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Abstract
In 2005, Anders Thomas Jensen wrote and instructed his fourth Danish comedy, Mænd og
Høns, which got a record-breaking opening. The movie got a temporary diverse review by
reviewers and moviegoers because of the movie´s grotesque and mixed genre signals. The
thesis “Kroppen og det groteske – En karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og
Høns” will investigate the movie on the basis of theories concerning the posthumane and the
carnivalesque which together with the humor in the grotesque can create a more thoroughly
analysis of this dark comedy movie.
The fundamental of the analysis is Mikhail Bakhtin´s theory regarding the middle ages´
folksy culture of laughter, by which the carnival and the grotesque realism are leading
elements in the philosophy of life and the aesthetic expression the culture of laughter carries
with itself. Furthermore, the modern philosophical and cultural flow; posthumanism, will be
included with focus on the theorists Marie Öhman, Cary Wolfe and N. Kathrine Hayles.
Posthumanism can be noticed in relation to the material turn on the basis of the theorists
Karan Barad and researchers of literature, Tobias Skiveren and Martin Gregersen. Because of
the ecological perspective of the movie it will make sense to see the posthumanism in regards
to the materialism and the ecocriticism, where by the body and animals will combine. Even
though, carnivalism and the posthumanistic do not exist at the same level in the movie, they
still, in connection with Mænd og Høns, perform well together by virtue of the grotesque
realism and the perspective of the body.
The analysis focuses on a thematic perusal of the movie on the basic of the abovementioned theories and an analysis based on film techniques in the light of a neoformalist film
theory on the basis of David Bordwell’s Narration in Fiction film (1985). The analysis is divided
into four sections: the characters and environment, the animals, the grotesque and the
mythological, whereby the carnivalesque and the posthumanistic will be integrated
continuously. Henceforth, it will be discussed whether Anders Thomas Jensen is capable of
creating sympathy for his characters, and which significance it has for the success of the
movie. In addition, the thesis ends with comments on to what extend Jensen manages to
create a different look in Danish movies, which works both with different stylistic expression
and a mix of genre plus ask questions about mainstream movie on a metalevel.
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Indledning
Anders Thomas Jensen (født 1972) er autodidakt manuskriptforfatter og instruktør, og er en
af de få manuskriptforfattere, der har domineret dansk filmproduktion fra 1990’erne og frem
til nu. Han fik sin debut i 1996 med kortfilmen Ernst og lyset, som han instruerede. Siden sin
debut har han været aldeles produktiv i Danmark med over 30 spillefilm og 10 kortfilm. Han
har også været nomineret til og vundet mange priser blandt andet en Oscar for bedste kortfilm
Valgaften (1999) og Susanne Biers ”Hævnen”, som han skrev manuskript til (Dansk
Filminstitut, 2016). Blandt nogle af Jensens succeser er de fire film: Blinkende lygter (2000),
De grønne slagtere (2003), Adams æbler (2005) og Mænd og høns (2015). De fire film har alle
det til fælles, at Jensen både har skrevet manuskript og instrueret dem, og M&M har
produceret dem. Desuden genhuserer de nogle af de samme danske skuespillere blandt andet
successkuespillerne Mads Mikkelsen, Ole Thestrup, Nikolaj Lie Kaas og Nicolas Bro. Jensen fik
stor succes med Blinkende lygter, der i flere uger lå nummer et på biografhitlisterne. Sammen
med De grønne slagtere fik filmen 60/40 filmstøtte1, og det kan derfor antages, at der på
forhånd var lagt op til en mainstreamfilm med stor succes. Den seneste film Mænd og Høns
slog Jensens egen rekord for solgte biografbilletter i åbningsweekenden, men har imidlertid
også fået en blandet modtagelse på grund af sin mere groteske facon. Filmen lader sig ikke så
let klassificeres på trods af, at den af distributører er lanceret som en sort komediefilm.
Den groteske og overdrevne humor, som Jensen har fået skabt i denne film, vil jeg
behandle med udgangspunkt i Mikhail Bakhtin og hans teori om det karnevalistiske. Det vil
være relevant at se på forskellige manifestationer af det groteske såsom den universelle latter,
degraderingen, liv og død og omvæltning af det officielle samfund, som ses ved brødrenes
måde at leve på samt deres normer og regler i forhold til resten af øens befolkning. Desuden
er der i Bakhtins teori om karnevallet også et fokus på kroppen som fremhæves, forvrænges
og overdrives. Den bæres af en tvetydighed, der er interessant i forhold til menneskedyrene,
som skabes i filmen samt udfoldelsen af karnevallet, hvor der flyder frit med mad, pis, lort,
latter, bandeord, sæd og blod, og som er centralt i brødrenes levevis.

1

Retter sig mod film med særligt publikumspotentiale med vægt på populærkulturelle kvaliteter. Det forventes at
filmen kan sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i biografer i Danmark (Dansk
filminstitut, 2016).
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Derudover inddrages den nyere filosofiske og kulturelle strømning posthumanisme med
udgangspunkt i teoretikerne Marie Öhman, Cary Wolfe og N. Kathrine Hayles. Det
posthumanistiske ses i forhold til den materielle vending med udgangspunkt i teoretikeren
Karan Barad og litteraturforskerne Tobias Skiveren og Martin Gregersen. På grund af filmens
relativt økologiske perspektiv giver det mening at se posthumanismen i forhold til
materialiteten og det økokritiske, hvorunder kroppen og dyrene forenes. Selvom
karnevalismen og det posthumanistiske ikke eksisterer på samme niveau i filmen, kommer de
i sammenhæng med Mænd og høns til at spille godt sammen i kraft af den groteske realisme
og det materielt-kropslige perspektiv.
Den groteske og overdrevne facon går også i spænd med den groteske krop og
genmanipulationen, som trækker på en posthumanistisk tankegang:
We need first to understand that the human form - including human desire and all its external
representations - may be changing radically, and thus must be re-visioned. We need to understand
that five hundred years of humanism may be coming to an end as humanism transforms itself into
something that we must helplessly call post-humanism (Ihab Hassan i Hayles, 1999, s. 1).

I posthumanismen ligger der et tydeligt fokus på mennesket efter mennesket, som også bliver
tematiseret I filmen ved brug af den grotesk realisme. Det er med til at give filmen et særligt
udtryk, der er anderledes end andre danske mainstreamfilm, og som stiller spørgsmål ved
filmens udtryk på et metaniveau. Den posthumane strømning kan ses i forhold til en tendens,
der især fra det 21. århundrede har vundet stort indpas i filosofiske og kulturelle
sammenhænge. Der har været en øget interesse for at udfordre den konstruktivistiske
tankegang om, at virkeligheden kun får betydning i den udstrækning, at den er diskursivt
formidlet. Det er ikke kun sproget, der betyder noget, men også materialiteten.
Tobias Skiveren og Martin Gregersen kalder i artiklen ”Den materielle drejning – En (ny)
optik i og på aktuel dansk digtning” (2015) det nye fokus på materialiteten for den materielle
drejning. Herunder placerer de posthumanismen, hvor menneskets ud- og afvikling kommer i
fokus. Skiveren og Gregersen påpeger, ”hvordan nye teknologiske muligheder fremprovokerer
en tænkning, der går væk fra en forståelse af mennesket som en essentiel og uforanderlig
størrelse henimod forestillinger om mennesket som en dynamisk og mere variabel størrelse”
(Skiveren & Gregersen, 2015, s. 45-46). Teknologiens indgreb er med til at fremprovokere en
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posthumanistisk værensforståelse, hvor man imødekommer menneskets videre ud- og
afvikling ved hjælp af teknologiens muligheder. Derved er mennesket selv og de
hyperteknologiske ressourcer med til at fremskynde processen fra nutidens menneske til det
posthumane menneske. Denne værensforståelse vender sig mod humanismens adskillelse af
det frie, aktive og skabende menneske og den passive, døde og manipulerbare materialitet.
Filmen trækker endvidere på det posthumane, når den spiller på Darwins evolutionsteori, idet
posthumanismen tror på, at arter vil udvikle sig til andre arter, men ikke længere gennem
naturlig selektion, men præget af mennesket og teknologiens muligheder, hvilket netop sker
i filmen.
Analysen tager udgangspunkt i en tematisk læsning af filmen ud fra de ovennævnte
teorier samt en filmteknisk analyse på baggrund af en neoformalistisk filmanalyse med
udgangspunkt i filmteoretiker David Bordwells arbejde. Den er delt i fire overordnede afsnit:
Karakterer og miljø, dyrene, det groteske og det mytologiske, hvorunder det karnevalistiske
og posthumanistiske inddrages undervejs i afsnittene. Herefter diskuteres, hvorvidt Jensen
formår at skabe sympati for sine karakterer, og hvilken betydning det har for filmens succes. I
tillæg hertil diskuteres det, hvorvidt Jensen formår at skabe et anderledes udtryk i dansk film,
der både arbejder med forskellige stilistiske udtryk og genreblandinger samt stiller
spørgsmålstegn ved mainstreamfilmen på et metaniveau.
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Teori
I det følgende vil jeg præsentere den materielle drejning som overordnet kategori til den
posthumanistiske retning, hvorefter den vil blive præciseret i forhold til specialet. Herefter vil
jeg beskrive Bakhtins teori om den folkelige latterkultur med særligt fokus på karnevallet og
den groteske realisme. Jeg vil slutteligt drage nogle paralleller mellem de to teorier for derved
at klargøre, hvorledes de kan bidrage til projektet.

En teori om posthumanisme
Jeg vil i det følgende afsnit placere posthumanismen i litteraturvidenskaben, og redegøre for
dens generelle udvikling. Jeg vil tage udgangspunkt i litteraturforskerne Tobias Skiveren og
Martin Gregersens placering af det posthumane som en gren under, hvad de kalder, den
materielle drejning suppleret med forsker i samtidsfilosofi Karad Barads teori om
materialitetens betydning. Derefter vil jeg definere og beskrive det posthumanistiske ud fra
teoretikeren Marie Öhmans beskrivelse af posthumanisme, Cary Wolfes perspektiver på
subjektiviteten samt supplere med tanker fra N. Katherine Hayles, der forsker i litteratur,
videnskab og teknologi i det 20. og 21. århundrede. Til sidst vil jeg indsnævre posthumanismen
i forhold til specialet.
Den materielle drejning
Tobias Skiveren og Martin Gregersen skrev i 2015 en artikel om den materielle drejning i
antologien Dansk samtidslyrik (2015), der udgives af Centre for Research in Comtemporary
Poetry. Her beskriver de først den materielle vending, der er sket de senere år, og som er
overskriften for en række ideer og perspektiver, der udfordrer den konstruktivistiske
tankegang, at virkeligheden kun får betydning i den udstrækning, at den er diskursivt formildet
(Skiveren & Gregersen, 2015, s. 35). Konstruktivisterne beskrives i Finn Collins bog
Konstruktivisme, hvor det lyder: ”de hævder, at et eller andet fænomen, som vi normalt
opfatter som uafhængigt eksisterende, i virkeligheden er frembragt eller ”konstrueret”
igennem menneskers tænkning, sprog og sociale praksisser” (Collins, 2003, s. 11). Den
konstruktivistiske tanke er, at vi har adgang til verden gennem vores konstruktioner af den.
Fokus ligger på betydningsdannelsen, som skabes i kraft af sproget, da det kun er gennem
sproget, at vi har adgang til fænomenerne. Det gør objektet til noget manipulerbart i kraft af,
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at objektet bliver konstruereret og rekonstrueret. Herved skabes der et hierarki mellem
mennesket og fænomenerne, hvor mennesket i kraft af at kunne konstruere værdierne for
fænomenerne placeres øverst. Konstruktivismen ser således ikke materialiteten som et
isoleret og i-sig-selv-bestående fænomen, men ser det i stedet skabt gennem menneskets
opfattelser, forståelser og italesættelser af den. De afviser altså ikke, at materialiteten findes,
men fokus ligger på menneskets konstruktion af materialiteten.
Karan Barad forklarer i artiklen “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding
of How Matter Comes to Matter” (2003), at diskursive praksisser ofte forveksles med
lingvistiske udtryk, og ord ofte ses som det eneste, der skaber mening. Samtidig er diskursive
praksisser og mening ofte forstået som menneskelige fænomener (Barad, 2003, s. 818). Hun
pointerer, at sproget er blevet givet for meget magt. Barad påpeger, at sprogets magt ikke er
knyttet specifikt til starten af det 21. århundrede, idet der gennem tiden har været et stort
fokus på sprogets betydningsdannelse. Eksempelvis opponerede Nietzsche i det 19.
århundrede mod at tage grammatik for seriøst, idet den lingvistiske struktur derved kommer
til at bestemme en forståelse af verden, hvor subjektet og sprogets struktur skaber mening,
og er den primære substans og kvalitet (Ibid. s. 803). Barad siger endvidere, at:
The linguistic turn, the semiotic turn, the interpretative turn, the cultural turn: it seems that at
every turn lately every “thing” — even materiality — is turned into a matter of language or some
other form of cultural representation […]. Language matters. Discourse matters. Culture
matters. There is an important sense in which the only thing that does not seem to matter
anymore is matter (Ibid. s. 801).

Der har været så stort et fokus på sproget og lingvistikken, at materialiteten er blevet glemt.
Der er altså et vigtigt behov for at se materialiteten som betydningsdannende i kraft af
materialitetens egne betingelser og selvstændige agens. Materialiteten betegnes som det
stof, som danner alle andre genstande lige fra atomer til kroppen til naturen, og den ses som
aktiv og meningsskabende i sig selv. Den er ikke længere passiv og neutral, som den er ifølge
de konstruktivistiske tænkere, men findes i stedet uden for teksten, uden at sproget kan
manipulere med det. Ved at skifte fokus fra sproget som meningsskabende over på
materialiteten som fænomen, der er meningsskabende i sig selv, er det ikke længere kun
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menneskets bevidsthed og lingvistiske egenskaber, der har en værdi (Skiveren & Gregersen,
2015).
Skiveren & Gregersen konkretiserer tre spor, der alle har det til fælles, at de har skabt
fornyet

opmærksomhed

omkring

materialiteten, nemlig

økokritikken,

krops-

og

kønsmaterialiteten og posthumanismen. De har hver sit fokusområde, men trækker alle
eksplicit på de pointer, som den materielle drejning er eksponent for (Skiveren & Gregersen,
2015, s. 37), idet de alle ser materialiteten som noget, der har selvstændig værdi og agens.
Det økokritiske beskæftiger sig med naturforhold og naturopfattelser, det krops- og
kønsmaterialistiske med kønnets og kroppens realitet og genstridigheder og det
posthumanistiske med menneskets ud- og afvikling i forbindelse med teknologien. Skiveren &
Gregersen påpeger også, at disse spor har eksisteret tidligere, eksempelvis havde økokritikken
en bølge omkring 1960’erne til 1990’erne, hvor det økokritiske fokus var rettet mod
beskyttelse af lokale områder, også forstået som natur. De påpeger samtidig, at sporene er
blevet fremhævet efter årtusindskiftet, idet de tre spor i denne periode har været influeret af
den materielle drejnings overordnede ideer. Skiveren & Gregersen fremhæver, at den
vending, der er sket væk fra konstruktivismen nærmere er en drejning, idet der ikke er sket et
brud med konstruktivismen, men nærmere en gradvis forskydning af fokus. De pointerer, at
der inden for den materielle drejning er forskellige parallelle teorier fra forskelligartede
tænkere, som også afviger fra hinanden i deres teoretiske udgangspunkter, men som har det
til fælles, at de forsøger at nedbryde det hierarki, som den konstruktivistiske tænkning
opretholder gennem deres fokus på sproget og dens betydningsdannelse.
I forhold til min analyse er det hensigtsmæssigt, at se på posthumanismen som en
undergren til de nye filosofisk-teoretiske perspektiver på materialiteten, hvor den udvikler sig
i samspil med en stigende interesse for økologi, krop og teknologi, netop fordi filmen trækker
på en posthumanisme, der både spiller sammen med fokus på kroppen og det økologiske
aspekt i kraft af dyrene og miljøet omkring sanatoriet. Det går også i tråd med eksempelvis
Donna Haraways økokritiske retning, hvor forskellige hybride væsener fra grænseområdet
mellem det naturlige og det kunstigt skabte oftere og oftere inkluderes i den økokritiske
filosofi (Skiveren & Gregersen, 2015).
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Posthumanismen
Det posthumanistiske er den ene af de to teorier, som opgaven vil koncentrere sig om i
forbindelse med analysen af Mænd & høns, og jeg vil i det følgende beskrive posthumanismen
mere dybdegående i forhold til humanismen samt specificere den i forhold til specialet.
Posthumanismen skal ses som en forlængelse af humanismen, hvorfor jeg vil starte med at
redegøre for den humanistiske tankegang. Humanismen er først og fremmest et filosofisk og
etisk standpunkt, der understreger menneskets værdi og uafhængighed, og refererer til et
perspektiv, der bekræfter menneskets frihed og fremgang. Humanismen blev set som et opgør
med det teocentriske verdensbillede, hvorved mennesket blev placeret i centrum i stedet for
Gud, og hvor mennesket så på videnskaben i stedet for overnaturlige kræfter for at forstå
verden. I humanismen tror man på, at mennesket er født med en egen fri vilje, sund fornuft
og ikke er styret af ydre autoriteter, og den blev især et vendepunkt i oplysningstiden (Fafner,
2016). Cary Wolfe har i sin bog What is Posthumanism? (2010) meget bredt defineret
humanismen som:
a broad category of ethical philosophies that affirm the dignity and worth of all people, based
on the ability to determine right and wrong by appeal to universal human qualities – particularly
rationality. Humanism entails a commitment to the search of truth and morality through human
means in support of human interests (Wolfe, Introduction, 2010, s. xi).

