfilmen næsten obligatoriske sekvens, som ekspliciterer kroppen som udstillingsgenstand 

(scene 21).   

 Også den implicitte homo-erotiske tematik, som Rafter betoner i forbindelse med den 

amerikanske fængselsfilm, ligger subtilt i R, hvor særligt to badescener i filmen spiller på vores 

forventning om et homoseksuelt overgreb ved at trække på intertekstuelle referencer fra 

identiske badescener i bl.a. The Shawshank 

Redemption og American History X, hvor 

henholdsvis Andy Dufresne og Derek bliver 

brutalt voldtaget (scene 9 & 62). Voldtægts-

overfaldet udebliver imidlertid i R, der altså 

benytter antydningens kunst til at skærper den 

intense og paranoide ”vær-på-vagt” stemning i 

fængslet.  

 

Den rå realisme ekspliciteres især i volden og de mange spor efter vold i filmen. Den mest 

eksplicitte voldsscene er Runes brutale angreb på Albaneren (scene 7), der først bliver slået 

bevidstløs med en billardkugle for dernæst at få smadret sine tænder mod trappetrinet — en 

scene, som miner den brutale kantstensscene i American History X, hvor Derek, efter at være 
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blevet udsat for røveri af en afroamerikansk gruppe, på samme bestialsk vis smadrer en ung fyrs 

kæbeparti mod kantstenen. Voldsscenen i både R og American History X vækker et stærkt 

ubehag og fremstår realistisk, dels på grund af de auditive teknikker, hvor den ubehagelige lyd af 

knuste knogler trænger igennem lydsporet, men særligt fordi volden ikke udpensles på samme 

måde som i fx en Nicolas Winding Refn eller Tarantino film, hvor volden antager en helt 

særegen æstetisk form og kaskader af blod 

sprøjter ud på skærmen med et visuelt 

pejlemærke om fiktionens præg. Volden i R er rå 

og voldsom, men den overdrives aldrig, ligesom 

den altid efterlader synlige og realistiske spor på 

offeret, som nu Albaneren, der bliver efterladt 

blødende på gulvet i trappeopgangen, og hvor et 

nærbillede af hans blodindsmurte mund afslører, hvordan tænderne er blevet slået ud (scene 7).  

 Efter den eksplicitte voldsscene i filmens første kvarter skildres volden mere implicit, 

og det er således sporene af vold, som former fornemmelsen for det rå og brutale miljø, som når 

vi ser en af de indsatte blive slæbt ned af gangen med blod og knubs over hele kroppen efter en 

konfrontation med Mureren (scene 23), og når Rune efterfølgende bliver sendt ned i bruse-

rummet for at tørre blod op (scene 24). Her er det først og fremmest aftrykkene af vold, som vi 

må fortolke ud fra, og det bliver derfor op til vores fantasi at udfylde de tomme ”voldshuller”. 

Tilsvarende ser vi heller ikke det sidste og fatale overfald på Rune. Igen kan vi kun gøre os 

forestillinger om, hvordan tingene er gået for sig inde i fryserummet, da vi bagefter ser Rune 

ligge livløs på gulvet med to blodindsmurte knive omkring sig. De skjulte voldshandlinger 

opbygger suspense og skærper ubehaget på en langt mere enerverende måde, end hvis volden var 

blevet udpenslet for øjnene af os, fordi vi ikke ved, hvornår volden slår til, og hvor brutal den er.  

 Først i filmens allersidste minutter opstår igen en mere eksplicit voldscene, denne gang 

med Rashid, der bliver tæsket af Bashir og efterfølgende får hældt morgenkaffe i ansigtet 

(scenen 78). Vi ser selve overfaldet, men oplever ikke konsekvenserne af ansigtshudens møde 

med den ætsende blanding af sukker og kogende olie — hertil kan vi igen kun gøre os 

forestillinger ud fra Rashids sindsoprivende skrig. 
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 Fængslets rå og brutale miljø sættes i 

relief i forbindelse med Rune og Rashids 

familiebesøg, hvor den kvindelige omsorgsrolle 

pludselig bryder ind i det ellers 

mandsdominerede og hårde miljø. Vi møder 

Runes aldrende mormor, der omsorgsfuldt 

kommer med Kinderæg og beretter om 

Runes barndom, ligesom vi ser Rashids 

grædende mor, der er dybt ulykkelig og 

fortvivlet over sønnens situation. De to 

kvinder afspejler en varme og empati som 

ikke kan genfindes i fængslet, og 

besøgssekvensen er derfor et helt genre-

karakteristisk træk i fængselsfilm, netop fordi den etablerer en emotionel modpol til det 

trøstesløse fængselsliv og samtidig forstærker sympatifølelsen for hovedrollen, der fremstår mere 

afrundet og menneskelig med baggrundshistorien om en familie, der lider i hans fravær. 