Denne definition lægger vægt på menneskets individuelle værdi og rationalistiske evne, som
også er grundlaget for demokratiet, og strider mod den tidligere tænkning om Gud, som den
styrende instans for mennesket (Mørch, 2016). I tillæg hertil skal nævnes Hayles og hendes
udlægning af humanisme, der bygger på at skabe signifikans gennem det logiske og rationelle,
og skabe orden og mening (Hayles, 1999, s. 285). Hayles forklarer, at humanismen ser det
menneskelige subjekt som en autonom, sammenhængende og universal størrelse, der er
adskilt fra det ikke-menneskelige. Der fokuseres på de kognitive processer, hvorved
mennesket er i stand til at skabe værdi, dømme og moralisere. Derved forstås verden ud fra
det menneskelige synspunkt og menneskets forståelse af moral (Ibid.).
Den menneskelige bevidsthed, evnen til at skabe værdi og have et eget defineret subjekt,
der adskiller det fra andre subjekter, gør mennesket i stand til at dominere verden. Det
menneskelige ”jeg” består i kraft af sproget og vores evne til at reflektere og tale om denne
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subjektivitet (Chiew, 2014, s. 57). Det menneskelige subjekt ses med utvetydige grænser, hvor
det sættes først i fødekæden, øverst i hierarkiet med den kapacitet at kunne bestemme over
alle andre væsener på jorden, eksempelvis hvilke truede dyr, der skal reddes eller hvilke
moralske og etiske regler, vi skal have for avl og slagtning af dyr (Pedersen, 2011, s. 71-72).
Som Wolfe også påpeger, så bygger den humanistiske tanke på en diskurs omkring, hvem der
har rettigheder baseret på besiddelse af eller manglen på moral (Chiew, 2014, s. 55).
Posthumanisme defineres af Marie Öhman i artiklen ”Från humanism till posthumanism”
(2009) som et forandret syn på det menneskeliges grænser og relationer til sine omgivelser i
kontrast til eller som reaktion på renæssancens og oplysningshumanismens avantgarde om
det menneskelige sinds særstatus. Ændringen i tilgangen er på den ene side relateret til en
massiv teknisk udvikling på alle områder af samfundet, og på den anden side til
antihumanistiske standpunkter for såvel moral, miljø- og sprogfilosofi (Öhman, 2009, s. 8081). Posthumanismen forsøger at gøre op med menneskets selvfølgelige dominans over
verden og undersøger de opsatte grænser for natur/kultur, menneske/ikke-menneske,
jeg/andre osv., for hvis: "human essence is freedom from the wills of others, the posthuman
is "post" not because it is necessarily unfree but because there is not a priori way to identify
a self-will that can be clearly distinguished from an other-will” (Hayles, 1999, s. 4).
Posthumanismens mål er altså at underminere det kulturelle system, der opretholder ideen
om, at mennesket er alle andre livsformer og intelligenser overlegen. Posthumanismen gør
også op med den humanistiske idé om mennesket, som noget enestående qua sin bevidsthed
og sit sprog. Humanismen har bevidstheden som en del af subjektiviteten, idet mennesket her
får sine tanker, refleksioner, sit sprog og sin forståelse af sig selv defineret i forhold til andre.
Kroppen bliver derved til objekt, idet kroppen særskilt ikke har nogen bevidsthed og ikke er i
fokus for humanisterne. Det står i modsætning til posthumanismen, der ved at gøre op med
arternes subjektivitet, også gør op med adskillelsen af krop og sind. På grund af kroppens
adskillelse fra det menneskelige – her forstået som den menneskelige bevidsthed – bliver
kroppen også gjort til en del af det materielle. Igennem posthumanismens fokus på hybrider
ændres fokus også til det materielt-kropslige, som noget der har selvstændig værdi og agens,
og som vender sig væk fra humanismen og det antropocentriske verdensbillede.
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Wolfe forsøger at gøre op med arternes subjektivitet, idet han mener, det er svært at
separere dem. Han vil grundlæggende ændre det ontologisk lukkede domæne af egenskaber,
som gør mennesket unikt, idet han ikke mener, mennesket har nogle karakteristika, der er
mere exceptionelle end andre levende væsners egenskaber (Chiew, 2014, s. 53-54). Wolfe
pointerer også, at det ikke giver mening at sammenligne alle levende væsener ud fra
menneskelige kvaliteter, og at en posthumanistisk etik handler om at åbne op for fælles
karakteristika, der går ud over artsbestemmelse, eksempelvis at alle arter har det til fælles, at
de er sårbare og dødelige. I Scandalous Knowledge: Science, Truth and the Human (2006)
fremhæver Barbara Herrnstein Smith problemet ved, at mennesket bedømmer alle andre
væsener efter menneskets egne artskarakteristika:
The problem of our kinship to other animals mirrors that of our relation to other problematic
beings: for example, the unborn, the mentally disabled, the drunk, or the terminally comatose
– beings, that is, who are recognizably our own kind but not yet, not quite, not just now, or no
longer what we readily think of as what we ourselves are (Smith i Chiew, 2014, s. 53).

Ved at se på andre som noget, der ikke er helt menneskeligt, som ikke helt ligner os, skabes
en ”os” vs. ”dem” problematik, hvor det intelligente, moralske og kognitive menneske
tillægges flere rettigheder end andre. Det skaber et dilemma, hvor mennesket skal tage stilling
til, hvem eller hvad vi bekymrer os om. Smith argumenterer for, at når vi bruger
identitetsmarkører, hvor det er mennesket, der er sammenligningsgrundlaget, så vil vi
automatisk ekskludere de livsformer, der ligner os mindst. Skal vi eksempelvis bekymre os for
hunde, katte og køer, men ikke for fugle, slanger eller sommerfugle? Gennem
kategoriseringen menneske vs. ikke-menneske står mennesket over for nogle moralske og
etiske dilemmaer, som elimineres med posthumanismen (Ibid.).
Cary Wolfe ser en problemstilling i den humanistiske tænkning, idet mennesket som
udgangspunkt er antropocentrisk i sin tilgang til verden. Han mener ikke, det er nok kun at
rette fokus mod dyrene og det ikke-menneskelige: ”with the aim of exposing how much they
have been misunderstood and exploited, that does not mean we are not continuing to be
humanist – and therefore, by definition, anthropocentic” (Wolfe, 2011, s. 149). Wolfe forsøger
endvidere at nedbryde den kategoriske separation mellem mennesker og ikke-mennesker, og
konceptet omkring subjektivitet undergraves og ændres på en måde, der ikke tilgodeser
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mennesket: ”it is only by giving up notions of personhood that speciesism can be destabilized”
(Ibid.).
En kulturel posthumanistisk værensforståelse forsøger i stedet at nedbryde det hierarki,
der er opsat mellem det aktive menneske og den passive materialitet. Den posthumanistiske
tankegang skal udfordre den selvfølgelighed, der ligger i den differentierede kategorisering af
”menneske” og ”ikke-menneske”, og skal undersøge de praksisser, hvor disse forskellige
grænser stabiliseres og destabiliseres (Barad, 2003, s. 809). Mennesket er ikke et afgrænset
væsen, men det er inkorporeret i teknologien og naturen, idet de teknologiske midler har
indflydelse på, hvordan fremtiden vil komme til at se ud, og er en væsentlig medskaber både
mekanisk og kemisk i menneskets ud- og afvikling (Skiveren & Gregersen, 2015, s. 46). Skiveren
& Gregersen påpeger, ”hvordan nye teknologiske muligheder fremprovokerer en tænkning,
der går væk fra en forståelse af mennesket som en essentiel og uforanderlig størrelse henimod
forestillinger om mennesket som en dynamisk og mere variabel størrelse” (Skiveren &
Gregersen, 2015, s. 45-46). Teknologien er således med til at fremskynde en proces, hvor vi
går fra nutidens humane menneske og til det posthumane ”menneske”. N. Katherine Hayles
forklarer, at det posthumanistiske ikke nødvendigvis betyder en anti-humanisme, men skal i
stedet ses som noget, der lægger efter humanismen eller noget, der lægger udover
humanismen.
Posthumanismen og den dyriske impuls
Posthumanismen har en umiddelbar relation med det teknologiske element, og de
posthumanistiske teoretikere ser på teorien i samråd med teknologiens udvikling (og afvikling)
af mennesket. Eksempelvis ses der på, hvordan vores hverdag allerede nu er sammenfiltret
med mekanisk elektroniske opfindelser som pacemakers, kunstige hofter, kirurgiske robotter,
robotstøvsugere, computere, smartphones og så videre. Samtidig koncentrerer flere
teoretikere som Hayles, Haraway, Mann m. fl. sig om verden med cyborgs, det vil sige
cypernetiske organismer med både organiske og mekatroniske kropsdele, og det er et kæmpe
stort felt inden for posthumanismen. Imidlertid vil jeg i dette projekt ikke fokusere på
teknologiens sammensmeltning med mennesket, men i stedet have fokus på naturens og den
dyriske sammensmeltning med mennesket ved hjælp af videnskaben, som filmen lægger op
til. Den posthumanistiske vinkel, som jeg vil trække på, vil lægge tage udgangspunkt i Öhmans
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definition af posthumanismen, hvor jeg vil se posthumanismen som et forandret syn på
menneskets grænser og relationer til sine omgivelser som reaktion på til humanismens
anskuelse af den menneskelige bevidsthed som noget særligt. Jeg vil således se på, hvorvidt
kategoriseringerne af menneske og ikke-menneske undersøges og nedbrydes i filmen, og på
den måde udfordres også den tankegang, at mennesket er overlegen i forhold til andre
organismer.
Den humanistiske tanke ansporer et antropocentrisk syn på verden, hvor mennesket er
adskilt fra det ikke-menneskelige, og hvor verden ses ud fra de menneskelige behov. I forhold
til mit projekt vil den posthumanistiske tanke antage et mere økocentrisk verdenssyn, der
omfatter alt værende og hvor alt er forbundet med hinanden. Mennesket bliver i et med det
ikke-menneskelige og intet står udenfor (Den Store Danske, 2016), som vi også vil se nærmere
på i forbindelse med analysen af øen og de fem brødres levevis. Skiveren & Gregersen
fremhæver Marie Öhman, der beskriver den posthumanistiske ontologi som en fluxontologi.
Det vil sige, at den ikke skelner mellem menneske og ikke-menneske, men i stedet ser de to
begreber i overensstemmelse med hinanden, hvor de konstant bevæger sig ind og ud af
hinanden. Det posthumane ser altså mennesket som en mere dynamisk og variabel størrelse,
der som et naturligt led i Darwins evolutionslære udvikler sig fra en art til en anden (Skiveren
& Gregersen, 2015, s. 46), hvilket især vil være relevant, når jeg ser nærmere på
faderskikkelsen og filmens såkaldte menneskedyr.

Bakhtin og det karnevalistiske
Jeg vil i det følgende redegøre for Mikhail Bakhtins teori om den folkelige latterkultur og den
groteske realisme med udgangspunkt i bogen Karneval og latterkultur (2001), som er den
første del af Bakhtins Francois Rabelais’ værk og den folkelige kultur i middelalderen og
renæssancen (1965). Bakhtins læsning peger først og fremmest på det verdenssyn, som
karnevallet udtrykker, og jeg vil altså ikke fokusere på fortolkningen af Rabelais, men på
Bakhtins forståelse af den folkelige latterkultur og den groteske realisme, der samlet betegnes
under karnevalismen. Jeg vil efterfølgende præcisere teorien i forhold til specialet og til sidst
trække nogle paralleller mellem karnevalismen og det posthumanistiske.
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Den folkelige latterkultur
Bakhtin beskriver den folkelige latterkulturs historie med rødder tilbage til middelalderen,
hvor kulturen manifesterede sig i karneval, riter, skuespil, komiske værker og familiære,
vulgære sprogformer. De har ifølge Bakhtin alle det til fælles, at de fungerer efter latterens
princip. Latterens princip indeholder fire dimensioner: Universalitet, fest, frihed og
ambivalens, og startede som et opgør med den officielle kulturs fastholdelse af
samfundsordenen. Den officielle kultur var præget af herskende religiøse, politiske og
moralske værdier fyldt med normer og forbud. Det skabte en hierarkisk opdeling af
samfundets borgere, hvor især undertrykkelse, marginalisering, alvor, frygt og stilstand var
dominerende. Latterkulturens utopiske forestilling om, at alle kan omgås hinanden i en
munter og legende atmosfære ledte til en todeling af middelaldermenneskets verden. På den
ene side var der kirken og feudalstatens alvorlige og officielle rammer, og på den anden side
en latterkultur, der fungerede i afgrænsede perioder som eksempelvis karnevallet (Bakhtin,
2001, s. 11).
Den folkelige latterkultur, som Bakhtin beskriver den i middelalderen, blev op gennem
historien udhulet. Senere fik den en litterær genkomst, men dens rolle i samfundet blev med
tiden udvisket. Bakhtin mener, at den folkelige latterkultur sameksisterede fredeligt med den
officielle kultur indtil Romerriget blev grundlagt omkring år 753 f.Kr. Karnevallet blev skubbet
ud i takt med en tiltagende stats- og klassedannelse. Herefter fungerende den i middelalderen
kun i afgrænsede perioder i samfundet, der dog stadig blev anerkendt officielt. I renæssancen
gennemtrængte latterkulturen imidlertid den officielle kultur i en kort periode, hvor de
litterære værker af blandt andet Rabelais, Cervantes og Shakespeare fik grobund, men
kulturen

blev

efterfølgende

udhulet

af

enevældens

komme,

en

rationalistisk

verdensforståelse og et borgerligt kapitalistisk samfund. I romantikken og begyndelsen af det
20. århundrede sker der en litterær genkomst af latterkulturen, men den får ingen
konsekvenser for hverdagslivet og den politiske kultur. Herefter ses latterkulturen kun
formidlet gennem overleverede genrer og den bliver mere subtil i sit udtryk (Ibid. s. 12).
De tre hovedtyper
Ifølge Bakhtin har latterkulturen tre hovedtyper med forskellige grundlæggende egenskaber,
som alle er tæt forbundne og sammenflettet med hinanden på forskellige måder: De rituelle-
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visuelle former, de litterære former og de familiære former. De rituelle-visuelle former
rummer blandt andet karnevallet og forskellige former for latteraktiviteter på offentlige
pladser. Under karnevallet er der ingen opdeling mellem publikum og udøver, og så længe
karnevallet står på, er der ikke noget andet liv. Man bliver således underlagt karnevallets love
og den frihed som karnevallet bærer med sig. Denne opløsning af hierarkier er et udtryk for
karnevallets indre logik, hvor den officielle kultur suspenderes, alle er frie og hele samfundet
befinder sig i en tilstand af genfødsel og fornyelse. Latteren fungerer som samlende princip,
hvor latteren er med til at vende tingene på hovedet, skabe festliv og negere gennem
karnevalsnarren og landsbytossen, parodien, travestien osv. Narren og landsbytossen
fungerer som permanente bærere af karnevallets idé i hverdagslivet. De repræsenterer et
særligt folkeligt festliv, hvor fremmedgørelsen forsvinder og der hersker ligeværdighed, der
ikke er underlagte etik og anstændighed i dens normale former. Karnevalslatteren fremtræder
som en festlatter og ikke en individuel reaktion på morsomme episoder. Det er en alfolkelig,
universel og social latter. Den er ambivalent, fordi den er glad og munter, men også hånende
og degraderende. Den begraver og genføder på samme tid, og den er rettet mod alt og alle –
også den leende selv, og skal derfor ikke forveksles med satiren (Ibid. s. 33).
Festen, der er tilknyttet karnevallet, er også knyttet til tiden eksempelvis en kosmisk eller
biologisk tid, som følger universet og naturens faser og livscyklusser. Netop derfor er festen
også kendetegnet ved død og fødsel eller en udskiftning og fornyelse. Eksempelvis er
brylluppet eller nytårsfesten en fejring af udskiftningen af det, der var (kærester, det gamle
år) med det nye, der kommer til at være (ægtefolk, det nyt år). Ved karnevallet kan festen
komme frem i sin reneste og mest fuldstændige form som gav folk mulighed for at træde ind
i et andet utopisk liv med frihed, fællesskab, lighed og overflod (Ibid.).
De litterære værker var middelalderens fest og rekreationslitteratur, eksempelvis
munkevittigheder, parodier på bønner, testamenter, prædikener, disputer m.m. Det var typisk
lærde folk fra klostrene, universiteterne og latinskolerne, der gjorde grin og blev gjort til grin
i parodierne. Der forekom også parodier på folkesprogene, som havde til formål at rette
latteren mod det feudale samfundssystem. Det karnevalistiske syn blev brugt til at dreje
verden, mirakler, moraler osv. I Danmark har vi blandt andet Holbergs komedie Jeppe på
Bjerget (1722), der har tydelige karnevalistiske træk (Fibiger & Lütken, 1996, s. 119). Her
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vendes samfundets orden også på hovedet, idet drukkenbolten Jeppe bliver gjort til baron for
en dag, og den magt forsøger han at udnytte til at grovæde samt hævne sig på den korrupte
ridefoged og beordre sex med hans kone. Da Jeppe igen ryger tilbage til møddingen, etableres
samfundets orden igen, men nu med et nyt syn på samfundet, idet ridefogedens korrupte
magtmisbrug kommer for dagen og Nilles manglende respekt udleveres.
De familiære former gælder sprog på gader og pladser og dets forskellige former som
slang, bandeord, forbandelser osv. Kommunikationsformen var familiær og fri, idet alle er lige
under karnevallet. Eksempelvis blev ”De” til ”du”, der blev givet øgenavne, brugt bandeord og
mild latterliggørelse. De forskellige sprogformer, der var blevet forbudt i den offentlige kultur,
blev bragt ind i det karnevalistiske verdensbillede og ændrede funktion. Sjofelheder, eder og
skældsord (eksempelvis udskældning af guderne) blev fornyende. De fik karakter af
slangudtryk, og tilegnede sig latterens på engang degraderede og opløftende funktion (ibid. s.
41). Det er vigtigt at tilføje, at karnevalskulturen var tilladt af den offentlige kultur i
begrænsede perioder, og var dermed sanktioneret af den offentlige kultur. Alle de grænser,
der blev nedbrudt under karnevallet, blev genoprettet ved dets ophør.

Den groteske realisme
De tre hovedformer er tæt forbundet med den groteske realisme, idet den folkelige
latterkulturs æstetiske udtryksform er den groteske realisme (Ibid. s. 10). Den udgør således
kulturens æstetiske opfattelse af verden, som jeg vil beskrive i det følgende. Ifølge Bakhtin
optrådte det groteske for første gang under renæssancen. Det kom oprindeligt af ornamenter,
der skildrede dyre-, menneske- og planteskikkelser, som gik ind og ud af hinanden uden
grænser mellem de forskellige skabninger. Det blev senere set som barbarisk, fordi det brød
med de naturlige former, men fik i det 18. århundrede en bredere betydning, dog erstattet af
arabesker og burleske motiver2. Hen mod slutningen af det 18. århundrede blev det groteske
set i perspektiv med latteren, som udgangspunkt for det groteske. Man så herefter det
groteske igen omkring den gotiske roman under romantikken, men det blev brugt til at

2

De to former blev først og fremmest koblet med det groteske på grund af deres blandede natur, og har på den måde
træk, der minder om det groteske. Arabesken har blandt andet et sammenslyngende og fantasifuldt udtryk (Ordnet,
2016), mens burlesken ses som en kombination af flere forskellige stilarter, hvor især det overdrevent komiske,
løsslupne og fantastiske er i centrum (Den store danske, 2016).
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fremhæve det subjektive livssyn (ibid. s. 65). Den romantiske groteske fik en opblomstring i
romantikken med en afvisning af det rationelle, statslige og formelle-logiske. Den trak på
traditioner fra renæssancen, men havde ikke særlig stor påvirkning ud over litteraturen. Man
så den i det folkelige teater og visse former for gøglerkomik, som trak på det folkeligt-visuelle
karnevalistiske, men det karnevalistiske verdensbillede blev erstattet af den idealistiske
filosofis subjektive sprog. Her blev latteren mere en ironisk og satirisk humor, hvor man
fjernede sig fra det kropsligt oplevede. Der opstod en fremmedgørelse af verden for
mennesket, mens latteren i den groteske folkekultur altid er munter og det uhyggelige
besejret af latteren (Ibid. s. 67). Ifølge Den store Danske defineres det groteske som det
hæslige, bizarre, deforme og absurde3. Det er blevet gjort til et centralt element i moderne
kunst, hvor det svinger mellem det lattervækkende og det skræmmende. Det groteske blev
siden 1900-tallet også set som noget afgørende realistisk, der næsten kunne være ubærligt
(Houkær, 2016). Den groteske realisme i en karnevalistisk forstand rummer også disse ord,
men de har ikke en negativ ladning. De er en del af den groteske realismes frihed og
ambivalens, som jeg vil beskrive senere.
Den groteske realisme er som sagt det æstetiske udtryk for latterkulturen, det vil sige dens
specifikke udtryksform og billeddannelse. Den optræder som en ubrydelig, festlig, universel,
utopisk, social og kødelig enhed i en positiv og morsom helhed. Der er ikke noget
individualiseret over kroppen og det kødelige liv, den er folkelig og kollektiv. Den groteske
realisme bygger også på udvikling, vækst og forandringsprocesser, hvor frugtbarhed og
overflod bliver dominerende, og udtrykket bliver overdrevent og grænseløst (Ibid. s. 43). Den
groteske realisme hænger ifølge Bakhtin sammen med de fire dimensioner, universalitet, fest,
frihed og ambivalens, i latterens princip. Universaliteten henviser til karnevallets
demokratiske kultur, hvor alle er lige og sociale skel udviskes. Festen viser sig i suspendering
af det hverdagslige. Den er ifølge Bakhtin et kulturelt fænomen, som under karnevallet giver
folk et andet liv, og festlivet er tæt forbundet til den karnevalistiske latter. Bakhtin adskiller
karnevalsfesten fra de officielle fester ved, at den uofficielle kultur i festen hylder forandringen
og fremtiden, mens den officielle kulturs fest hylder det forgangne og bestående. Friheden
3

Jeg bruger i analysen ordet absurd, hvorfor jeg kort vil præcisere brugen af det i forhold til det groteske, idet det
absurde i den sammenhæng står for noget selvmodsigende og overdrevent, og som ikke har nogen forudgiven mening
(Klausen, 2016).
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beskriver Bakhtin som en frihed fra den herskende sandhed og det herskende
samfundssystem, og friheden består i den midlertidige ophævelse af samfundshierarkier.
Ambivalensen består i karnevallets degradering af eksempelvis det ophøjede og den officielle
kultur, der samtidig bliver genskabende og fornyende (Ibid.).
De fire dimensioner er bestemmende for den groteske realisme, og Bakhtin udvider den
groteske realisme med tanker om det materielt-kropslige, negationen, degraderingen og
overdrivelsen. Det materielt-kropslige er helt centralt for udtryksformen, da det rummer en
dynamisk proces af fødsel og død, forandring, fornyelse og forældelse. Ved det materieltkropslige ses billeder af kroppen, spisning og drikkeri, kropsudskillelser og kønsliv. Og det
fremstår i en hyperbolsk form som lægger sig op ad den karnevalistiske verdensanskuelse
(Ibid. s. 41). Vi ser i det materielt-kropslige på menneskets konkrete udveksling med andre og
verden, idet mennesket spiser, drikker, skider, tisser, elsker, slås, fester osv. På den måde
modarbejdes også alt, hvad der er ophøjet eller afskåret fra jorden, kroppen og det
menneskelige fællesskab, hvilket den officielle kultur i høj grad dyrker eksempelvis det ikkejordiske som ideen, ånden, Gud og fornægtelser af kroppen (Ibid. s. 13).
Bakhtin beskriver herefter negationen som det at vende op og ned på tingene eksempelvis
højt og lavt, sandt og falsk, rigtigt og forkert ifølge den officielle kulturs normer og regler. Det
gælder eksempelvis, når nogle under karnevallet bærer bukser på hovedet, eller når
sandheden skal findes i vinen og ikke ved Gud. Som følge af negationen sker der også en
degradering, hvor det ophøjede trækkes ned på et jordnært og lavt plan som eksempel ved
kåringer af narrepaver under karnevallet eller ved parodier af bibelske tekster. Det høje,
abstrakte og åndelige bliver bragt ned til et materielt og kropsligt plan, og der ses billeder af
den opslugende (graven, maven) eller det fødende (moderskødet). Der er også stort fokus på
op og ned, hvor især hovedet, maven og generelt de nedre regioner bliver sat i centrum. Det
betyder også, at samlejet, undfangelsen, graviditet, fødsel, spisning og kropsudskillelserne
fremstår som den højeste realisme. I Jeppe på Bjerget finder vi naturligt nok også den groteske
realisme. Den groteske humor bruges af Holberg i form af kropskomiske virkemidler, hvor der
kommer et stort fokus på Jeppes seksuelle udskejelser og hans grovædende karakter.
Samfundets orden, der er blevet vendt på hovedet, sætter kroppens behov i centrum og det
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bliver endnu mere grotesk i kontrasten til baronens fine gemakker og den nye status, som
Jeppe tydeligvis ikke formår at leve op til.
Både negationen og degraderingen fører en ambivalens med sig, fordi kontakten med
jorden og kroppen underminerer det ophøjede, men er samtidig også stedet for nyt liv. Man
tager livet af noget for at se det blive skabt på ny, og det skaber et modsætningsforhold
mellem liv og død. Lige meget hvor løsrevne og splittede de individuelle kroppe bliver, så
forbindes de stadig med jordens og folkets moderskød. De bindes sammen i en
modsætningsfyldt helhed. De stilistiske træk præges i høj grad af overdrivelsen, hvorved den
groteske realisme udtrykker en festlig karakter, idet kroppen fremstilles med kæmpe mund,
bryster, mave m.m. og der kan forekomme kæmpe overflødighedshorn af mad og drikke samt
kropsvæsker som afføring, urin, sved eller sæd (Ibid.).
I den groteske realisme optræder den groteske figur. Bakhtin beskriver den som et
fænomen i en tilstand af forandring og ufuldendt metamorfose. Den groteske figur er også
knyttet til tiden og den rummer en ambivalens i kraft af begge forandringspoler som
nyt/gammelt, fødende/døende, begyndelse/afslutning. Den karakteriserer således den
biologiske cyklus af forandringsfaser i naturens og menneskets reproduktionsliv. Den groteske
figur tegner et billede af ufuldkommenhed, hvor misfostre, det monstrøse og usmagelige
træder frem (Ibid. s. 51). I tillæg til den groteske figur optræder også den groteske krop. Den
blev i første omgang set som en reaktion på antikkens fuldkomne, unikke og afgrænsede
kroppe, hvor kroppens alder var så langt fra fødsel og død som muligt. Den groteske krop
fremhæver kroppens åbninger, forgreninger, fremspring og fordybelser. Kroppen overskrider
sig selv og kan vise overlap i slægtens udvikling ved at afbillede to kroppe i én, en fødende og
en nyfødt, en gammel og en ung. Kroppen er ikke tydeligt afgrænset fra verden, den er i ét
med verden, dyrene og det materielle. Den repræsenterer altså det materielt-kropslige og alle
dens grove simplificerede træk. I middelalderens parodier bygges der på det groteskes syn på
kroppen og det går igen i legender om kæmper, dyreeposer eller fabler, og det er også det
groteskes syn på kroppen, der lægger til grund for skældsord som ”rend mig i røven”, hvor der
samtidig sker en degradering (Ibid. s. 55).
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Karneval, grotesk realisme og posthumanisme
Det karnevalistiske og posthumanistiske er ikke umiddelbar forenelige, men der kan alligevel
trækkes nogle paralleller mellem den folkelige latterkultur, som Bakhtin beskriver, og den
posthumanistiske teori, som jeg gør brug af, hvor de i dette projekt går godt i spænd. Bakhtin
fremhæver det perspektiv, at den folkelige latterkultur har fokus på det materielt-kropslige,
og som senere hen har fået andre mærkater på trods af en fastholdelse af fokus:
Disse og lignende forklaringer er blot forskellige former for modernisering af det materieltkropslige i renæssancelitteraturen; de litterære former bliver anskuet ud fra den forandrede og
indsnævrede betydning, ”materialitet”, ”kropslighed” og ”det kødelige liv” (spisning, drikkeri,
kropsudskillelser osv.) havde fået i senere århundreders (især det 19. århundredes)
verdensbillede (Bakhtin, 2001, s. 42).

Under det posthumanistiske skabes der også et fokus på materialiteten, hvis vi ser den i
forhold til den materielle drejning. Posthumanismen har udgangspunkt i menneskets
sammensmeltning med materialiteten, og derved dets ud- og afvikling. Det ses eksempelvis
med cyborgs, der er defineret ved at have en krop, der er sammenkoblet med elektronik, og
herunder det materielt-kropslige komme i fokus. Imidlertid har det posthumanistiske et
centralt fokus på teknologien som en del af det materielle, og som ikke er i fokus i den folkelige
latterkultur, eftersom Bakhtin havde fokus på renæssancen. Alligevel rummer det
posthumanistiske nogle ligheder med den groteske realisme i sit fokus på naturen og det
kropslige. En del af det karnevalistiske verdensbillede er naturens og menneskets
reproduktionsliv og forandringsfaser, på genfødsel og fornyelse, hvor netop det
posthumanistiske ser på menneskets ud- og afvikling i relation til det materielle. Desuden
rummer det groteske også denne sammenfiltring af dyre-, menneske- og planteskikkelser, og
et fokus på det ufuldstændige. Denne dynamiske sammenfiltring af skikkelser uden tydelige
afgrænsninger er også en del af den posthumanistiske tanke, idet de opstillede grænser
mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige udfordres, og hierarkiet mellem
mennesket og resten af verden nedbrydes. Det skal dog pointeres, at den karnevalistiske tid
er cyklisk i sin form, idet den mimer den biologiske tid; fødsel og død, mens posthumanismens
tidslige perspektiv er hele menneskehedens ud- og afvikling, og den bliver derfor mere lineære
i sin form.
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Den karnevalistiske tankegang bygger på en ligestilling, idet karnevallet midlertidigt
fjernede de sociale skel, og der bliver vendt op og ned på landsbytossen, der kan blive
narrekonge og kongen, der kan være bonde. På den måde nedbrydes hierarkiet mellem
klasserne i samfundet under karnevallet, lige så vel som posthumanismen mål er at
underminere det kulturelle system, der opretholder ideen om, at mennesket er alle andre
livsformer og intelligenser overlegen. Den posthumanistiske tanke ønsker imidlertid en
vedvarende ændring, mens karnevallets ligestilling kun foregår til den sociale orden
genetableres. Smith påpeger, at problemet med vores slægtskab til andre dyr efterligner vores
forhold til andre (problematiske) mennesker eksempelvis ufødte, fulde eller psykisk ustabile.
De ligner os, men de skiller sig alligevel ud fra os (Chiew, 2014, s. 53), og det er med til at skabe
det hierarki, som posthumanismen vil nedbryde og det skel, som karnevallet vil fjerne.
I forlængelse heraf har både karnevallet og posthumanismen fokus på selvet i relation til
resten af verden. Hvor posthumanismen gør op med humanismens subjektivitet og
artsseparation, har den folkelige latterkultur fokus på kollektivet. Som Bakhtin pointerer er
”det groteskes kroppe ikke isoleret fra den øvrige verden, ikke lukket inde i sig selv, ikke
fuldkomne, ikke færdige, men vokser ud af sig selv og overskrider deres egne grænser”
(Bakhtin, 2001, s. 51). Det er også i et dynamisk og ikke isoleret perspektiv, at
posthumanismen ser interaktionen mellem menneskekroppen og det materielle. Den er ikke
tydeligt afgrænset fra verden, og mennesket er ikke individualiseret, men i stedet smeltet
sammen med verden. Både Wolfe og Bakhtin fremhæver desuden, at de forskellige
mennesker og kroppe (og for posthumanismens vedkommende de forskellige væsener) er
sammenbundet af døden uanset, hvor isoleret og splittet kroppene kan være.
Yderligere sker der i både posthumanismen og i den groteske realisme et brud med det
ophøjede og ikke-jordiske. For posthumanismen er det adskillelsen af den menneskelige
bevidsthed og kroppen, idet vores selvbevidsthed ses som særlig humanistisk og unikt i
forhold til andre væsener, mens kroppen hører til en materialitet uden en selvdefineret
identitet og unikhed. For den groteske realisme ses der et brud med alt det, der er løsrevet
fra og uafhængig af jorden, idet der sker en degradering af den officielle kultur herunder
kirken og det feudale samfund. Der bliver for begge teoriers vedkommende lagt vægt på det
jordnære og lave gennem den groteske realisme og materialiteten, hvorved den menneskelige
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overlegenhed reduceres og materialiteten kommer i fokus. Imidlertid har den folkelige
latterkultur ikke direkte fokus på kroppen og materialiteten som en aktiv spiller i verden eller
ser på verden ud fra et økocentrisk perspektiv, men der ligger nogle af disse træk i kulturens
verdensforståelse, og det gør, at de to teorier spiller godt sammen i forbindelse med min
analyse af Mænd og høns.
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Metode
Udover en tematisk læsning af filmen vil den filmtekniske analyse tage afsæt i en
neoformalistisk filmanalyse med David Bordwell som udgangspunkt. Jeg vil berøre den
tematiske læsning med udgangspunkt i Erik Nielsens kapitel ”Om tema” (1995), hvorefter jeg
vil komme ind på den neoformalistiske filmanalyse.
Den tematiske læsning af filmen vil centrere sig om det posthumanistiske aspekt samt det
karnevalistiske og groteske, og som efterfølgende vil kunne bringe perspektiver til
diskussionen. En tematisk læsning befinder ”sig i grænselandet mellem tekst og kontekst –
værk og virkelighed” og er ”det mødested hvor virkeligheden og kunsten sætter hinanden
stævne” (Nielsen E. , 1995, s. 50-55). Den interesserer sig for værkets underliggende forhold,
hvilket vil sige de forhold, der ligger hinsides værkets handlingsstruktur, dramatiske
højdepunkter, formelementer og detaljer. Et tema lever ved alt det konkrete i et værk, men
er selv abstrakt og udtaler sig om værket som en helhed. Det tematiske støtter altså på de
mekanismer, som opbygger den narrative forståelse i filmen (Grodal, 2007, s. 273). På den
måde supplerer den tematiske læsning af filmen en neoformalistisk filmanalyse godt, hvor den
neoformalistiske analyse kan bidrage med nogle form- og stilmæssige detaljer til analysen og
genrediskussionen ved at vise, hvordan en tematik kan komme til udtryk gennem stilistiske
virkemidler.
Den neoformalistiske analyse koncentrerer sig om formen, og bygger på de russiske
formalisters æstetiske begreber og den franske strukturalismes begrebsdannelse omkring
narratologi (Haastrup, 2009, s. 235). Forsker i filmæstetik og -genre Helle Kannik Haastrup
påpeger David Bordwells tilgang til filmanalysen som neoformalistisk (Ibid.). Den
neoformalistiske tilgang sætter fokus på værkets formelle elementer, og det centrale for
Bordwell er, at udgangspunktet for analysen ligger i filmen selv, deres tilblivelse og deres
tekniske forudsætninger. Han har udviklet et af de mest håndgribelige og grundigste
begrebsapparater til filmanalyse. Udgangspunktet er filmen, men den analyseres også i den
sammenhæng og tid, som den er en del af. Inddragelsen af en ydre dimension til filmanalysen,
er en analytisk konsekvens af, at filmen sjældent står helt alene, og derfor også må ses i
forhold til de sammenhænge, som den indgår i, hvorfor det også er Bordwells teorier, jeg vil
tage udgangspunkt i (Ibid. s. 271).
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Bordwell ser på filmen som et system, der består af et narrativt og et stilistisk system, og
fokuserer analysen omkring, hvordan filmmediet anvender narration og stil. Bordwell opdeler
filmen i story (fabula) og plot (syuzhet), hvor plottet er relateret til præsentationen af story i
filmen, og story er den kronologiske fortælling i filmen – en kæde af årsag-effekt
begivenheder, der optræder inden for en bestemt tid og et rum (Bordwell, 1985, s. 49-50).
Modtageren opbygger story på baggrund af de informationer, som plottet giver. Story er ikke
det, der sker foran kameraet, men den historie, som handlinger og begivenhederne foran
kameraet ansporer til. Plottet er derimod et system, der arrangerer komponenterne og
fungerer som det arkitektoniske i filmens præsentation af story. En films plot udgør en basis
for konstruktion af bestemte mønstre i filmen, når modtageren skal opfatte og fortolke
bestemte begivenheder i den (Ibid. s. 51).
Bordwell argumenterer for, at det at se en film er en aktiv perceptionsproces, hvor filmens
plot – de enkelte komponenter – giver tilskueren cues, som bruges til at drage slutninger og
danne hypoteser om handlingen, hvilket løbende vil blive be- eller afkræftet. Han fremhæver
også, at narration er en dynamisk proces, som ikke er rettet mod et bestemt medium, men
bidrager med materiale og procedure for hvert medium (ibid. s. 49). Sammen med en
formcentreret tilgang kan man udforske, hvordan narrationen fungerer i forbindelse med
filmmediet og i forhold til dette projekts film Mænd og høns.