 Besøgsscenen ekspliciterer endvidere, hvordan filmen endnu en gang formår at vende 

fængselsfilmklicheerne i en socialrealistisk retning med et lille indblik i Rune og Rashids sociale 

baggrund. Fraværet af Runes forældre, både i forbindelse med besøgsscenen, men også senere, 

da Rune i desperation må skaffe penge og tilsyneladende kun har sin mormor at kontakte, synes 

at vidne om en opvækst uden en mor og fars beskyttende omsorg. På samme måde synes besøget 

af Rashids mor at spejle en historie om en svær tilværelse i Danmark langt væk fra familiens 

arabiske rødder.  

 

Det trøstesløse fængselsliv og den rå maskulinitet afspejles helt ned i sproget og kommuni-

kationen mellem de indsatte, dels i den hårde jargon og kaldenavnene fangerne imellem, men 

særligt i den grovkornede humor, som eksplicit udstiller forholdet mellem magthaver og 

undersåt; som når Sune på toilettet opsøger Rune med parolen: ”Når jeg siger hop, så spør’ du 

hvor højt” (scene 16), eller når Rune efter endt isolation modtages af Mureren med beskeden: 

”Har du savnet mig?” Samme form for humor genlyder, da Rune til billederne af sin kæreste 

bliver mødt med kommentaren: ”Har du nogle nøgenbilleder af hende dér? Vil du købe nogen?” 

(scene 13).  At humoren og de kække bemærkninger kun accepteres, hvis de løber fra toppen af 

hierarkiet og ned, ekspliciteres i pokerrummet, da en af de indsatte, Claus, forsøger sig med en 
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vittig kommentar til Mureren: ”Hva’ nyder du at sidde og gnide dig op ad mig eller hvad?” — en 

kommentar, som kvitteres med en syngende lussing lige i ansigtet. På samme måde er det også 

kun uden for Murerens tilstedeværelse, at 

Rune tør komme med kække bemærkninger 

om hans ædlere dele til stor morskab for 

Rashid og ham selv (scene 44). En sådan 

humor som konstant optræder på bekostning 

af andre og som altid løber fra toppen af 

hierarkiet og ned tydeliggør magtforholdene 

i fængslet og skærper den anspændte stem-

ning. 

 

5.6 Morgenkaffe, sangfugle og det religiøse rum — filmens symbolpoetiske spor 

Foruden de allerede pointerede dramaturgiske mellemspil, så findes der i R andre tilsvarende 

symbolske fortællelag, som, hvis udfoldet, ekspliciterer filmens mere eksistentielle og symbol-

poetiske spor. 

 Scenen med den improviserede fuglefodbold, hvor to kanariefugle i bur stærkt 

motiveret af fuglefrø skal skubbe en lille bold i mål på en optegnet fodboldbane i burets bund, 

spejler ikke alene de indsattes behov for at bryde med fængselslivets trummerum, men er også 

betonet med en stærk symbolik. Fuglens evne til at flyve er til alle tider blevet misundt af 

mennesket, og fuglen har siden oldtidens myter været en tilbagevendende symbolsk figur i 

kunstens verden. Centralt står særligt fortolkningen af fuglen som et billede på den absolutte 

frihed, og det er da også denne symbolik, fuglefodboldscenen i R trækker på med billedet af de 

to kanariefugle i bur. Her er friheden frarøvet fuglene, og deres verden er afgrænset af 

fugleburets tremmer, fuldstændig som et spejl på de indsattes liv i fængslet. Ligesom fuglene 

dikteres rundt på fodboldbanen af kornet fra den indsattes hånd, så er også de indsatte i fængslet 

underlagt et større system, der fravrister dem deres personlige frihed.  

 Foruden frihedssymbolikken så afspejler scenen med fuglene noget centralt om de 

indsattes adfærdsmønster. For det første er det interessant at bemærke, hvordan stemningen 

omkring fugleburet er afslappet og latteren for første gang ærlig og befriende, som om de 

indsatte for en stund har glemt alt om de interne magtkampe og den hårde jargon (scene 41). For 

det andet er det bemærkelsesværdigt, at særligt Mureren afslører en omsorgsfuld side af sig selv, 

da han forsigtigt og nænsomt indfanger den ene fugl, som ved et uheld pludselig flyver ud af 
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buret.  Det er en adfærd som står i stærk 

kontrast til den ellers hårde facon, han 

normalt fremturer med, og en adfærd som 

afslører, at også han besidder nogle 

menneskelige værdier, som bliver under-

trykt i fængslets trøstesløse miljø. En sådan 

betoning af dyret som ventil for de indsattes 

mere følsomme sider, er et tilbagevendende træk i den amerikanske fængselsfilm, hvor netop 

fuglen, men også musen er gengangere i film som Birdman of Alzatraz, The Shawshank 

Redemption og The Green Mile. 