Analyse af Mænd og høns
Jeg vil i min analyse benytte mig af Bordwells udviklede begrebsapparat og har dertil vedlagt
en indstillingsliste som bilag. Den er delt i scener med en overskrift og tidskode samt en kort
handlingsforklaring og en angivelse af scenens placering i spændingskurven med
udgangspunkt i berettermodellen. Hver indstilling er inddelt i beskæring, perspektiv,
kamerabevægelse, lyd, lys samt øvrige bemærkninger. Ved de indstillinger, hvor det er
relevant, vil der desuden være kommentarer omkring fokus og farve. Der er også scener, hvor
jeg har fundet det mere relevant at se på replikker, personkarakteristik, miljøbeskrivelse,
symbolikker eller handling, og disse scener er derfor ikke inddelt i indstillinger. Sammenspillet
mellem de filmtekniske og dramaturgiske virkemidler kan bidrage med en mere dybdegående
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analyse, idet de væsentligste elementer for filmens analyse bliver tydelige. Virkemidlerne er
desuden med til at underbygge de karnevalistiske og posthumanistiske pointer i filmen.
Jeg vil starte med et kort handlingsreferat for at skabe overblik over filmen, inden jeg
dykker ned i de filmtekniske detaljer. Herefter fremstilles analysen, som er inddelt i fire
overordnede afsnit: karakterer og miljø, dyrene, det groteske og det mytologiske. De
forskellige tematikker spiller sammen og er indflettet i hinanden, og det skal derfor ikke ses
som lukkede afsnit, men blot en inddeling, som er med til at gøre de forskellige elementer
overskuelige for læseren. Jeg vil løbende inddrage teori om det posthumanistiske, det
karnevalistiske og den groteske realisme i analyseafsnittene.

Handlingsreferat
Den første scene viser filmens anslag, hvor en fortællerstemme i bedste eventyrstil
præsenterer to drenge, ”der fra naturens side ikke var blevet tildelt de bedste kort på
hånden”, mens fem hønseæg vises i billedet. Herefter præsenteres de umage brødre Gabriel
og Elias, der mødes på grund af faderens død. De opdager i den forbindelse et videobånd, der
fortæller, at de er adopterede, har hver deres mor og deres far bor på øen Ork. Brødrene
begiver sig ud på en rejse for at møde deres far og finde ud af, hvem deres mødre er. Ved
ankomsten til faderens hjem, et nedlagt sanatorium, møder vi endnu tre brødre Gregor, Franz
og Josef. Mødet med brødrene ender imidlertid en smule bizart, da brødrene slår hinanden
ned med udstoppede dyr og forskellige redskaber. Det får Elias og Gabriel til at søge tilbage
mod færgen, hvor de møder borgmester Flemming Abott og datteren Ellen, som kan bidrage
med informationer, der gør Gabriel endnu mere nysgerrig på sin slægt. Elias og Gabriel vender
tilbage til brødrene, hvor de ender med at bo for et stykke tid. Her udvikler der sig et noget
atypisk forhold mellem de fem brødre, idet deres levevis er markant anderledes end den
normale og i konflikt med resten af øens beboere. Gabriel fatter mistanke om noget mystisk i
kælderen efter han opdager, at faderen ligger død ovenpå, og han begynder at undersøge
sagen bag ryggen på Franz. Samtidig indfører Gabriel nye regler for, hvordan de fem brødre
skal leve sådan, at de ikke bliver fjernet fra øen af kommunen samtidig med, at han lover
brødrene hjælp til at score piger. Det skaber imidlertid flere sammenstød med Franz, hvilket
til sidst bliver for meget for Gabriel, da han ender med at blive afstraffet. Gabriel og Elias bliver
uvenner og Gabriel går sin vej. Det betyder dog også, at øens læge er klar til at få brødrene
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indlagt på hospitalet, hvilket realiseres efter et sammenstød med øens børnehavepædagog.
På vej mod færgen med Ellen går det op forGabriel, hvad kælderen rummer, og han
ombestemmer sig i sidste øjeblik, tager tilbage til sanatoriet og bryder kælderen op. Her
opdager han, at den døde far eksperimenterede med dyr og mennesker, og brødrene selv er
produkter af menneskedyr, som faderen har skabt. Brødrene accepterer herefter hinanden og
deres skæbne, og de ender med at leve lykkeligt i harmoni med unge og gamle, smukke og
grimme, dyr og mennesker, fordi ”liv er liv og alternativet ikke er at foretrække”.

Karakterer og miljø
Det næste afsnit vil karakterisere de forskellige personer i filmen, idet deres karaktertræk har
stor betydning for de dynamikker, der driver filmen fremad. Brødrenes personligheder og de
sammenstød de har undervejs, er med til at skabe både komiske og groteske situationer.
Derudover er karakterernes persontræk med til at etablere forskellige rum og tid i filmen, som
jeg også vil komme ind på. Disse sammenstød vil jeg inddrage i den videre analyse, idet de kan
føre analysen i forskellige retninger, som kan sættes i forbindelse med den karnevalistiske og
posthumanistiske teori.
Gabriel og Elias
De første personer, vi møder, er brødrene Elias og Gabriel. De to figurerer som
hovedpersonerne i filmen, og det er deres spørgsmål om og møde med deres slægt, som
tilskueren følger, og som driver fortællingen fremad. Gabriel møder vi første gang på
hospitalet, hvor hovedrollen etableres gennem indstillinger filmet over-the-shoulder, således
vi får fornemmelsen af at følge Gabriels færden. Herefter klippes til et nærbillede, hvor hans
tydelige hareskår og månefrisure er i fokus (Hospitalet s. 81-82)4, ligesom første billede af
Elias, er et nærbillede, hvor hans hareskår kommer i centrum. De to brødres forhold bliver fra
starten karakteriseret som problematisk. Det indtryk får vi allerede, da Gabriel ringer til Elias.
Elias filmes i et nærbillede, mens han tager telefonen. Han ansigt afslører først en tydelig
irritation over telefonens ringen. Vi hører en asynkron reallyd af Gabriels stemme i røret,
hvorefter Elias’ ansigtsudtryk skifter til et opløftende og imødekommende ansigt, mens

4

Henvisninger til scenerne i indstillingslisten vil blive markeret med en parentes med den nævnte scenes titel (som jeg
har kaldt den i indstillingslisten) samt sidetallet på scenens placering i opgaven.
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stemmen skifter fra mørk til lys. Derimod lyder Gabriels stemme kortfattet og uden tonefald.
Samtalen virker uharmonisk og meget sigende for de to brødres forhold. Elias mangler
situationsfornemmelse og er utrolig glad for Gabriel, mens Gabriel er afvisende og distanceret.
Gabriel har en meget kontrollerende adfærd over for Elias, der agerer som den
underdanige og barnlige. Det ses tydeligt i Elias og Gabriels diskussion om, hvorvidt Elias skal
med til Ork eller ej (Undersøgelse af slægtskabet s. 87-88). Her filmes Gabriel i nærbillede i
fugleperspektiv på grund af sin siddende position, mens billedet klippes til Elias i et nærbillede
i frøperspektiv. Elias kommenterer barnligt: ”Hvorfor har han så ikke skrevet til dig, hvis han
er sådan en rigtig far?”. Frøperspektivet er med til at understrege Elias’ kritiske position, men
den skifter imidlertid hurtigt, idet der klippes til Gabriel, der har rejst sig. Herefter klippes der
til en indstilling i halvtotal, mens Gabriel kortfattet og distanceret fortæller, at han tager til
Ork og Elias ikke skal med. Der klippes lidt efter til Elias i nærbillede fra fugleperspektiv, hvor
han vælter en skål ned fra bordet med vilje i protest over ikke at må komme med. Elias spiller
på rollen som den lille og barnlige, og det understreges af fugleperspektivet, der samtidig
kortlægger de to brødres indbyrdes forhold. Gabriel fremstår som den voksne og styrende,
men også distancerende i forhold til Elias. Elias optræder derimod barnligt og virker på
tilskueren som om, han har en mental afvigelse i forhold til det normaliserede samfund.
Elias’ higen efter Gabriels kærlighed og Gabriels behov for distance tegnes også tydeligt
op i scenen Videoen, hvor det afsløres, at de to brødre ikke har samme mor. Elias fremhæver
næsten desperat, at de jo stadig er brødre, hvorefter Gabriels respons er ”fra nu af er vi to kun
halvbrødre, husk det” (Videoen s. 86-86), og da Elias og Gabriel bliver uvenner, får seeren også
afsløret, at Gabriel i bund og grund føler, at hans liv er blevet ødelagt af Elias og hans
særheder:
Jamen jeg vil ikke have dig med. Jeg vil dig jo ikke din tosse. Jeg kan ikke lide dig Elias. Forstår du
det, du har fuldstændig ødelagt mit liv, alle mine venner, alle mine kærester, alt! Alt har du jaget
væk. Og du er klam, og du er grim og du er ulækker, og du er fuldstændig umulig at være sammen
med (Konfrontationen s. 119-120).

Deres forhold eller mangel på samme eskalerer i denne scene, ligesom det får afgørende
betydning ved filmens klimaks, hvor Gabriel står ved en skillevej mellem at få tvangsindlagt
sine brødre og selv tage tilbage til fastlandet med Ellen eller tage tilbage til brødrene og
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udrede trådene. Personlighedstrækkene fremstår som uharmoniske sammenstød, der fra
start skaber en nervøs spænding mellem de to brødre, og som filmen igennem er med til at
skabe drive i filmens handling.
Udover sammenstødet mellem de to hovedpersoners personligheder, skaber især Elias’
karakter nogle komiske situationer gennem sin barnlige tilgang til verden. Det ses blandt andet
i daten med psykoterapeuten, hvor han udviser meget lidt interesse for sin date, og i stedet
er fokuseret på en speciel drøm, han har haft (Dating s. 82-83). Elias reagerer meget voldsomt
på at blive afbrudt, da psykoterapeuten kommer med sit input til drømmen; noget, der i andre
sammenhænge ville blive tolket som en del af det ping-pong, der foregår i en samtale for ikke
at tabe ansigt eller lade den anden tabe ansigt5, når en samtale skal være succesfuld (Goffman,
2004, s. 42). Elias reaktion fremstår barnlig, idet han slutter af med at blive personlig: ”Du er
en virkelig dårlig terapeut, hvis du sidder og afbryder så meget hver gang, du er på arbejde.
Dit job det er at lytte. Afbryder kørestolsbrugere altid så meget?”. Situationen fremstår
komisk, da Elias overreagerer og ikke giver kvinden en chance for at forsvare sig samtidig med,
at seeren ikke forventer en generalisering omkring kørestolsbrugere på grund af en situation,
der normalvis betegnes som en del af en samtale.
Ifølge Carroll kan humor udtrykkes gennem uoverensstemmelsesteorien, der i sin
enkelthed kommer af, at mindst to dele eller omstændigheder ikke stemmer overens. Det
forventes, at noget er på en bestemt måde i forhold til, hvordan verden er eller burde være,
og uoverensstemmelsen kommer, idet handlingen tager en anderledes drejning i forhold til,
den forventning vi har til den (Carroll, 2014, s. 18), hvilket er tilfældet med Elias og daten. Vi
forventer, at man overholder de sociale koder for både en date og en almindelig samtale,
hvilket bliver brudt i begge sammenhænge. Samtidig opstår en drejning i samtalen, idet Elias
laver en, for andre, overraskende og grænseoverskridende sammenhæng mellem en dårlig
lytter og kørestolsbrugere ved at gå fra at anklage hende for at være en dårlig psykoterapeut
til at anklage alle kørestolsbrugere i at afbryde. Humoren opstår både i kraft af
uoverensstemmelsen og det grænseoverskridende ved at bryde normer for opførsel og sprog
(Christensen, 2007, s. 74). Den grænseoverskridende humor opstår også i form af Elias’
5

Refererer til Erving Goffmanns teori om ansigtsarbejde fra udgivelsen Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face
Behaviour (1967), hvor han etablerer begrebet ansigt som en persons selvbillede i forhold til positiv social værdi, og
fastlægger de strukturer, der regulerer socialt samvær i forhold til opretholdelsen af ansigt.
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ekstreme masturbation, hvor tilskueren ser et nærbillede af ham på toilettet, mens små
stønnende ”av’er” høres på realplan (Toilet s. 84). Scenen spiller på tilskuerens følelse af
ubehag, og at det er for meget, for vulgært og intimt, fordi vi tages med backstage. Der sker
således et ansigtstab, som ingen griber ind i på grund af den medierede virkelighed. Det
grænseoverskridende foran skærmen får en anden karakter end i den sociale virkelighed, som
gør, at tilskueren både kan grine med karaktererne og grine ad karaktererne (Ibid. s. 75-76).
Sammenstødet med brødrene
Det første møde eller nærmere det første sammenstød mellem brødrene afslører meget om
filmens temaer og de forskellige dynamikker, som driver filmen frem. Scenen er 45
indstillinger lang, hvilket vidner om scenens betydning for filmens helhed. Den er et
omdrejningspunkt for de konflikter, der fremlægges i filmen. Scenen skildrer blandt andet de
forskellige karakterer og de sammenstød, som deres personligheder skaber. Mødet fortæller
også om de sammenstød, der ridses op mellem samfundets officielle normer og de normer,
der gør sig gældende på sanatoriet og øen, sammenstød mellem natur og kultur, dyr og
menneske og sammenstød mellem det pæne og det grimme.
Ved det første møde med brødrene opleves stedet og de lyde, der er forbundet hertil
(Mødet s. 92-94). Farverne er grålige og brunlige, og lægger sig op ad de jordlige farver i det
falmede og nedslidte. Der er forskellige dyrelyde i baggrunden eksempelvis får, der bræger og
høns, der klukker. I første indstilling ser vi Gabriel i forgrunden og det store sanatorium i
baggrunden inde blandt træerne. Sanatoriet er forfaldent og nedslidt, og der er svamp på
ydervæggene. I tredje indstilling ses sanatoriet fra frøperspektiv, hvilket skaber en
fornemmelse af den kæmpe store bygning. I forgrunden har vi det rustne jernbur, som er en
del af det nedslidte udtryk. Der er ingen dyr i buret – de går alle frit omkring på gårdspladsen.
Græsset er højt og stolperne til husets indgangsparti er skæve og malingen krakeleret.
Den første person, Gabriel møder, er Gregor. Han kommer ud i falmet brun-gråligt tøj, der
leder tankerne hen på hyrder og landbrugsarbejdere fra en ældre tid. I det hele taget passer
Gregors udtryk til det faldefærdige hus, dyrene og omgivelserne. I indstilling 11 filmes Gregor
i halvnær, hvorved man kan se Gregors tøj i sammenhæng med sanatoriet i baggrunden.
Farverne fra tøjet går i et med farverne omkring ham. Gregor har ligesom Elias og Gabriel
hareskår, og de har begge en umoderne kedelig frisure, og selvom Gabriels tøj heller ikke