 Foruden fuglesymbolikken så er filmens stærke afslutning, hvor Rashid får ”serveret” 

morgenkaffe på sengen af Bashir, interessant, fordi den trækker tråde til Foucaults beskrivelse af 

den bestialske tortur af franskmanden Damiens, der tilsvarende fik hældt kogende olie ud over 

kroppen. Hvor torturen af Damiens var led i en af samfundet udmålt straf, da er det i R de 

indsatte selv, som gennem vold og nedværdigelser forvalter en intern strafudmåling. Man kan 

tale om, at de indsatte i R på mange måder har overtaget de korporlige straffemetoder, som det 

moderne samfund for længst har lagt på hylden, og i filmen er det således ikke først og fremmest 

frihedsberøvelsen eller bestialske fængselsbetjente, de indsatte er oppe imod, men derimod 

hinanden. Fængselslivets altafgørende præmis bliver derfor at finde sin plads i hierarkiet og 

overleve. 

 Som læskur for det trøstesløse og brutale fængselsliv findes i R det religiøse rum, som 

både kirken og moskeen repræsenterer, og som henholdsvis Rune og Rashid opsøger i de mest 

afgørende minutter af deres liv. Det religiøse rum er betonet med en særlig eksistentiel og 

dybdepsykologisk betydning. Det er her, vi som menneske ofte søger hen, når livet går os imod, 

og vi har behov for at tro på noget større end den fysiske virkelighed omkring os. Umiddelbart 

virker Rune ikke som en troende fyr, men alligevel bliver kirken det rum, han søger til for at 

finde håb (scene 56). Et håb, som synes at bero på tanken om noget større end det jordiske liv, og 

et håb, som indgyder ham mod forud for den konfrontation, han ved vil komme.  

 Rashid synes anderledes genforenet med sin religiøse tro, da han om natten efter 

moderens besøg søger til moskeen. Her et det religiøse rum ikke på samme måde knyttet til 

håbet, men synes i stedet stærkere forbundet med tilgivelse. Forinden ser vi, hvordan Rashid 

kæmper med en enorm skyldfølelse efter Runes mord og til sidst må give efter for sine indre 

kvaler ved først at afsløre hele sandheden for Kim, for dernæst at gå alene i bederummet for at 
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bede til Allah. Behovet for anger og tilgivelse vejer hos Rashid tungere end frygten for 

repressalier fra de andre indsatte.  

 Foruden kirken og moskeen, så spiller 

også naturen en særlig rolle som rum i R. Det 

ses i de tilbagevendende billeder af Rune, der 

gennem tremmerne i sin celle kigger ud på 

naturen omkring Horsens, ligesom det antydes i 

portrætteringen af Rashid, der i scene 69 

kigger op mod himlen i flere sekunder.  

Naturen bliver her symbol på den absolutte 

frihed og etablerer sig som stærkt 

modbillede til det indelukkede og klaustro-

fobiske fængsel, ligesom den betoner 

fængslet som et heterotopisk sted, som et 

modsted til det omkringliggende samfund, som en del af verden, men alligevel afgørende 

udenfor. På linje med kirken synes naturen hæftet med en næsten andægtig og fredfyldt 

stemning, med plads til de drømme og håb, som bag fængselsmurenes grå beton langsomt 

drukner.  

 

Disse mere symbolske scener i R former en poetisk stemning i et miljø, som ellers er stærkt 

poesiforladt og forankrer filmens subtile eksistentielle realisme, hvor meningsløsheden og de 

almengyldige sociale strukturers ophør søges erstattet i naturen og kirkerummet.  

 

5.7 Den evige forbryderfabrik 

Central i R står den for fængselsfilmen konventionelle historie om den unge og nyindsatte fyr, 

som kommer i fængsel for her at blive hærdet kriminel. Vi ser det i forbindelse med Rune, der 

allerede tolv minutter inde i filmen har gjort sig skyldig i ekstrem grov vold, ligesom vi oplever 

det med Rashid, der indirekte bliver skyld i mordet på Rune. Udover voldshandlingerne bliver de 

begge involveret i den omfattende narkohandel i fængslet, ligesom de igen og igen må gå på 

kompromis med deres menneskelige værdier for at overleve i fængslet. I den nedadgående spiral 

for Rune og Rashid findes filmens mere subtile samfundskritiske spor, som blandt andet lader sig 

udfolde med inddragelse af nogle af de kritiske indvendinger fra Foucault. 
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 Spørgsmålet om resocialisering er filmens vel nok vægtigste samfundskritiske omdrej-

ningspunkt, for selvom hverken Rune eller Rashid er uskyldigt dømt, så fornemmer vi filmen 

igennem, at de på en eller anden måde virker malplaceret blandt de hardcore kriminelle på 2. øst 

og 4. vest. Det afspejles ikke alene i deres splejsede kropsbygning, men synes særlig prægnant i 

deres adfærd, idet de begge udviser en anderledes reflekterende og samvittighedsfuld opførsel, 

som ingen af deres medfanger tilsyneladende besidder. Som filmen skrider frem bliver det 

imidlertid sværere og sværere for dem begge at fastholde deres personlige værdigrundlag, fordi 

de, for at overleve i fængslets barske miljø, konstant må gå imod deres egne moralske 

overbevisninger og indordne sig efter de regler og principper, som hersker i fængslets 

darwinistiske miljø. Det lille lys, deres iboende potentiale for gennem refleksion og 

medmenneskelighed at bryde ud af den kriminelle løbebane, bliver i fængslet slukket. I portræt-

teringen af Rune og Rashid er der altså ikke tale om, at de i mødet med fængslet bliver bedre 

mennesker; faktisk tværtimod, hvorfor filmen synes at fremhæve det blåøjede i forestillingen om 

netop resocialisering i fængslet. 

 Også i forhold til de andre indsatte synes princippet om resocialisering at blive 

udfordret. Det er således interessant at se, hvordan hashhandlen og volden styrer 

magtstrukturerne i fængslet og fastholder de indsatte i den kriminelle løbebane, fordi de konstant 

må udføre nye kriminelle gerninger for at bevare de interne overenskomster og dermed sikre 

deres plads i hierarkiet. Vi ser det med Mureren og Bashir, som begge inden for fængselsmurene 

begår ny grov kriminalitet. Mureren dræber Rune, mens Bazir gør sig skyldig i grov vold. Begge 

bliver de afsløret i deres gerning, og begge vil de højst sandsynligt få forlænget deres straf. 

Fængslet mindsker altså ikke kriminaliteten, men synes derimod, som Foucault pointerer, at 

fastholde og organisere forbrydermiljøet. I R er det derfor svært at få øje på, hvordan den 

nedadgående kriminalitetsspiral nogensinde skal ophør inde bag fængselsmurene, hvor 

kriminaliteten blot synes forstærket i intense magtcentre.    

 Midt i det darwinistiske system står fængselsbetjentene, der skal forsøge at navigere i de 

interne stridigheder og derfor ses gribe til nogle af de sanktionsformer, Foucault fremhæver i 

forbindelse med det moderne fængselssystem. Vi ser, hvordan Rune efter overfaldet på 

Albaneren sættes i isolation og senere bliver fikseret som en intern modulering af straffen inden 

for fængselsmurene. Hvor idealet for isolation, ifølge Foucault, skulle være moralsk forbedring 

gennem refleksion og anger, da synes isolationen i R blot at eksplicitere den indsattes håbløse 

situation. Således isoleret med sine egne tanker, oplever vi, hvordan Rune for første gang bryder 

sammen og græder (scene 12). Han virker tydeligt berørt af situationen, men er samtidig ude af 
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stand til at gøre noget for at ændre den nedadgående spiral, han er på vej ind i. Uanset hvor 

meget han angrer og ønsker at forbedre sig, så er det ikke en mulighed i fængselssystemet, hvor 

de kriminelle kæmper på livet om en plads i hierarkiet, og hvor narkohandlen er det styrende 

princip.  

 Også det af Foucault anførte princip om arbejde som fængslets kongevej til 

resocialisering synes spejlet i R med de tilbagevendende billeder af Runes arbejde i køkkenet. I 

begyndelsen virker køkkentjansen faktisk som et positivt afbræk fra den trøstesløse atmosfære på 

fængselsgangen, og det er da også i køkkenet, at Rune indgår i mere venskabelig relation med 

Rashid. Men også i dette frirum indhenter de interne magtkampe ham, og symbolikken er derfor 

klar, da Rune netop i køkkenet først forrådes og dernæst bliver tæsket ihjel — et subtilt 

pejlemærke om, at også forestillingen om resocialisering gennem arbejde er utopisk i et miljø, 

hvor de kriminelle sætter dagsordenen.   