Pernille Østergaard Kjær

30

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

adskiller sig særligt fra de grålige og brunlige nuancer, kan der alligevel ses en forskel mellem
de to halvbrødres udtryk. Gabriel har en mørkeblå blazer i tyk stof på sammen med en grå
trøje med en hvidternet skjorte indenunder, hvilket skaber en kontrast til Gregors nedslidte
og hyrdeinspireret tøj. Blazeren med strik og skjorte under er en mere moderne stil, og stilen
afspejler også en mere akademisk verden end den, Gregor befinder sig i. Den brune farve fra
Gregors tøj og omgivelserne symboliserer både en kontakt til det jordnære, men også en
stagnering, som understreges af stedets faldefærdige udtryk (Nicolaisen, 2016).
Udover forskellen i det visuelle udtryk har Gabriel en helt anden forståelse af de sociale
adfærdskoder end brødrene har. Gabriels besøg vækker ikke nogen begejstring blandt
brødrene, og der er ikke en gæstfrihed eller høflighed, som man normalt vil kunne forvente,
når nogen besøger ens hjem. I indstilling 30 filmes Gabriel i halvnær, mens han fremviser et
billede. Herefter klippes der til halvnær af Franz og Gregor filmet fra en over-the-shoulder
position fra Gabriel. Ved at lade Gabriel stå med ryggen til, så vi ikke kan se hans ansigt i
samtalen med Gregor, tydeliggøres den hånende latter, som Gregor reagerer med ved
fremvisningen af billedet (Mødet s. 92-94). VI ser desuden samme barnlige reaktion fra Franz,
som Elias også udviste på sin date, idet han føler sig afbrudt. Fra indstilling 30 til indstilling 38
sker der en acceleration i indstillingernes lændge. De første to indstillinger varer 8 sekunder,
hvorefter klippene forkortes indtil Gabriel pludselig bliver slået ned med en udstoppet fugl.
Der sker altså meget hurtigt en aggressiv udvikling mellem brødrene, som underbygges af
kliplængden. Det kulminerer i de sidste to indstillinger, hvor tilskueren i nr. 37 knap registrerer
fuglen for derefter at se Gabriel blive slået ned. Tilskueren ved ikke mere end Gabriel, og det
skaber en surprise-spænding, hvor slaget både bliver en uventet social adfærd og fører en
latter med sig fra tilskuerens side som forløsning på den overraskende handling (Carroll, 2014,
s. 39). Selvom der kan trækkes nogle ligheder mellem Gabriels umiddelbare udseende og
brødrenes udseende, så er deres verdensforståelse og forventninger til det sociale kodeks vidt
forskellige. Der sker ved mødet et sammenstød mellem den verden, Gabriel kommer fra og
den verden, han kommer til, hvilket jeg vil komme ind på senere i dette afsnit.
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Den sociale orden
Vi ser flere steder, hvordan de sociale normer er anderledes for brødrene, end den er i den
officielle kultur på fastlandet og til dels på øen, hvilket er med til at skabe en særlig verden,
som især er gældende ved sanatoriet. Der er nogle helt specielle adfærdskarakteristika hos
brødrene, som skiller sig ud fra den officielle kulturs normer. De har en særlig omgang med
husdyrene, der lever på grunden. De er både ude og inde, og har fri mulighed for at bevæge
sig, hvor de vil. Selvom de har bure stående, så er burene forbeholdt afstraffelse af brødrene
og ikke dyrene. De bærer rundt på dyrene og især Gregor beskytter dem og kæler for dem. En
anden speciel ting ved deres omgang med dyrene er, som Gregor siger, at ”vi øver os jo bare
til, vi møder nogle piger ikk´” (Hønsene 1 s. 103). Det er altså okay for brødrene at have sex
med dyrene, idet de ikke ser den helt store forskel i om, de er sammen med mennesker eller
med dyr, og der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det.
Brødrenes brud med den officielle kulturs normer kan perspektiveres til den
karnevalistiske tankegang, idet karnevallet var et opgør med den officielle kulturs fastholdelse
af samfundsordenen. I den officielle kultur gælder forskellige sociale kodekser præget af
religiøse, politiske og moralske værdier alt efter hvilken kultur, man indgår i. Det er med til at
skabe et hierarki blandt samfundets borgere, som især kan skabe undertrykkelse og
marginalisering. Ser vi på brødrenes levevis, så lever de sammen i overensstemmelse og lighed
med dyrene. Franz nævner, at ”de har lige så meget ret til at være her, som vi har” og Elias
irettesætter Gabriel, da han vil have et andet værelse at sove i med kommentaren: ”Der er
ikke noget andet værelse, der bor dyrene jo” (Sovetid s. 106-107). Brødrenes normer stemmer
ikke overens med Gabriels normer for social adfærd, og det kan derfor ses som to forskellige
kulturer, som har hver deres repertoire af ansigtsbevarende foranstaltninger i forhold til at
opretholde ansigt og derved kunne samhandle (Goffman, 2004, s. 42)
Et andet karakteristisk adfærdstræk er brødrenes måde at håndtere konflikter på. Vi ser
det eksempelvis ved Gabriel og Elias’ første og andet møde med brødrene og ved
middagsbordet. Ved andet møde sender Gabriel Elias afsted for at snakke med dem, da
Gabriel mener, at ”Elias er god til konflikthåndtering. Han taler deres sprog” (Mødet 2 s. 97100) – underforstået formår han at bruge det repertoire, der eksisterer i deres kultur, og kan
derved handle i overensstemmelse med brødrene (ibid.). Elias har medbragt en kagerulle,
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ligesom brødrene bruger redskaber til at slå med. Indstillingernes længde forkortes atter,
mens der bygges op til duellen mellem Elias og Franz. Han står nu ansigt til ansigt med Franz.
Indstillingen er filmet i halvnær, mens de afventende går i cirkler om hinanden, og vi ser
skiftevis på den ene til den anden fra over-the-shoulder position. Duellen associeres med en
western-duel, hvor personerne står klar til at trække deres våben. Måden, scenen er filmet
på, skaber en overdreven og komisk effekt, som giver tilskueren mulighed for at følge med i,
hvad der sker. Konflikthåndteringen foregår non-verbalt og fungerer både som irettesættelse
og leg for dem. Det er kun Gabriel, der giver lyd fra sig ved slag, hvilket understreger det
naturlige i denne kommunikationsform for brødrene, men ikke for Gabriel. Den non-verbale
kommunikation indikerer samtidig en ældre og stagneret tid, der passer med sanatoriets
visuelle udtryk.
Den menneskelige kommunikation er en af de evner, der gennem evolutionen har udviklet
sig i takt med menneskets udvikling. Efterhånden som de tidlige menneskearters intelligens
har udviklet sig, er der også opstået et behov for at udveksle viden og erfaring, og derfor er
den indbyrdes kommunikation med tiden også blevet mere avanceret. Eksempelvis ved man,
at en kreativ og avanceret kommunikation i dag er nødvendig for at skabe tillid og fællesskab
som ved relationspleje og alliancer (Lassen, 2012). Imidlertid tyder brødrenes non-verbale
kommunikation på et lavere kommunikationsniveau, der ikke er fulgt med udviklingen. Vi ser
eksempler på simpel instruktionskommunikation især fra Josef, der afværger konflikt ved at
kommandere: ”Gå væk fra døren. Du belaster vores nyskabte relation med din stædighed
Elias” (Toiletsituationen s. 101) og ”Fjern dig fra situationen. Konflikten er løst” (Møde 1 s. 9294). De jordlige farver, brødrenes visuelle udtryk, deres omgang med dyr og deres måde at
kommunikere på skaber et sammenstød med den kultur, som Gabriel repræsenterer, og som
findes på fastlandet, og det bekræftes yderligere af Franz og Gabriels forskellige relationer til
viden og uddannelse. Gabriel fortæller, at han arbejder på universitetet og har skrevet en bog
om at søde mening med livet, og spørger om brødrenes forhold til skolegang, hvortil Franz
svarer: ”Vi havde et æsel engang. Det er sådan lidt derhen af kan man sige”
(Forståelseshorisonter s. 101). Gabriel er præget af den vestlige kulturs humanistiske
tankegang, hvor filosofi, visdom, tale og dannelse er idealet for det enkelte menneske, mens
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Franz forholder sig til det jordnære og velkendte. De to poler, der ridses op, er med til at skabe
forskellige verdner i filmen, der både adskiller sig fra hinanden i tid og rum.

Tiden og de tre rum
Kultursammenstødet er med til at skabe en illusion om en anden og ældre tid ved sanatoriet.
Det virker som om tiden på sanatoriet er stillestående i forhold til tiden på fastlandet.
Brødrenes barnlige væremåde, der eksempelvis kommer til udtryk ved, at de stadig sover
sammen, får læst godnathistorie op og den non-verbale kommunikation vidner om, at
udviklingen fra barn til dannet voksen er gået i stå. Der foregår et andet liv på sanatoriet, som
på sin vis er isoleret på øen. Jeg vil i det følgende argumentere for, at der etableres tre
forskellige rum i filmen: fastlandet, øen og sanatoriet. Beskrivelsen af det andet rum vil fylde
mest i afsnittet, da det både rummer kontrasten til fastlandet og til sanatoriet. Desuden
indeholder øen flere af de samme karakteristika som sanatoriet, og det tredje rum er blevet
beskrevet mere dybdegående i de tidligere afsnit.
Det første rum etableres på fastlandet, hvor vi blandt andet møder hospitalet,
restauranten og universitetet. Tiden i denne verden er meget nær samtiden og rummer den
dannede kultur med de sociale kodekser, som vi normalt kender dem. Det oplever vi i datingscenen, hvor psykoterapeuten repræsenterer den sociale adfærd, der er accepteret her.
Universitetet nævnes også i flere omgange, og refererer til uddannelse og forskning på højeste
videnskabelige plan, der ligesom hospitalet fungerer som en del af fastlandets rum og
antydning af en mere dannet kultur6.
Der ses også en forskel i de farver, der bruges på de forskellige locations på fastlandet i
forhold til farverne ved sanatoriet. Selvom farverne stadig er dæmpede og falmede, så træder
den røde farve frem i datingscenen, hvor rødvin, servietter, lys og blomster er med til at
farvelægge rummet. På samme måde farves rummet også på hospitalet, hvor vægge og seng
er i en falmet grøn farve og blomsten på den døde fader er lilla. Det står i kontrast til farverne
på øen, der holder sig i de brunlige nuancer, og som ikke skiller sig ud. Kontrasten mellem øen

6

Her hentydes der til dannelsesbegrebet, som det er blevet udviklet med humanismen, hvor dannelse er ensbetydende
med opdragelse til humanitet, altså alt, der vedrører mennesket i modsætning til det guddommelige eller animale. Det
leder også til en fortrolighed med det specifikt menneskelige som sprog og kultur, historie, litteratur, kunst med mere
samt en social dannelse i forhold til den ønskelige adfærd (Winther-Jensen, 2016).
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og fastlandet forstærkes yderligere ved Elias og Gabriels rejse mod Ork (Turen mod Ork s. 8889). I første indstilling filmes der i et supertotalbillede fra fugleperspektiv af motorvejen, hvor
storbyen kan ses i horisonten, mens naturen viser sig i forgrunden med motorvejen imellem.
Supertotalbilledet bruges som establishing shot for tilskueren, hvor motorvejen mellem byen
og naturen bliver skillevæggen mellem de to rum.
Det andet rum i filmen starter sin etablering med videobåndet fra den afdøde far. Her
gives der cues til tilskueren om en anden tid og et andet rum, idet det står i kontrast til
fastlandets rum. Videoen er et VHS-bånd, som trækker tilskueren med tilbage i tiden. Vi hører
om den biologiske far på øen Ork – en fiktiv ø, der ikke eksisterer i Danmark i virkeligheden.
Navnet giver associationer til orken, som er en eventyrfigur med uhyggeligt udseende. Ork
stammer fra ordet orcus, som er en reference for den græske gud Hades. Hades var hersker
over underverdenen og de døde, og denne reference skaber en del mystik omkring øen. Der
skabes et rum, hvor tiden i kraft af det eventyrlige træk og den mytologiske reference er
anderledes og ældre end tiden på fastlandet. Jeg vil vende tilbage til denne reference under
det mytologiske.
Det andet rum understøttes af den kontrast, der dannes mellem fastlandet og øen, i det
øjeblik Elias og Gabriel ankommer til øen. I scenen Ankomst til øen (s. 90-92) kører lægens bil
fra færgen og ind på land. Der spilles en underlægningsmusik, som minder om en melodi fra
en spilledåse, hvilket giver lyden et eventyrligt præg. Lyden er med til at indikere en ændring
i rum og tid. Der er noget mystisk og anderledes ved øen end ved fastlandet, og det
understreges af musikken, som går igen fra introscenen. I introscenen spilles
spilledåsemelodien7 også som underlægningsmusik, mens en barnestemme med voice-over
gør tilskueren opmærksom på, at der kommer ”en fortælling om en flok brødre” (Intro s. 81).
Der skabes en kobling mellem filmens eventyrlige intro og den mystiske ø. Det visuelle syn,
der møder tilskueren ved ankomsten til øen, er en by i forfald. Lægens gamle bil passer ind i
det nedslidte miljø, hvor presenninger er trukket ud over dele af bygningerne, mens stolperne
er skæve. Elias bryder tavsheden med kommentaren: ”ej, nej, nej, nej, her kan man da ikke bo
… her er ingen man kan gå i seng med”, og det skaber en komisk effekt. Man forventer ikke en
kommentar om, hvorvidt der er damer at gå i seng med som afgørende for, om man kan bo

7

Jeg vil fremadrettet bruge ordet spilledåsemelodi om netop denne melodi i filmen, da den går igen i flere scener.
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et sted, når det er tydeligt at se, at stedet er forladt og helt i forfald. Denne
uoverensstemmelse gør det humoristisk samtidig med, at Elias på sin vis har helt ret i sit
udsagn. Der er ingen at gå i seng med, fordi stedet er helt forladt, hvorfor det af naturlige
grunde ikke vil være i interesse at bo sådan et sted.
Kontrasten mellem fastlandet og øen er også karakteristisk for det tredje rum ved
sanatoriet, men øen skiller sig alligevel ud som det andet rum i forhold til sanatoriet på grund
af sin funktion som mellemstation mellem fastlandet og sanatoriet. Selvom der etableres en
anden verden ved kontakten med øen, er der imidlertid stadig visse regler og normer, der
følger de socialt accepterede normer fra fastlandet. Der eksisterer blandt andet institutioner
på øen som børnehave, kommune og læge, og vi ser blandt andet Franz’ fyring fra børnehaven
som et sammenstød mellem de to rum, hvor de etablerede regler for henholdsvis sanatoriet
og øen kolliderer. Her sker et sammenstød mellem den adfærd, som Franz er vant til at bruge
som konfliktløsning og den adfærd, som institutionen forventer, at en pædagog udviser over
for børnene. I andet møde med Vildanden (Børnehaven s. 123-125) forsøger Franz og Elias at
tilpasse sig de normer, som forventes af dem på øen. De har klædt sig i jakkesæt og slips til
lejligheden og medbragt en forsoningsgave i form af osten. Øen indeholder således to
retninger – én rettet mod civilisationen symboliseret ved fastlandet, og én rettet mod dens
forfald, som vi ser det ved sanatoriet.
Denne splittelse i øens rum kan også ses i de to karakterer borgmesteren Flemming Abott
og datteren Ellen. På den ene side står Ellen; pessimistisk på øens vegne, idet hun ser den som
døende på grund af dens mangel på indbyggere. På den anden side ses borgmesteren, der i
sin tid slog sig politisk på sloganet ”vækst og liv”. Han forsvarer brødrene og deres handlinger
ved at finde på mulige forklaringer på brødrenes voldsepisoder for derved at kunne lukke
virkeligheden ude og overtale folk til at blive på øen. Øen som mellemstation tydeliggøres
gennem Gabriel og Elias’ ventende positioner, mens de er ved borgmesteren – i begge tilfælde
for at vente på færgen. Det kan siges, at øens rum i filmen er etableret som værende et
grænseland mellem fastlandet og sanatoriet, hvor nogle regler fra den moderne civilisation
stadig hersker, mens andre simpelthen bare bliver ignoreret. Øen, som rum, fungerer en
mellemstation, der forbinder sanatoriet med fastlandet.
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Det sidste rum, der skabes, er rummet omkring sanatoriet. Et sanatorium fungerede i
starten af 1900-tallet som et sted, hvor folk med kroniske sygdomme blev behandlet. Senere
blev de fleste sanatorier til kursteder med kurbade og afstressende oplevelser, og blev i det
hele taget betragtet som helingssteder (Den store Danske, 2016). I sammenhæng med
sanatoriets funktion i en ældre tid og det faldefærdige syn, som tilskueren møder ved
sanatoriet, skabes en ramme om rummet, hvor det indikeres, at der eksisterer en ældre tid.
Tapetet er skraldet af væggene, møblerne er gamle og slidte, malingen er krakeleret både
udvendig og indvendig, der er ledninger, som hænger ned fra loftet og det meste af huset får
begrænset sollys ind. Som tidligere nævnt er farverne karakteristiske for rummet og er med
til at skabe et nedslidt udtryk. Derudover eksisterer der også andre sociale kodekser, som vi
har set gennem brødrenes opførsel, hvilket er med til at understrege en tidsmæssig forskel
mellem fastlandet og sanatoriet. Eventyrtrækkene, det mytologiske, underlægningsmusikken,
det faldefærdige og de brunlige farver, det animalske og de anderledes normer får det hele til
at virke stagneret og tiden bliver stillestående. Det store kultursammenstød, som allerede
skitseres i første møde mellem Gabriel og brødrene, skaber en kontrast mellem nutiden og
fortiden, hvor brødrenes hjem indkapsles i sin egen tidsboble.
Karnevalistiske træk ved tiden og rummet
Den isolerede verden og den indkapslede tid rummer nogle karnevalistiske træk. Generelt blev
karnevallet set som et opgør med de officielle normer i samfundet, hvilket er et af
hovedtrækkene ved den særlige tid, som brødrene lever i ved sanatoriet. De har deres egne
regler og normer, som gør op med den officielle kulturs normer, symboliseret ved rummet på
fastlandet. Karnevallet er også knyttet til tiden via den biologiske tid, det vil sige de forskellige
faser, der er knyttet til naturens gang som fødsel og død, sommer og vinter. Tiden ved
sanatoriet er også koblet til den biologiske tid i den forstand, at brødrenes liv er meget enkelt
og jordnært. De lever efter naturens præmisser og deres stilstand er knyttet til faderens død.
Det skaber en mere cyklisk eller stillestående tid, hvor brødrene lader tingene gå sin gang. På
den måde kan det føles som om, tiden går langsomt, og at den følger en cyklisk struktur, hvor
naturens gang går i ring - solen står op, solen går ned, man fødes, man dør, hvorefter det
starter forfra. Imidlertid sker der en ændring i tiden, da den døde far fjernes fra huset. Herefter
indføres nye regler og de opsætter mål for, hvad der skal ske i deres liv – Franz skal have sit
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arbejde tilbage og Gabriel skal skaffe piger til dem. Tiden ændres, så dem foregår mere
lineært. Den er fremadrettet og karaktererne har mål foran sig, som de skal nå. Jeg vil senere
komme mere ind på de ændringer, der sker i takt med faderens fjernelse fra hjemmet.
Der er både karnevalistiske træk ved brødrenes levevis inden Gabriel og Elias forstyrrer
dem, og efter erkendelsen er sket. Et af karnevallets træk er ifølge Bakhtin, at verdenen
vendes på hovedet, sådan som vi eksempelvis har set det ved Jeppe på bjerget, hvorved
verdenen efter karnevallet ses i et nyt perspektiv. Et af de steder, hvor tingene tydeligt vendes
på hovedet ved sanatoriet, er anskuelsen af dyrene og menneskene. Normalt holdes husdyr
kontrolleret af mennesket i bure eller på afgrænsede områder, men ved sanatoriet bevæger
dyrene sig frit rundt. Her er det dyrene, der optræder som de frie og rolige, mens mennesket
optræder vildt og ukontrolleret gennem deres brug af vold. I scenen, hvor Gabriel og Gregor
er smidt i buret, ser vi et halvnært billede af Gregor inde i buret, hvorefter der panoreres over
på Gabriel i det andet bur. I baggrunden er fårene og gæssene, der går frit rundt uden for
buret i fokus og lydene fra dyrene er rolige i de stille omgivelser. Kameraet skifter mellem
halvnære billeder af Gregor og Gabriel, hvorefter der skiftes til nær af Gregor, der bider
Gabriel, hvorved fokus rettes direkte mod den voldsomme handling. Samtidig tydeliggøres
handlingen gennem bruddet på lydsiden, idet Gabriel råber op og bryder med de rolige
dyrelyde (Buret s. 120).
Et andet eksempel på, at brødrene ses som de vilde ved sanatoriet, kan ses i scenen, hvor
brødrene skal afhentes til indlæggelse på hospitalet (Afhentning af brødrene s. 129). Her
betragtes de af folk uden for sanatoriet som vilde og ustyrlige. Brødrene filmes fra
fugleperspektiv i halvnær, mens de sidder på række i spændetrøjer. De bliver set ned på og
bliver set på som om, de skal tæmmes for at kunne styres. Den magtbalance, der opstår
mellem brødrene og personerne fra fastlandet, illustreres gennem fugleperspektivet. Rollerne
er byttet om – det er mennesket, der skal styres og holdes fanget, mens dyrene lever i harmoni
med hinanden. Ved at vende de gængse forhold på hovedet, skabes der plads til refleksion
hos tilskueren over forholdet mellem menneske og dyr og den behandling, vi giver hinanden.
Denne refleksion kan skabe nye perspektiver på samfundet, hvilket er en del af karnevallets
grundtanke.
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Der er også andre træk, der peger på en karnevalistisk tid, idet brødrene lever i frihed,
lighed, fællesskab og overflod, som er nogle af de karnevalistiske træk. De er alle lige og
Gabriels erkendelse af, hvad han og brødrene er, understreger ligheden. De lever i frihed for
samfundets normer og er i høj grad båret af borgmesterens accept af dem. Samtidig har de et
stort fællesskab, de er sammen om det hele; sover sammen, spiser sammen, får
godnathistorie sammen og de lever sammen, sammen med deres skabte familier og deres dyr.
Dette fællesskab er med til at skabe et væld af mennesker og dyr. Der er i den sidste scene dyr
og mennesker i massevis. De har fået skabt en masse børn, og har mulighed for at skabe flere
med deres nye viden om faderens eksperimenter, hvilket får det hele til at virke som en
overflod af mennesker og dyr, der lever frit sammen i ét stort fællesskab.
Karnevallet blev brugt som et opgør med samfundets officielle normer, men kun for en
begrænset tidsperiode. Herefter indfandt der sig igen den normale samfundsorden, og
tingene fandt tilbage til sin kendte plads. Ændringerne ved sanatoriet kan ses som en
normalisering i forhold til samfundets officielle normer, hvor stilstanden og brødrenes normer
brydes, og brødrene begynder at normalisere sig med Gabriels hjælp. Eksempelvis skal dyrene
være udenfor, der fokuseres på hygiejnen og brødrene må ikke længere sove sammen – alt
sammen eksempler på ting, der er omvendte i forhold til den officielle kultur på fastlandet,
som Gabriel repræsenterer. Den karnevalistiske tid brydes yderligere i scenen, hvor Gabriel
går sin vej fra brødrene. Han har været fysisk fastlåst til stedet på grund af den nødvendige
kørestol, men er efter lægens hjælp i stand til at gå derfra. Hans valg om at gå fra stedet
minder tilskueren om, at der reelt set ikke er noget, der holder Gabriel og Elias på sanatoriet,
men de er alligevel blevet indkapslet i tidsboblen og ført ind i brødrenes hjem og regler. Under
karnevallet er der ingen opdeling mellem publikum og udøver, og Gabriel og Elias er kommet
til at leve i det, for så længe karnevallet står på, er der ikke noget andet liv. Man bliver således
underlagt karnevallets love, og det bliver seeren bevidst om ved Gabriels eksil fra gruppen.
Den normalisering, der finder sted, vender imidlertid tilbage til sin karnevalistiske tilstand
i slutningen af filmen. Filmen bygges op om opdagelsen og erkendelsen af, hvem de er, og da
denne erkendelse indtræffer, brydes der også med det normaliserede. Gabriel, som er
hovedrepræsentanten for den officielle kultur, accepterer brødrene og sig selv for, hvem og
hvad de er, og det ændrede syn på verden etablerer en ny samfundsorden ved sanatoriet.
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Samfundet må i stedet acceptere dem og tilpasse sig i forhold til brødrene, hvilket tydeliggøres
i filmens afsluttende scene, hvor fortællerstemmen bemærker, at ”selvom de gamle på øen
stadig var bange for brødrene, og for de ting, som alle vidste foregik nede i kælderen, så
respekterede man alligevel, at det nogen gange må være sådan” (Familien s. 134-135). De er
stadig øens særlinge, men de får lov at leve i fred, fordi ”liv er liv, og alternativet ikke er at
foretrække” (Ibid.).
Genetableringen af tiden og rummet i slutningen af filmen tydeliggøres også i kraft af
scenens stilistiske virkemidler. Ligesom anslaget føres tilskueren tilbage til en scene filmet
med steady cam, og hvor billedet virker sløret, idet der er brugt soft-linse. Det skaber et
drømmende udtryk, der sammen med voice-overen og fløjtespillet i underlægningsmusikken,
leder tankerne tilbage på eventyrgenren. Scenen er utrolig lys, idet lyset kommer ind fra
vinduerne på en sådan måde, at hele stuen virker oplyst og strålende. Der er også ændringer
i farverne, hvor det hele ikke længere kun er brunligt, men eksempelvis er gardinerne og
stoleryggene rosa, og der står hvide og røde blomster i vinduet. Samtidig har tøjet fået mere
struktur og de sidder i rent jakkesæt eller med slips og skjorte. Det er ikke markante og kraftige
farver, der er kommet ind i hjemmet, men sarte farver, som i samarbejde med de andre
virkemidler skaber et romantiseret og paradisisk udtryk. Der er mere liv og harmoni, end der
var før, hvilket både kan ses i forhold til brødrenes forhold til hinanden og til samfundet, men
også helt bogstaveligt i forhold til, at der er kommet mere liv på sanatoriet gennem
kvindelighed og frugtbarhed, idet den sarte rosa også er farven på kvindens skød.
Man kan sige, at den egentlige karnevalistiske tid genetableres i slutningen, idet
karakteristiske rum ved sanatoriet også genoprettes. Et af hovedtrækkene i den
karnevalistiske latterkultur er landsbytossen, som er en permanent bærer af karnevallets idé
i hverdagslivet, hvor fremmedgørelsen forsvinder, og der hersker ligeværdighed, der ikke er
underlagt etik og anstændighed i dens normale former. Her bliver det brødrene, som agerer
landsbytosser og bærer af den karnevalistiske idé. Landsbytossen var også officielt anerkendt,
og det bliver brødrene også for deres særheder, og de er afgørende for, at øen ikke dør.
Samtidig ender de med at leve i lighed, fællesskab, overflod og med andre sociale normer end
den officielle kulturs. Jeg vil i de diskuterende og afsluttende bemærkninger bringe den
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ironiserende undertone op, som den romantiserede slutning også rummer, og hvilken effekt
det bidrager med for tilskueren.

Dyrene
Filmen indeholder et væld af forskellige dyrearter. Som nævnt ovenfor, skabes der forskellige
verdener ved henholdsvis fastlandet og ved øen, og i tillæg hertil er der en tydelig kontrast
mellem verdenerne og mængden af dyr. I de første scener, der foregår på fastlandet, er der
ingen dyr at spore overhovedet, men i takt med vi bevæger os tættere og tættere på
sanatoriet, dukker der flere og flere dyr op. Dyrene har en væsentlig rolle i filmen, og det er
derfor relevant at se på deres betydning og sammenspil med brødrene.
Storken
På øen, der fungerer som mellemstation eller grænseland mellem fastlandets rum og rummet
ved sanatoriet, ses der kun meget få dyr. Der høres mågeskrig ved ankomsten til øen, og så
præsenteres tilskueren for den manglende stork ved borgmesterens hjem. Storken er et
frugtbarhedssymbol, som ifølge myten siges at komme med børnene, når man skal være
forældre. Udover myten så indikerer en storkebestand også, at området de lever i, er
bæredygtigt, da det fortæller noget om tilstanden af det naturmiljø, som omgiver den.
Derudover er storken en trækfugl, som flyver sydpå om vinteren og oftest vender tilbage til
sin rede igen til foråret, men der findes kun meget få ynglende par tilbage i Danmark (Om
storken, 2016). I filmen er storken ikke vendt tilbage til reden ved borgmesterens hjem, og
seerens associationer til storken i Danmark er derfor med til at gøre den til et symbol på øens
tilstand i filmen. Ved ankomsten til borgmesterens hjem filmes storkereden i fugleperspektiv,
hvor det er muligt at se ned i den tomme rede, mens Elias, Gabriel, Flemming og Ellen er
placeret i baggrunden i defokus, hvor de kigger op mod reden. Det tydeliggør det vilkår, at
storken ikke er der, og det er med til at give den en særlig status.
Flemming og Ellen har to forskellige syn på, hvorvidt storken vender tilbage eller ej, hvilket
også kan ses som et udtryk for deres mening om øen. Ellen påstår hårdnakket, at storken aldrig
kommer igen, mens den hårde tone glider af på Flemming, som har en stor tro på, at den
vender tilbage igen: ”Vi venter på, at den vender tilbage, og hvis ikke den gør, så gør dens børn
eller dens børns børn” (Efter mødet s. 95-96). Det understreger storken som værende et
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symbol på øens tilstand. Ellen har et meget negativt syn på øens overlevelse og advarer Elias
og Gabriel om at blive og i stedet komme tilbage til fastlandet igen. Her er Flemming af en
anden mening, idet han gør alt, hvad han kan for at få Elias og Gabriel til at blive på øen,
opsøge deres brødre og finde ud af, hvad der er sket med deres mor. Flemmings optimistiske
tilgang til øens vækst kan afspejles i indstilling 22, hvor vi følger borgmesterens blikretning fra
det forrige klip op mod storkereden, der filmes i frøperspektiv. Ved at følge blikretningen op
mod reden, skabes en effekt af håb og længsel fra borgmesteren. Samtidig bliver der også
ekstra fokus på storkens rolle ved at filme nedefra og op, hvorved reden kommer til at virke
højt placeret, og derfor også uopnåelig.
Storken er fraværende næsten hele filmen igennem i parallel til øens ustabile fremtid og
mulige slettelse fra landkortet. Først ved klimaks (Storken s. 129) opdager Gabriel dens
tilbagekomst. Den første indstilling af storken filmes med defokus på den, mens den lander i
baggrunden på gårdspladsen. Hele øens fremtid ændres med storkens tilbagekomst og det
understreges også af underlægningsmusikken, der indikerer spænding ved at tonen holdes og
trækkes ud, hvorefter den slår over i spilledåsemelodien, imens Gabriel reflekterer. Det skaber
en refleksion hos tilskueren på grund af spilledåsemelodiens mytiske karakter. Derefter filmes
storken i et nærbillede, først på fødderne, så på hele storken og tilskueren får mulighed for at
bemærke, at den er muteret med menneskefødder og hareskår. Den næste indstilling er et
nærbillede af Gabriels eftertænksomme udtryk, hvilket skaber forbindelse mellem den
muterede stork og Gabriels beslutning om at drage tilbage til brødrene for at få klarhed.
Brødrene undgår at blive indlagt på hospitalet, og beslutningen sikrer øens overlevelse. Den
muterede storks tilbagekomst får afgørende betydning for handlingen.
Hønsene
Modsat de to første rum, der skabes i filmen, vrimler det til gengæld med dyr i det tredje rum.
Dyrene er en stor del af brødrenes liv både i forhold til deres fysiske overlevelse og i forhold
til slægtens overlevelse. Der findes både grise, får, kalkuner, tyr og høns, hvilket alle er dyr,
som brødrene kan leve af. De får indtjening gennem tyrens sæd, ost fra fåret, æg fra hønsene
og kød fra alle dyrene.
Hønsene får en særlig plads i fortællingen både i kraft af, at de indgår i filmtitlen og i kraft
af deres forskellige funktioner i filmen. Ser vi på titlen Mænd og høns rummer den flere
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betydninger. På det ene niveau antyder titlen, at filmen helt konkret handler om mænd og
høns, hvilket den bogstavelig talt også gør. Hønsene lever frit og på lige fod med brødrene i
huset. De er en fast del af de dyrelyde, der høres i baggrunden og som karakteriserer rummet
ved sanatoriet. De asynkrone baggrundslyde er med til at skabe det særlige rum, der er der.
Hønsene bidrager desuden til brødrenes overlevelse, idet de giver æg og kød at spise, og
derfor er deres og brødrenes liv påvirket af hinandens tilstedeværelse.
På det andet niveau kan høns også referere til kvinder, så titlen i stedet antyder, at filmen
handler om mænd og kvinder, hvorved filmen på et andet plan tematiserer de
problemstillinger, som brødrene har med kvinder. I dette perspektiv bliver hønsene
seksualiseret. Det ser vi blandt andet, hvor Gregor stolt viser en høne frem med numsehullet
mod Elias og herefter kommenterer: ”Vi øver os jo bare til vi møder nogle piger ikk´” (Hønsene
1 s. 103). I indstillingen er Gregor placeret i halvnær, og den fremstrakte høne er placeret midt
i kameravinklen og kommer derfor til at være i centrum for tilskuerens blik. For Gregor er det
helt normalt, at de kan øve sig med hønsene. Han er klar over, at de skal bruge kvinder for at
kunne formere sig, men ser ikke noget problem i at være sammen med hønsene.
Hønsene er også vigtige i forhold til Gabriels undren omkring de ting, der foregår i
kælderen. Efter første besøg i kælderen opdager Gabriel en sammenhæng mellem hønsene
og de forsøg, han ser dernede. Første gang tilskueren helt tydeligt stifter bekendtskab med de
muterede høns sker i scenen Kælderlåsen (s. 113-114). Her klippes der i slutningen af scenen
til et nærbillede af en høne, hvis specielle gokken har kørt asynkront i baggrunden. Hønen
filmes i nær, hvor den går forbi kameraet, mens Gabriel og Franz er i baggrunden i defokus.
Indstillingen kører i tre sekunder, hvor det eneste, der sker i billedet, er hønen, som går
langsomt forbi. Seeren får derved tid til at dvæle ved detaljerne, og den efterfølgende klipning
til et nærbillede af Gabriels ansigtsudtryk understreger det specielle ved dyret, som seeren
lige har observeret. I den efterfølgende scene uddybes hønsenes særpræg, og vi ser fra
frøperspektiv Gabriel, der sidder blandt hønsene og observerer. Gabriel er filmet i halvtotal,
hvilket skaber et overblik over situationen, men frøperspektivet gør, at flere af hønsene også
kommer med i billedet og dækker for tilskuerens udsyn. De er desuden filmet med defokus,
og tilskueren kan endnu ikke se de interessante detaljer ved hønsene, som
spændingsmusikken i baggrunden lægger op til. Det interessante ved hønsene kan ikke ses,
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og det øger spændingen og mystikken omkring hønsene. I sjette og ottende indstilling filmes
en høne i nær, og her holdes hønen også i fokus i tre sekunder, hvor der ikke sker anden
handling i billedet. Hønens deformationer bliver helt tydelige for tilskueren, og det bliver
samtidig også tydeligt, at faderen har gjort en helt speciel opdagelse ved at bryde
artsbarrieren.
Posthumanismen og de fem menneskedyr
Faderens eksperimenter med dyrene har ført til et genetisk gennembrud, idet han bryder
artsbarrieren. Det vil sige, at det er muligt at krydse forskellige arter, få dem til at overleve og
kunne reproducere sig. Det er altså muligt for ham, at blande mennesket med en ugle eller
høns med en ko eller en gris. Som det er i dag, kan arter, der afviger mere end 10 % fra
hinanden i genmateriale ikke krydses, og selvom de ikke afviger mere, er der stadig en lille
chance for at afkommet selv kan få unger (Sørensen J. G., 2011). Ved at bryde artsbarrieren
fjernes det unikke ved hver art, der adskiller det fra andre arter. Det artsspecifikke element
kan ses i forhold til en posthumanistisk forståelse af verden, der netop forsøger at nedbryde
den kategoriske separation mellem mennesker og ikke-mennesker. Wolfe påpeger, at
konceptet omkring subjektivitet skal undermineres og i stedet åbne op for fælles
karakteristika, der går på tværs af artsbestemmelse. Filmen tematiserer ikke direkte
artspecificitet, men åbner op for andre tanker om dyr og mennesker ved at lade opdagelsen
af, artsbarrierens brud være afgørende for forståelsen af brødrenes karakteristika, adfærd og
indbyrdes relationer. Skellet mellem menneske og ikke-menneske fjernes, hvilket også
medfører, at subjektiviteten bliver mere rummelig. Wolfe fremhæver, at: ”it is only by giving
up notions of personhood that speciesism can be destabilized” (Wolfe, 2011, s. 149), hvilket
netop sker ved, at arterne nu kan parre sig med hvilken som helst anden art og stadig overleve.
Ved at udviske den artsspecifikke grænse bliver alle arter en enhed, hvor alle er lige, og
denne enhedstanke kan også ses i brødrenes måde at omgås dyrene på. Det fremgår også
tydeligt i Franz’ kommentar til Gabriel, da Gabriel opdager en muteret høne for første gang:
”Ja det er muligt, men de har ligeså meget ret til at være her, som vi har” (Kælderlåsen s. 113114). Denne ligestilllingstanke mellem mennesket og dyrene forstærker også accepten af
dyrenes tilstedeværelse for tilskueren. Vi accepterer dyrenes bevægefrihed og lige rettigheder
til pladsen omkring dem som en del af filmens fiktive verden, og afsløringen af brødrenes
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sammenblanding med dyrene er derfor også med til at lukke huller for tilskueren og skabe
slutninger. Den posthumanistiske tanke forsøger at gøre op med menneskets selvfølgelige
dominans over resten af verden, og denne dominans undermineres ved sanatoriet, og den
posthumanistiske tanke ansporer således et mere økocentrisk verdenssyn, der omfatter alt
værende og hvor alt er forbundet med hinanden.
Denne sammenblanding af dyr og mennesker kan også påpeges ved brødrenes interne
slægtskaber. Gabriel lægger i starten af filmen vægt på, at ”fra nu af er vi kun halvbrødre –
husk det!” (videoen s. 85-87), hvor den sidste kommentar ”husk det” netop bliver nødvendig
at huske, da seeren opklarer mysteriet om brødrenes mødre og deres slægtskab. Elias viser
sig at være 11,4 % tyr og i familie med tyren Isak den ottende. Gabriel er ugle og den udgør
7,1 % af Gabriels DNA. Franz 15 % høne, Josef er 9,5 % mus og Gregor 10 % hund. De har alle
samme far, alle sammen forskellige mødre og alle er krydset med hvert deres dyr. De er alle
halvbrødre og denne sammenkædning forbindes også via klipningen i scenen i kælderen. Her
skiftes der mellem Gabriel, Josef, Franz, Gregor og de døde mødre i akvarierne i 50
indstillinger, mens det langsomt opklares, hvordan de alle er beslægtede (Brødrene i kælderen
s. 130-133). De betegnes som mennesketyr, menneskeugle og møne (et menneske og en
høne), og er på den måde både halvbrødre, halvdyr og halvmennesker, hvilket også er
gældende for dyrene, der også er blevet krydset med hinanden på kryds og tværs. I
overensstemmelse med Wittgensteins teori om familielighed8, kan brødrene og dyrene siges
at være i familie med hinanden ved at have overlappende egenskaber. Elias er eksempelvis i
familie med tyren Isak, mens de andre brødre ikke er, men de har stadigvæk overlappende
DNA lige så vel som dyrene med forskellige mutationer har det.
Ud fra et posthumanistisk perspektiv er den teknologiske viden med til at fremprovokere
en tænkning, der går væk fra forståelsen af mennesket som essentiel og uforanderlig, og i
stedet bevæger sig i retning af en forestilling om mennesket som en dynamisk og mere
variabel størrelse (Skiveren & Gregersen, 2015, s. 45-46). Teknologien fremskynder en proces,
hvor vi går fra nutidens humane menneske til det posthumane ”menneske”. Den