 

Filmens samfundskritiske spor spejler den iboende dobbelthed, som ligeledes genfindes i den 

amerikanske fængselsfilmgenre, hvor det kommercielle og dramaturgiske drive eksisterer side 

om side med et mere aktuelt og samfundskritisk sigte, om hvilket Tobias Lindholm og Michael 

Noer i forbindelse med premieren på R bl.a. udtaler:   

 

TL: Alle politikere snakker om hårdere og længere straffe op til et valg, fordi det er der stemmer 

i. Men der er ikke nogen, der ved, hvad en straf er. Det med, at de skal være hårdere og længere, 

er meget abstrakt, men det lyder rigtigt. Hvis vi har mulighed for at åbne et vindue og vise bare 

et lille udsnit af den danske befolkning, hvad en fængselsstraf også er i Danmark, så håber jeg da 

ved Gud, at mine medborgere her i landet kan se, at der er noget, der ikke er, som det bør være. 

[...] 

MN: Selvfølgelig har vi også været i underholdningens tjeneste. Det er fiktion, og vi skal lave et 

drama, og indimellem har vi skruet op for blusset (Monggard 2010). 

 

Lindholms kommentar fremhæver ønsket om gennem filmen at sætte det danske fængselssystem 

til debat, og citatet trækker således tråde til Mason, Gonthier og Crowthers pointe om, at 

fængselsfilmen må forstås som en kritisk og socialbevidst genre, der ofte cirkler om fængslets 

evne til rehabilitering, mens Noers udtalelse derimod peger mod Rafters tese om fængselsfilmen 

som kommerciel underholdningsindustri. Dermed tydeliggøres det indlejrede dobbeltspor mel-

lem det kommercielle og det samfundskritiske, som er karakteristisk for fængselsfilmgenren, og 

som altså også gennemvæver R, dog med klar vægtning af det samfundskritiske spor. 
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6.0 Diskuterende og konkluderende 

refleksioner 

6.1 Rå realisme og raffineret genre  

Jeg har i specialet søgt at påvise, hvordan R falder ind i klassiske genrekonventioner for den 

amerikanske fængselsfilm og samtidig etablerer en stærk rå realisme og et mere subtilt symbol-

poetisk spor, som omformer og raffinerer en ellers Hollywood-fortærsket filmgenre.   

 R’s genrerødder ekspliciteres først og fremmest på indholdssiden, hvor filmen med 

plottet om Rune, den nyankomne i mødet med fængselsmaskineriet, den stærke maskulinitet, de 

hierarkiske systemer og det forviklede forhold mellem tilsynekomst og virkelighed arbejder 

eksplicit med mange af de genrekonventioner, som Gonthier, Crowther, Rafter og Mason 

fremhæver som specifikke for den amerikanske fængselsfilm. Således genspejles ligeledes den 

for genren velkendte samfundskritiske tematik om fængslets evne til rehabilitering i R, der med 

portrætteringen af Rune og Rashids menneskelige deroute, netop kredser om det blåøjede i 

forestillingen om fængslet som resocialiseringsinstitution; en kritik, som i analysen lader sig 

yderligere udfolde med reference til Foucaults kritiske blik på de resocialiseringsprincipper, det 

moderne fængsel blev grundlagt på.  

 Foruden sådanne tematiske genrekonventioner, så afspejler analysen endvidere, hvordan 

filmen spiller på genrekarakteristiske personkonstellationer og ikonografiske scener, som kalder 

på vores genreerfaringer fra tidligere fængselsfilm. Centralt står karakterskabelonen om den 

unge nyankomne, den gamle hårdkogte kriminelle, den blodtørstige straffefange, stikkeren og 

bedste vennen, hånd i hånd med ikonografiske scener som ankomstscenen, gårdscenerne, 

besøgsscenerne, dyrescenen og de to badescener, som tilsammen udgør et væld af indlejrede 

genremarkører og intertekstuelle referencer til den amerikanske fængselsfilm. Det er summen af 

disse genrekarakteristiske enkelttræk og tematikker, som tilsammen forankrer R inden for 

fængselsfilmgenren, men på en måde, som virker fornyende i sammenligning med den 

Hollywood-konventionelle fængselsfilm, fordi genrekonventionerne her er tonet med et stærkt 

realismespor og raffinerede symbolpoetiske træk. 

 Hvor genrekonventionerne primært arbejder på filmens indholdsside, da synes realisme-

sporet mere komplekst, idet det opererer på både udtryk- og indholdssiden og i dialektisk relation 

mellem ”tekst” og modtager. Centralt står realisme som oplevelse, som filmens evne til at 

opbygge et overbevisende fiktivt univers, som ikke bryder afgørende med vores forventninger 

om en mulig måde at leve i fængselsverden på. I R formes denne realismeoplevelse i 
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kombinationen af og samspillet imellem de realismebyggeklodser Langkjær identificerer som: 

perceptuel realitet, stiltræk, fortælleform, genkendelse af tematik og motiver samt emotivt 

perspektiv. 