8

Ludwig Wittgenstein udgav i 1953 det filosofiske værk Philosophische Untersuchngen, hvori han beskrev et nyt
redskab til klassificering kaldet ”Familienähnlichkei”, der bygger på ideen om, at elementer i samme klasse ikke
behøver at have et bestemt sæt af fælles egenskaber, men i stedet kendetegnes elementerne i samme klasse ved at
have overlappende egenskaber (Jensen A. F., 2016).
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posthumanistiske tankegang går på, at det posthumanistiske er det, der lægger sig ud over og
efter humanismen, hvorved kategoriseringerne menneske og ikke-menneske undersøges og
nedbrydes. Det er også det, der sker med brødrene i deres sammenkrydsning med dyrene. De
får et andet prædikat end menneske i form af ”mennesketyr”, ”menneskeugle” og den
nyopfundne betegnelse ”møne” (Brødrene i kælderen s. 130-133), som netop fremhæver, at
der ikke længere er tale om et menneske, men noget, som lægger sig ud over humanismen.
Selvom teknologien spiller en rolle i forhold til at skabe disse menneskedyr og er
banebrydende i forhold til videnskaben i dag, kan det diskuteres, om brødrene i en grad
fremstilles som præhumanistiske mennesker. Vi er evolutionært udviklet fra simple
organismer til menneskeaber til menneske, og vores hjerne er i takt med vores udvikling
blevet større, og mennesket mere intelligent (Flagga, 2016). Brødrene er fremstillet således,
at de ikke virker til at fungere helt på samme kognitive niveau som andre personer, hvorfor
det lavere intelligensniveau, det etablerede tredje rum og den ældre, stagnerede tid, som
kendetegner rummet, er med til at fremstille den dyriske sammensmeltning med mennesket
som en evolutionær tilbagegang. Evolutionen fungerer imidlertid sådan, at det næste skridt
ikke nødvendigvis er lineært, og derfor vil det posthumane menneske også kunne være et
skridt mod menneskedyret, og dermed stadig med til at afvikle mennesket.
Posthumanismen arbejder netop med begge disse definitioner, idet mennesket ikke er et
distinkt væsen, men inkorporeret i teknologien og naturen, idet de hyperteknologiske midler
har indflydelse på, hvordan fremtiden vil komme til at se ud, og er en væsentlig medskaber
både mekanisk og kemisk i menneskets ud- og afvikling (Skiveren & Gregersen, 2015, s. 46).
Det posthumanistiske aspekt i filmen skaber en forståelse for mennesket som en mere
dynamisk størrelse, der som et naturligt led i Darwins evolutionslære udvikler sig fra en art til
en anden, hvilket udfordrer den tanke, at mennesket er overlegen i forhold til andre
organismer, uanset om udviklingen er præ- eller posthumanistisk. Filmen udfordrer den
selvfølgelige antagelse, at mennesket er overlegen dyrene gennem den enhedstanke, som
hersker ved sanatoriet, og som jeg tidligere har beskrevet. Det sker blandt andet ved at lade
hovedpersonerne være blandinger af dyr og menneske.
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Det groteske
Et af de virkemidler, der gøres stort brug af i filmen er det groteske. Vi ser i høj grad en brug
af den groteske realisme, som den er defineret i forbindelse med middelalderens latterkultur,
hvor nogle af grundtrækkene, der går igen i filmen er fokus på det kødelige liv, kroppen og
livscyklusser, men vi ser også den groteske realisme igennem seksuelle fremstillinger og
forskellige opsatte kontraster.
Maden
Mad er generelt en rekvisit, der er hyppigt brugt igennem hele filmen, og som figurerer både
på et visuelt og et lydligt niveau. Helt generelt ser vi et overvæld af mad – på bordene ligger
der altid ost og æg, middagene rummer en overflod af mad og på Gabriel og Elias’ værelse er
der fyldt med ost over det hele. Det er med til at sætte det kødelige liv i centrum. Ved
middagsbordet ser vi især den groteske realisme udfolde sig i filmen, hvor det materieltkropslige er med til at skabe et groteske udtryk (Aftensmaden 1 s. 92-95). Første indstilling
viser et nært billede af en tallerken i fokus og i forgrunden en stegt kylling i defokus. De første
fire indstillinger er maden på bordet kun synlig i en vis udstrækning, og maden falder ind i
omgivelserne på grund af de jordlige farver. Både huset, møblerne og brødrenes tøj har
forskellige nuancer af brun og her falder den stegte kylling, den udkogte gulerod, pastinak og
løg med skæl ind i disse omgivelser. Stærke farver på maden er med til at gøre den mere
indbydende, men ved at holde maden i de brunlige farver degraderes den fra noget overdådigt
til noget jordnært, og udtrykket bliver i stedet overdrevent.
Mens vi ser på maden, kan der på lydsiden høres smask samt personer, der snakker med
mad i munden. Sammenspillet mellem det visuelle og det lydlige tydeliggøres i nærbilledet af
en kylling på en tallerken, der skæres i bidder. Kyllingen vises i sin stegte udgave, hvor fedtet
glinser på tallerkenen og på kyllingen. Sammen med lyden af kniven, der skærer igennem den,
fremstilles den både grotesk i kraft af det overdrevne fokus på den og klam gennem dens
visuelle og auditive udtryk. Selve opstillingen af maden på middagsbordet kommer også til at
virke grotesk, idet maden fremstilles hyperbolsk. Maden er placeret på træplader i store grove
og hele stykker, hvor der er rod på grøntsagerne og nogle af løgene er ikke skrællet. Det grove
udtryk kommer til at stå i kontrast til de små vinglas med sirlige indgraveringer, hvilket får hele
middagsbordet til at virke endnu mere overdrevent i sin udformning, og hele situationens

Pernille Østergaard Kjær

47

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

groteskhed understøttes af den efterfølgende slåskamp på tværs af bordet. Det materieltkropslige fokus fra karnevalismen kommer til udtryk i en konkret udveksling mellem brødrene
gennem spisningen og slåskampen, og som er en del af det kødelige liv, der er kommer i fokus
under karnevallet.
På det lydlige niveau sker der også en tydeliggørelse af det materielt-kropslige i forhold til
maden. I madscenerne bliver især de slubrende og smaskende lyde tydelige for tilskueren. I
scenen ved borgmesterhjemmet er det den lydmæssige side af maden, der kommer i centrum,
hvor det visuelle udtryk ikke spiller en lige så stor rolle (Borgmesterhjemmet s. 97). De sidste
to indstillinger viser henholdsvis et nærbillede af borgmesteren, der drikker kaffe og et
nærbillede af Gabriel, der spiser makronkage, men lyden bliver tydelig for tilskueren, da
borgmesterens slubren af kaffen sker asynkront med billedsiden. Lyden til borgmesterens
handling sker først i nærbilledet af Gabriel, hvor Gabriels tyggen også kan høres. Der sker ikke
andet i de to indstillinger, og tilskueren har derfor mulighed for at dvæle ved lydene, og denne
kontrast mellem de rolige billeder og den tydelige lyd skaber en grotesk realisme anført af det
materielle i maden og det kropslige i handlingen.
Den gumlende lyd af mad, der spises, bruges også i anden sammenhæng for at skabe en
overdreven effekt. Vi hører lyden ved andet møde med brødrene, hvor Elias kommer op at
slås med dem (Møde 2 s. 98-100). Her sker en krydsklipning mellem Elias og brødrene på
gårdspladsen og Gabriel og borgmesteren siddende inde i bilen. Billedet er beskåret sådan, at
man kan se dem gennem forruden på bilen, hvor bilens vinduesramme danner ramme om
billedet. Det er filmet i neutral position lige ud for personerne, hvilket skaber fornemmelsen
af, at de sidder og kigger lige ud på Elias’ konfrontation med brødrene. Mens Gabriel og
borgmesteren kigger ud på brødrene, sidder de og spiser småkager. Der snakkes igen med
mad i munden, og smaskelyden er tydelig, selvom der også forekommer andre lyde. Udover
den tydelige smaskelyden bliver situationen grotesk, fordi brødrene begynder at slå hinanden
med gryder og udstoppede fugle. Den groteske realisme kommer til udtryk i voldscenen, som
overgøres ved brug af redskaberne, og den kommer til at stå i et spændingsforhold til Gabriel
og borgmesteren i bilen, fordi de sidder og spiser, mens de ser på ”forestillingen” foran dem.
Netop i kraft af det overgjorte i form af de udstoppede dyr og køkkenredskaberne, der
bruges til at slå med og den kontrast, der opstår i krydsklipningen med Gabriel og
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borgmesteren, der ser ud på showet, bliver situationen også komisk. Det groteske er således
også med til at skabe en humoristisk vinkel på de absurde handlinger, som tilskueren udsættes
for. Her spiller uoverensstemmelsesteorien også ind i forbindelse med humoren, hvor der sker
et uoverensstemmelse mellem den type slåskamp tilskueren normalvis kender til og den
slåskamp, som tilskueren er vidne til med brug af redskaber. Samtidig skabes der også et
misforhold mellem en normal slåskamp og den reaktion som Gabriel og borgmesteren viser
ved at spise og se på, som kan være med til at fremme en humoristisk reaktion hos tilskueren.
Det lydlige i forbindelse med maden bruges også andre steder, hvor effekten i stedet for
at blive humoristisk, bliver klam. Det sker eksempelvis i mødet mellem Ellen og Elias (Ellens
værelse s. 97). Elias filmes i et nærbillede, hvor Ellens hovedet er i defokus i forgrunden,
hvorefter der klippes til et nærbillede af Ellen med Elias’ hoved i defokus i forgrunden. Sådan
klippes der mellem indstillingerne i de næste fire indstillinger uden særlig meget tale eller
andre lydlige elementer. Elias gør herefter en pludselig bevægelse mod Ellen for at kysse
hende, og hvorefter Ellen kaster op på Elias, angiveligt på grund af for mange spiste tarteletter.
Lyden af Ellens opkast kommer til at stå tydeligt frem på grund af den nære beskæring, den
hurtige bevægelse og den hurtige klipning. Det bliver vanskeligt for tilskueren at nå at følge
med i, hvad der sker og sammen med den nære beskæring bliver det svært at se, hvad der
foregår. Opkastet kan ikke ses i klippet, men det kan høres, og det er på grund af lyden, at
tilskueren kan skabe mening i det sete. Scenen bliver klam, fordi lyden af de opkastede
tarteletter står så tydeligt i centrum for scenens opsætning.
Den efterfølgende scene bliver både klam på det visuelle og det lydlige plan, idet opkastet
tages et skridt videre. Første indstilling er et halvtotal af Ellen, der kaster op i håndvasken,
mens vandet kører. Hun står med ryggen til kameraet, mens Gabriel kommer ind i billedet fra
siden. Han laver også opkastlyd, da han når Ellen, og tilskueren kan følge hans
mundbevægelser imens. Herefter klippes der til et nærbillede af Ellen med tarteletfyld
hængende ud af munden, mens hun påpeger Gabriels kokosmakronstykke i mundvigen. Der
klippes til nærbillede af Gabriel, der nævner tarteletstykket, mens han peger, og kameraet
skifter vinkel til nærbillede af Ellen, hvor Gabriel fjerner tarteletstykket fra Ellens mund. Den
visuelle del og den lydlige del af opkastet skaber til sammen en kropslig oplevelse for
tilskueren, der væmmes over det oplevede i scenen. Den materielle-kropslighed sker så at sige
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både i kraft af situationen i scenen, men også gennem tilskuerens egen reaktion på det
oplevede. Den groteske realisme opleves gennem de kropsudskillelser, som kommer i fokus.
Der sker en udveksling med de andre personer og verden omkring, ligesom udvekslingen når
ud til tilskueren. Alt, hvad der kunne være romantisk og ophøjet mellem Ellen og Gabriel
trækkes ned på et jordnært plan, hvor kropsudskillelserne både visuelt og lydligt gør det
overdrevent og grænseløst.
Kroppen
Den groteske realisme bruges også i forbindelse med kroppen og de forskellige kropsdele. I
den groteske realisme er der et stort fokus på de nedre regioner, på forgreninger og
fordybninger samtidig med, at kropsdelene overdrives og derfor får en festlig karakter. Det
første, der springer i øjnene er brødrenes udseende. Første scene i præsentationen filmer
Gabriel, der går hen ad hospitalsgangen. Lyset, der falder oppefra og ned, efterlader ansigtet
i skygger for i næste øjeblik at oplyse hans ansigt. Ved oplysningen af ansigtet står hareskåret
klart for tilskueren, og det bliver holdt i fokus på grund af den nære billedbeskæring
(Hospitalet s. 81-82).
Det tydelige fokus på hovedet og de fordybninger og forgreninger, der gør dem specielle,
ser vi igen ved mødet med brødrene ved sanatoriet. Gregor filmes først i total, hvorfor der
ikke kan ses særlige detaljer ved ansigtet, men herefter filmes han i halvnær med ryggen til
kameraet. Han vender sig langsomt samtidig med, han træder tættere på kameraet og lyset,
hvilket får hareskåret i ansigtet til at blive tydeligt sammen med Gregors store næse og ørene,
der stritter ud fra hovedet. Tilskueren får mulighed for at hvile øjnene på ansigtet og se
detaljerne, fordi bevægelserne sker langsomt, og der ikke er andet at forholde sig til i
indstillingen. Det samme sker, da Franz træder frem i lyset, hvor den nære billedbeskæring og
indstillingen på fem sekunder uden nogen bevægelse i billedet, giver tilskueren alle
muligheder for at hvile øjnene på ansigternes særprægede træk. Hovedet sættes i centrum og
trækkende præges af en overdrivelse, som udtrykker den groteske realisme. Det overdrevne
udtryk skaber desuden en festlig karakter, idet deres udseende fremstår komisk i kraft af det
overdrevene element, og det kan tilskueren finde spøjst og besynderligt.
I den groteske realisme ses også en overeksponering af kropsdele, der kommer til at
bidrage centralt i filmen. På den ene side kan denne overeksponering blive humoristist, netop
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fordi den groteske realisme fremmer festen og latteren i de sjove overdrevne former. På den
anden side kan det også skabe en ulækker og klam oplevelse, fordi det kødelige liv kommer til
at fremstå ekstremt overdrevent og grænseløst. Den komiske groteskhed ser vi i videoen af
adoptivfaderen, idet den nedre region, der ofte er i fokus i karnevalismen, kommer direkte i
centrum (Videoen s. 85-87). Kameraet, som han filmer sig selv med, tilter oppefra og ned, og
ender med at hvile på den nederste del af hans krop fra maven og ned. Især de bare ben
kommer i centrum, idet indstillingen er filmet i nær af fjernsynet, som fremviser videoen. Ved
ikke at rette kameraet på plads, bliver fokus på den nedre region ekstrem og det skaber en
komisk situation.
Vi ser også et ekstra fokus på de nedre regioner i scenen med tyren, der desuden fremstår
ekstremt overdimensioneret, da den er fremavlet med ekstra store muskler (Tyren s. 102103). Det gør tyren komisk i sig selv, og i kombination med Elias’ frygt for den, opstår en
humoristisk situation. I scenen filmes tyren i halvtotal, hvor hele dens figur fremstår klart.
Herefter følger kameraet Gregors hånd, der aer tyren over bagbenene. Lidt efter klippes der
til en indstilling filmet under tyrens mave. Man kan se bagbenene, bugen og silhuetten af
penissen, mens Elias’ hoved dukker op under maven på tyren. Fokus er rettet mod den nedre
region på tyren, og scenen bliver komisk, idet tyren seksualiseres. Tilskueren ligger inde med
viden om, at den er sæddoner og det ekstra fokus på bagenden og maven samt lyden fra tyren,
der pruster og stønner højlydt, skaber denne effekt. Det seksuelle fokus er også med til at
sætte det kødelige i centrum, hvor alt, hvad der ikke er forbundet med kroppen modsættes
og trækkes ned.
Omvendt sker der også en mere klam grotesk realisme, der gennem sine grænseløse
figurer skaber en overdreven og absurd oplevelse ved at sammenblande forskellige arter og
lade dem være sammenfiltrede i unaturlige og fordrejede figurer af kroppen. Det sker blandt
andet gennem de forskellige klip med hønsene, der går rundt med anormaliteter og
genmanipulerede dele, hvor forskellige andre kropsdele fra andre arter er sat sammen med
hønsene, så de får et andet mere hyperbolsk udtryk. Det sker også ved klip af de forskellige
eksperimenter i kælderen, hvor kameraet glider forbi de forskellige glas med kropsdele fra dyr
og skabninger, der er krydset med andre arter (Kælderen s. 117-119). Den langsomme
glidende kamerabevægelse giver tid til tilskuerens undren, og klippene af de forskellige
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kropsdele er filmet i nærbilleder, hvor alle detaljer kan ses. Kælderens eksperimenter
udtrykker det materielt-kropslige, som rummer en dynamisk proces af fødsel og død. De
forskellige væsener i glassene symboliserer en livskabende kraft, men rummer på samme tid
døden som et vilkår for dens ”eksistens”. Som Elias nævner, er de dødfødte og skabningerne
rummer således både begyndelsen og afslutningen, livet og døden i ét. ifølge Bakhtin er den
højeste realisme at tage livet af noget for at se det blive skabt på ny, hvilket sker i kælderen,
og det skaber et modsætningsforhold, som skaber en kæmpe overdrivelse for tilskueren både
i kraft af de mange kropsdele og det groteske og grænseløse aspekt i hele det fødende-døende
element.
Fødsel og død
Som vi lige har set det, er der et gennemgående element i filmen, der rummer livet, døden og
deres sameksistens både i form af konkrete og symbolske motiver. Karnevallet bygger på
ideen om det uperfekte, og man dyrker derfor det ufuldstændige, udviklingen og
forandringen. Den groteske figur er også den groteske krop, og den er knyttet til tiden, der
rummer en ambivalens i kraft af begge forandringspoler som nyt/gammelt, fødende/døende,
begyndelse/afslutning. Den karakteriserer den biokosmiske cyklus af forandringsfaser i
naturens og menneskets reproduktionsliv. Disse forandringspoler med liv og død er hyppigt
optrædende i filmen, og polerne er repræsenteret allerede i filmens to første scener.
I anslagets første indstilling ses en kasse med æg, som bæres af to små drenge (Intro s.
81). Æggene og drengene symboliserer det frugtbare og dermed livet, begyndelsen og det nye.
Det understreges af filmens stilistiske side, hvor indstillingen er filmet med steady cam og
billedet har en sløret effekt, idet den filmes med soft-linse. Det bevirker, at billedet kommer
til at fremstå romantisk og drømmeagtigt. Der er samtidig brugt underlægningsmusik og
voice-over, hvor en fortællerstemme fører tilskueren ind i filmen med starten ”Dette er
fortællingen om en flok brødre”. Spilledåsemusikken, det drømmeagtige billede og
fortællerstemmen forbindes med det eventyrlige. Livets begyndelse, symboliseret gennem
æggene og drengene, gøres eventyrligt og romantiseret, hvilket står i stor kontrast til den
efterfølgende scene. Scene to viser et helt andet scenarie. Her støder vi på den døende gamle
far i hospitalssengen, hvilket afbilder den modsatte pol: døden, afslutningen og det gamle
(Hospitalet s. 81-82). Her fungerer de stilistiske virkemidler også helt anderledes. Kameraet er
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håndholdt, billedet er skarpt og der kan kun høres reallyd. Derved skabes en illusion om, at
filmen er virkelighed, hvor de rystende bevægelser og reallyden er med til at gøre scenerne
autentiske. Der er ingen ekstra effekter eller andet, der får tilskuerne til at tro, at vi er i en
anden verden end den virkelighed, der lægger sig op ad vores egen. De to scener står i stor
kontrast til hinanden både i form af de to forandringspoler liv og død samt den stilistiske
fremvisning af dem.
Der findes også andre eksempler på den groteske realisme kommer til udtryk i filmen i
forhold til livet og døden, hvor blandt andet den biologiske faders krop ligger tilbage i
forrådnelse (Sovetid s. 106-108). Her er kroppen forbundet med den biologiske tid, idet den
er knyttet til naturens forskellige faser. Faderens krop viser en af de sidste faser, inden
kroppen er helt nedbrudt. Faderen er i sin afsluttende fase, hvilket blandt andet tydeliggøres
gennem hele rummets udtryk. Et nærbillede af Elias afslører spindelvæv fyldt med støv, og
farverne i scenen fremhæver forrådnelsesprocessen. Mørket og støvet skaber et gråligt skær,
mens de gamle forfaldne bøger, kroppen og blomsterne på liget alt sammen er i brunlige
jordlige farver, der leder tankerne hen mod jorden og nedbrydelsen. Nedbrydning er samtidig
også er en del af det økologiske kredsløb, som markeres i filmen via faderens fjernelse fra
hjemmet. Herefter kan den nye begyndelse starte, og forrådnelsesprocessen rummer derfor
både den afsluttende fase og er optakten til en ny begyndelse. Det groteske udtryk opstår i
form af overdrivelsen af denne fase, hvor det naturlige havde været at skille sig af med den
døde, inden kroppen gik i forrådnelse.
En af de tydeligste sammenblandinger af liv og død sker gennem eksperimenterne i
kælderen. Her bliver kroppen en mere dynamisk og flydende størrelse, lige så vel som livet og
døden ikke er klart afgrænset fra hinanden. Derved bliver eksperimenterne monstrøse og
skabningerne fremstår som misfostre. Det trækker også på det karnevalistiske, som står for
det ufuldstændige og sammenfiltrede, der bryder med de naturlige former. Laboratoriet
kommer til at stå for både skabelsen af liv og død, hvor nye former kan udvikles og få sin
begyndelse, mens det også er her, at skabningerne må lade livet, hvis ikke de kan opfylde de
opsatte betingelser (Kælderen s. 117-119). Både naturen og Evelio fremsætter betingelser for
det liv, der skal eksistere, hvilket også passer på citatet, sagt af borgmesteren: ”De gamle
kalder Evelio for dødens pølse” (Borgmesterhjemmet s. 97). Kropsdelene i kælderen bringes
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tydeligt i fokus, og underlægningsmusikken indikerer med sin cykliske melodi, at tiden går;
tingene står bare til og livet går sin gang. Det understreger det groteske og kontrastfyldte i det
skabte liv, der ligger i glasset, men som er dødt og eviggjort i sin tilstand, mens tiden har gjort
sin indvirkning på kælderrummets forfald.
Det samme gør sig gældende for de gravide kvinder, der efter at have givet liv til brødrene,
er døde af indgrebet (Brødrene i kælderen s. 130-133). De er blevet foreviget i glaskasserne,
hvor et halvnært billede afslører deres nøgne kroppe og de fremskudte maver. Den groteske
realisme fremstår helt tydeligt, idet det skaber et modsætningsfyldt forhold, at man tager livet
af nogen for at se et liv blive skabt på ny. Livet og døden bindes sammen i en modsætningsfyldt
helhed gennem kroppen. Situationen gøres endnu mere grotesk i sit usmagelige udtryk
gennem kontrasten til de omgivelser, der også sættes op i kælderen. Eksempelvis filmes
Gabriel i kælderen, mens han går forbi møbler, der er anrettet som en stue. Der er blandt
andet en lampe med frynser og andre sirlige mønstre i lyse farver, som skaber en hyggelig
atmosfære. Imidlertid kommer den hyggelige stemning, som sofaarrangementet i andre
sammenhænge ville skabe, til at stå i voldsom kontrast til de dødelige eksperimenter, og det
groteske optræder både i kraft af denne kontrast og i kraft af den groteske krop med fokus på
de gravide døde kvinder.
Den groteske realisme viser sig også gennem samlejet, graviditeten, fødslen og i det hele
taget i skabninger, der rummer et modsætningsfyldt forhold som eksempelvis en gammel
dame i en ung piges krop, to kroppe i en, det monstrøse, misfostre og det usmagelige. Selvom
der er mange hentydninger til sex i filmen, er det tætteste tilskueren kommer på selve
samlejet, da brødrene forsøger at score de gamle damer på plejehjemmet (Plejehjemmet s.
126-127). Det groteske opstår i sammenblandingen af livscyklusser, hvor de gamle står for én
livsfase, mens brødrene står i et modsætningsfyldt forhold til denne fase, hvorfor det seksuelle
bliver smagløst på grund af aldersforskellen og den biologiske frugtbarhed, der langt har
overskredet sin holdbarhedsdato. Det kan også perspektiveres til den bibelske historie om
Abraham og Sara, som brødrene læser om. Fortællingen handler netop om parret, der siges
at være over 100 år gammel og alligevel får en søn. Franz forholder sig negativt til det forhold,
at mennesker så gamle kan få børn. Det strider senere hen mod filmens slutning, hvor
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brødrene netop skaber børn og familie med både gamle og yngre mennesker, selvom det
ifølge Franz er ”naturen, der siger stop” (Bibelfortælling s. 116).
Den afsluttende scene viser i rig mangfoldighed de mange forskellige livscyklusser, som
nævnt ovenfor. Her filmes der med panorerende kamera først ud over forsamlingen, hvorefter
der klippes til et nærbillede af Josef som far med sin søn til et nærbillede af to børn med en
gravid mave i mellem dem. Kameraet panorerer videre over mod den noget ældre borgmester
og hans søster. De forskellige klip er med til at skabe en sammenblanding af to livsfaser, der
båderummer liv og død, og som blandes med hinanden. Det forstærkes yderligere af
overfloden af æg, der symboliserer frugtbarheden, men som samtidig bruges som mad.
Udvikling, vækst og forandring kommer til at stå i centrum, mens frugtbarheden og overfloden
bliver dominerende og gør det overdrevent. Scenen rummer netop en dynamisk proces af
fødsel og død, forandring, fornyelse og forældelse.