 Som hjørnesten i realismeoplevelsen står filmens særegne æstetiske udtryk, der synes at 

stille sig på skuldrene af cinéma vérité traditionen med vægt på det håndholdte kamera, de 

grynede og grå-triste billeder i samspil med reallyden og fraværet af underlægningsmusik — alt 

sammen teknisk-æstetiske greb, vi normalt forbinder med dokumentarfilmgenren, og som derfor 

tilfører filmen et strejf af verisimilitude, som forstærker oplevelsen af realisme. 

 Foruden den æstetiske dimension, så forankres realismen i dramaturgiens mellemspil og 

den brutale, uforløste slutning, som modererer den kanoniske fortælleskabelon, filmen ellers 

arbejder under med brug af et klassisk interessevækkende anslag, en uddybende præsentations-

sekvens, et karakteristisk point of no return etc. Afvigelserne fra berettermodellen er essentiel for 

R’s mere dvælende tidslighed og former en dramaturgi med plads til de små begivenheder og en 

hverdagstidslighed, vi forbinder med mere dokumentariske former, som ikke er underlagt 

Hollywood-narrationens dramatiske drive.  

 Når jeg identificerer realismen i R som en særlig rå realisme, så skyldes det først og 

fremmest filmens miljø; det trøstesløse og brutale fængselsliv, som understøttes af den autentiske 

location i Horsens statsfængsel, hvis gråtriste og slidte betonvægge ekspliciterer fortællingen om 

enkeltindividet fanget på livets skyggeside. I centrum er den ikke-idylliserende og deprimerende 

historie om menneskelig dekadence og desperation samt portrættet af et darwinistisk miljø, skjult 

for samfundet. Råheden udfoldes yderligere gennem den alvorsmodus, Langkjær plæderer for, 

som en af realismens centrale byggeklodser; fremhævet i skildringen af de brutale voldsscener, 

følelsestomme relationer og den grove kommunikation, hvor selv humoren har en dyster og 

alvorstung bagside. Bevægelsen mod en sådan rå realisme er afgørende for realismeoplevelsen, 

fordi den medvirker til at opretholde en overbevisende fremstilling af fængselsliv, som ikke 

bryder afgørende med vores forestillinger. 

 Det er især et socialt og psykologisk realismespor, som findes indlejret i den rå realisme 

med omdrejningspunktet om Rune og Rashid, der er underlagt et større socialt og hierarkisk 

system, som de ikke kan bryde ud af, og som gradvist påvirker deres adfærd og mentale tilstand i 

en negativ retning. De sociale og psykologiske mønstre bliver således strukturerende for plottet 

og ved at vende sig mod genkendelige følelsesmønstre og konflikter fra relationspsykologien, 

former filmen et tilgængeligt og psykologisk forståeligt handlingsplan, vi som seere kan relatere 

til. Især angsten, som gennemvæver filmen og skærpes med den personbundne kameravinkling 
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og Pilou Asbæks diskret gestik og subtile blikke, efterlader et uafrysteligt og stærkt autentisk 

præg, som forstærker realismeoplevelsen. Socialrealismen og den psykologiske realisme toner 

således filmens ellers konventionelle genretræk og sikrer, at filmen aldrig bliver klichefyldt eller 

forudsigelig. Det er en rå realismeform, som især finder genklang i en række nyere danske film-

produktioner som Portland, Nordkraft og Submarino, hvor omdrejningspunktet ligeledes er 

dystre og deprimerende forbrydermiljøer, og hvor tematikken også er centreret om sociale og 

psykologiske mønstre, som viser sig næsten umulige at bryde ud af.  

 De sociale og psykologiske realismespor understøttes af de i analysen pointerede 

symbolske scener, hvor mere eksistentielle tematikker bryder handlingsplanet og tilfører filmen 

et ekstra fortællelag, som især giver plads til seerens fortolkningsevne og refleksion og samtidig 

etablerer en modvægt til brutaliteten. 

 Det samlede resultat af R’s orientering mod typiske fængselsfilmkonventioner 

nedfældet i et rå realismespor bliver en film, som på den ene side har iboende fællestræk med 

helt klassiske fængselsfilm som bl.a. Cool Hand Luke, Papillon og The Shawshank Redemption 

og som på den anden side raffinerer fængselsfilmgenren og manifesterer sig som noget 

fornyende.  

 Først og fremmest er det melodramatiske lag med de storladne følelser og den skarpt 

udskårne dikotomi mellem god og ond, som ofte gennemvæver den Hollywood-konventionelle 

fængselsfilm (eksplicit i fx The Shawshank Redemption), i R skåret væk til fordel for den 

enerverende grundstemning af angst og et langt mere komplekst forhold mellem de gode og de 

onde; fremhævet i de mangefacetterede personrelationer og det abrupte synsvinkelskifte fra Rune 

til Rashid, som netop afspejler ”det onde” som potentielt iboende mennesket (uanset hudfarve, 

etnisk oprindelse og religiøse overbevisning), når det udsættes for så ekstreme og darwinistiske 

leveforhold som dem i fængslet. Særligt fraværet af den forløsende og heroiske flugt til fordel 

for et socialt og psykologisk portræt af Rune og Rashids fatale skæbner bryder med den 

amerikanske fængselsfilms forkærlighed for happy endings og forankrer filmen i en rå realisme, 

hvor de let forsimplede sort-hvide modsætninger erstattes af en mere raffineret gråtonet 

farveskala, og hvor de efterhånden let slidte fængselsklicheer vendes i en socialrealistisk og 

psykologisk retning.    

 Hvor sympatien for hovedpersonen i amerikanske fængselsfilm som bl.a. Cool Hand 

Luke, Escape of Alcatraz og Felon opstår i kraft af deres status som uretfærdigt dømte eller som 

følge af deres karismatiske lederevner, da vokser sympatien for Rune og Rashid ud af den 

magtesløshed de står over for i mødet med fængslets nådesløse system, hvor de hele tiden må gå 
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på kompromis med indre moralske værdier for at vinde accept blandt de stærke indsatte og sikre 

deres egen overlevelse. Også her er det altså et stærkt socialrealistiske spor om det at være fanget 

i et større socialt system, som former empatien og driver handlingen i R og altså ikke den 

romantiske præmis om heltedåd eller uretfærdighed, som gennemvæver en lang række af de 

amerikanske fængselsfilm. 

 Selve rammen om de sociale strukturer i R er naturligvis fængslet som institution. Det er 

på mange måder repræsentationen af fængslet, som vi kender det fra den amerikanske 

fængselsfilm med hierarkiske strukturer, ikonografiske scener og metallisk rungende 

fængselslyde, men det er samtidig et anderledes refleksivt fængselsrum, hvor stilheden og de 

dvælende mellemspil dels giver plads til filmens psykologiske og eksistentielle realismespor med 

øget fokus på Rune og Rashids indre følelsesmæssige stemthed, og dels skærper oplevelsen af 

fængslet som monotont og trøstesløs rum og heterotopisk sted. Betoningen af en sådan 

refleksivitet er en sjældenhed i den amerikanske fængselsfilm, hvor det fremdriftsstyrede og 

actionmættede plot ofte er i forgrunden uden plads til symbolsk refleksion eller eftertanke.  

 Vi skal uden for Amerikas grænser for at finde en fængselsfilm som i stil og indhold 

ligner R. Det er den franske film Un Prophéte
21

, som blev produceret sideløbende med R og fik 

premiere i 2009. Også denne film spiller på klassiske fængselsfilmkonventioner om den svage og 

unge nyindsatte i mødet med fængselsmaskineriets racehierarkier og hardcore kriminelle i en 

darwinistisk underverden omsluttet af ikonografiske scener som bruserummet, isolationscellen 

og fængselsgården, men også her toner en rå realisme udfoldet gennem æstetiske udtryksformer, 

en dirrende angstfølelse og et dybere symbolpoetisk fortællelag fængselsfilmgenren, som i 

hænderne på den franske instruktør Jacques Audiard ligeledes fremstår fornyet og raffineret i 

både udtryk og indhold. Evnen til at forny og raffinere en så konventionel genre som 

fængselsfilmen, synes, i både R og Un Prophéte, at bero på netop et eksplicit kendskab til alle 

fængselsfilmens genreklicheer (det essentialistiske genreelement), som begge film dels orienterer 

sig mod gennem genrekonventionelle personkonstellationer og ikonografisk scenografi, og dels 

styrer uden om ved ikke at falde ned i et romantisk plotspor, men derimod toner filmene med en 

stærk rå realisme, som omformer genren (det relationelle genreelement). Ved således på en gang 

at fastholde og udvide centrale genrekarakteristikas, accepterer vi både R og Un Prophéte som 

fængselsfilm, men oplever samtidig at begge film udfordrer vores genreforventninger og 
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 ”'Profeten' har fået Grand Prix på Cannes Film Festivalen, vundet en Bafta for Bedste udenlandske film og blev 

nomineret til en Oscar i samme kategori.”(www.kino.dk) 
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etablerer sig som noget fornyende, fordi vi ikke har tidligere erfaringer at binde vores film-

oplevelse op på.  

 Forlader vi diskussionen af R’s æstetiske og indholdsmæssige dimension til fordel for et 

makroperspektiv på filmens overordnede konjunkturer, så er det altså imellem en genrebåret 

amerikansk filmtradition og en stærk dansk realismeorientering, at filmen placerer sig og særligt 

synes at forny og raffinere den Hollywood-konventionelle fængselsfilm. Indlejret i termerne 

”genrebåret” og ”realismeorientering” arbejder begrebet om fakta- og fiktionskoder, hvor den 

stærkt genrebårne film er eksplicit knyttet til fiktionen, mens realismen, trods dens altid fiktive 

forankring, er anderledes orienteret mod de dokumentariske former og dermed låner virkemidler 

fra faktagenren. At R således arbejder i krydsfeltet mellem fakta- og fiktionskoder afspejles ikke 

alene i filmens credo om ”reality rules”, som har været afgørende for filmens valg af autentisk 

location, skuespiller og særegne tidslighed, men kommer også til udtryk i instruktørernes 

baggrund, idet Noer og Lindholm, som henholdsvis dokumentarfilminstruktør og 

manuskriptforfatter, har et ben i hver lejr — fakta og fiktionen. Denne pendlen mellem det 

fiktives sans for dramaturgisk drive og den dokumentariske orientering mod autenticitet er 

essentiel for Rs samlede udtryk og indhold og er det helt afgørende adrenalinskud til en ofte 

filmisk fortærsket genre som fængselsfilmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side | 69 

Abstract 

The thesis ’R for rå realisme & raffineret genre’ studies the extent to which the Danish prison 

film R (Noer & Lindholm 2010) falls within conventions of the American prison film genre 

whilst establishing a powerful, “dirty” realism and using subtle symbol poetic resources, thus 

redefining and refining an otherwise clichéd Hollywood genre.  

 With an introductory outline of the history of punishment, macro-sociological 

perspectives, and a critical assessment of prison as an institution in contemporary society, the 

thesis takes Michel Foucault’s idea-historical classic Discipline and Punish. The Birth of the 

Prison (1975) as its starting point. This is to establish an understanding of the ways in which 

prison is represented and portrayed in Western culture and to explicate the critique of society 

embedded in the prison film genre. 

 Focus is then narrowed down to an assessment of prison as a recurring motif in cultural 

history. Again, Foucault’s theoretical framework constitutes the point of departure, more 

specifically the notion of ‘heterotopia’ – a philosophical concept which seeks to encapsulate the 

essence of the prison environment and explicate the motif’s magnetism by elucidating prison as 

both a place of otherness and as a reflection of surrounding society.  

 The theoretical framework is divided into two sections: First, taking American prison 

film theories as its starting point, the theoretical section outlines the conventions of the prison 

film genre, drawing mainly upon theorists as Bruce Crowther, Nicole Rafter, David Jr. Gonthier 

and Paul Mason. The latter section sheds a light on the complex concept that is realism, 

particularly referencing to Birger Langkjær and taking a special interest in perceptual reality, 

stylistic characteristics, narrative form, thematic cues and emotive perspective – five building 

blocks which constitute the realism concept and which will form the basis of the analysis of the 

realism cues in R. In conclusion, the section will assess the use of a particularly “dirty” realism, 

which can be detected in recent Danish film productions, and which is characteristic of R.  

 With reference to the theoretical framework, the analysis studies setting, dramaturgical 

resources, aesthetic devices, character portrayals and motifs, aiming to identify the relation 

between the film’s genre conventional features and “dirty” realism cues. 

 Based upon the analytical findings I arrive at the conclusion that genre conventions are 

particularly pertinent as regards content, with classic character constellations, iconographic 

scenes, and an embedded critique of society. Realism cues, however, operate in a more complex 

fashion and can be detected in both content and expression as well as in a dialectic relation 
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between ‘text’ and recipient. Social and psychological realism take centre stage, based upon a 

subtle symbol poetic foundation which makes room for a reflexive and more existential realism. 

As a result of its combination of genre-typical characteristics, marks of “dirty” realism and a 

symbol poetic undertone, the film shares characteristics with classic prison films such as Cool 

Hand Luke, Papillon, and The Shawshank Redemption, whilst refining the prison film genre and 

manifesting itself as innovative in its field.  
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