Sex og kontraster
Der findes også andre elementer i filmen, der er med til at give den et grotesk udtryk, men
uden brugen af den groteske figur og livet/døden. Det drejer sig imidlertid om referencer til
sex og slægtskabet samt nogle filmiske kontraster, der skaber en grotesk realisme, som både
tjener et komisk formål og et ulækkert kropsligt formål. Elias står i høj grad for mange af de
seksuelle hentydninger, der sker i filmen, og som er en del af hans karakteristika. De mange
gentagelser af det seksuelle i hans karakter gør det overdrevent, men også humoristisk. Det
sker blandt andet ved, at han hele tiden skal masturbere og ved, at han hele tiden
kommenterer på at score damer. Et af den groteskes virkemidler er kropsvæsker som sæd.
Sæden vises ikke direkte, men i kraft af de mange situationer med Elias’ behov for at
masturbere, snakken om tyren Isak som sæddonor og brødrenes øvelse på hønsene, er der rig
mulighed for at forestille sig den overflod af sæd, der eksisterer på stedet. Vi ser også i scenen
på Ellens værelse, at der ikke er langt fra sæd til opkast, idet Elias lægger an på Ellen for at
være sammen med hende, men hun ender med at kaste op på ham. Det kødelige liv kommer
i centrum og sex, slægt og mad flyder sammen uden egentlige grænser. Det materieltkropslige kommer til udtryk igennem billeder af spisning, kropsvæsker og kønsliv.
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En kontrast, der også skaber et særdeles grotesk udtryk, sker i sammenstødet mellem det
æstetiske og det uskønne. Flere steder i filmen bruges der i stedet for det håndholdte kamera
steady cam. Samtidig med denne funktion skabes der æstetisk flotte billeder af naturen. Det
sker eksempelvis efter mødet med brødrene, hvor Gabriel og Elias går ud ad vejen tilbage mod
færgen (Efter mødet s. 95-96). Her filmes de i supertotal, mens der er halvmørkt. Det gør, at
de fremstår som silhuetter under den flotte himmel med mørke og blålige farver, mens
naturen med sin mørke farve danner en flot ramme om dem. Billedet brydes imidlertid på
lydsiden, hvor der starter et tordenvejr, og den næste scene starter med et nærbillede af
skoene med håndholdt kamera, mens det øser ned.
Endnu mere tydelig bliver kontrasten ved andre æstetisk flotte scener. I scenen efter
Gabriel har forladt brødrene, filmes han i et nærbillede fra siden (Gabriel går s. 121).
Solnedgangen skaber en flot himmel med guldeffekt ud over landskabet. Imidlertid følger det
håndholdte kamera Gabriels halten, som bryder med det flotte billede. Det bliver endnu
tydeligere i næste indstilling, hvor Gabriel filmes med ryggen til og skitseres som en silhuet i
solnedgangen. Naturen kan ses som skygger i baggrunden, alt imens Gabriels halten skaber
en kontrast mellem det æstetisk flotte billede og det uperfekte og uskønne i Gabriel. Scenen
lige efter skifter til aftensmadscene ved brødrene og kontrasten bliver total. Der filmes i et
halvtotal af middagsbordet tilbage ved de brunlige farver, det grove udtryk og brødrenes
anstødelige ansigtstræk (Aftensmaden 2 s. 112-113). Det flotte bliver brudt af det grimme,
hvilket skaber en endnu større grotesk effekt, hvor det monstrøse og grænseløse bliver
overdrevet i endnu højere grad. Samtidig degraderes det smukke og skønne gennem denne
kontrastering, og det trækkes ned til det jordnære plan.

Det mytologiske
Udover det groteske rummer filmen også en række mytologiske elementer både i form af
symboler og myter samt en række mystiske elementer, der fremstilles i kraft af de filmtekniske
virkemidler. Jeg vil koncentrere mig om den græske mytologi og kristendommen for til sidst
at koble det sammen med posthumanismen.
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Græsk mytologi og det mystiske
Vi støder igennem filmen på flere symboler fra den græske mytologi, hvor det første tilskueren
stifter bekendtskab med er øen Ork. Vi kender orker fra eventyrenes verden, men ork
stammer fra det latinske ord orcus, der er et synonym for den græske gud Hades, der var
hersker over underverdenen og de døde ifølge den græske mytologi. Orcus er også ordet for
selve underverdenen (Thotzen, 2016). Hele øen indrammes af mystik fra det øjeblik, øens
navn nævnes. Det sætter associationerne i gang hos seeren, hvor det eventyrlige og mystiske
kommer i fokus. Det underbygges yderligere af sammenspillet mellem de filmtekniske
virkemidler, idet lyden og klipningen er med til at skabe mystik og spænding. Det mystiske
omkring øen tydeliggøres ved oversejlingen dertil. Her filmes sidste indstilling (Sejlturen s. 8990) som et supertotalbillede, hvor kameraet tilter opad fra et fugleperspektiv af båden til et
overblik over øen i horisonten, mens spilledåsemelodien er tydelig som underlægningsmusik.
Det skaber en spænding hos tilskueren, og der lægges fokus på øen som noget særligt,
Tilskueren sidder tilbage i spænding for at finde ud af, hvorfor øen er mystificeret.
Sammenspillet mellem lyden og klipningen i forhold til det mystiske kan også fremhæves i
scenen Videoen (s. 85-86), hvor spilledåsemelodien spiller svagt i baggrunden, mens
adoptivfaderen fortæller om Gabriel og Elias’ mødre. Fortællingen og melodien holder op lige
efter, mens indstillingen skifter til et nærbillede af fjernsynet, der går i flimmer og skratter.
Det efterlader tilskueren med et mysterium, idet melodien skaber en spænding hos tilskueren,
mens det afsluttende nærbillede af det tomme fjernsyn og lyden af skrat giver plads til undring
og skaber uafklarede spørgsmål. En yderligere lighed mellem den græske mytologis
fortællinger om underverdenen og øen Ork er det rum, som jeg tidligere har karakteriseret.
Øen er netop kendetegnet ved det forfaldne og døende, hvor de brunlige jordnære farver, de
nedslidte omgivelser og de gamle mennesker står i centrum, ligesom øen selv er døende og
faderens rådne krop er en del af det rum, der eksisterer på øen.
En anden kendt figur fra den græske mytologi er færgemanden Charon, og han rummer
visse ligheder med færgemanden i filmen. Ligesom øen Ork kan ses som symbol for
underverdenen Hades, kan vi også se færgemanden i filmen som symbol på Charon, der ifølge
myten sejlede de døde, der kunne betale, over Styx til dødsriget Hades (Tortzen & Andersen,
2016). Færgemanden beskrives i myten som en ældre gråskægget herre, og den beskrivelse
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passer godt på færgemanden i filmen. Han filmes i en dialog med Gabriel fra frøperspektiv, og
kommer derved til at virke dominerende og styrende. Det passer på karakteren, idet han
konkluderer, at de ikke kan få bilen med, hvis de vil over på øen og det koster for Gabriel og
Elias at komme over til øen, ligeså vel som det kostede, at blive sejlet til dødsriget.
Evelio Thanatos er også omgærdet med en del mystik i filmen. Først og fremmest er der
en del leg med navnet, idet første del af navnet leder tankerne hen på ordet evil, mens anden
del af navnet rummer bogstaverne til at danne ordet satan, hvilket kan kobles sammen med
kristendommens underverden og den græske mytologis underverden. Som hersker i
underverdenen kan han kobles sammen med de døde væsener gemt i kælderen, hvorved han
kan sammenlignes med Hades. Evelio udfordrer forholdet mellem Gud og mennesket ved at
bryde artsbarrieren og kontrollere genetikken i en sådan grad, at det koster menneske- og
dyreliv. Han ”leger” Gud ved at gøre sig til herre over naturens love om arter, liv og død
gennem sine eksperimenter i kælderen. Rent visuelt kan der også trækkes paralleller mellem
Hades-figuren og Evelio i filmen. I scenen Sovetid filmes Elias og Gabriel på vej op ad trappen
til første sal (Sovetid s. 106-108). Der er noget symbolsk over, at brødrene bevæger sig op mod
den uopnåelige, nærmest guddommelige fader, som understreges af totalbilledet i
frøperspektiv. Det kommer til at stå tydeligt frem, at vejen til faderen går opad mod himlen. I
indstilling 7 filmes Gabriel og Elias bagfra i døråbningen, så de bliver oplyst af lyset fra
værelset. Det kommer til at virke om en stor kontrast til den mørke gang og det ser nærmest
ud som om, de overdynges med lys, da de når faderen. Imidlertid får det guddommelige et
twist, idet hele vejen derop er mørkelagt, det hele skal foregå i skjul, og da vi endelig får
faderen at se, opdager vi, at han i virkeligheden er død. Den døde far bliver et symbol på
døden, hvor han visuelt er afbilledet som død, og hele sanatoriet er gennemsyret af faderens
ånd. Brødrene er ikke gjort fri af faderen, og det er stadig hans regler, der gælder på stedet.
Jeg vil senere komme ind på, hvordan fjernelsen af faderens lig også medfører nye tider for
brødrene.
Evelio omgærdes også med en del mystik i filmen. Eksempelvis ser man ham ikke før
næsten halvvejs inde i filmen, fordi han angiveligt er syg. Tilskueren følger Gabriel og Elias’s
færden, og får derfor heller ikke lov at se ham, før de gør, hvilket opbygger en spænding og
en mystik. Der skabes også mystik omkring ham på grund af det forbudte – det er forbudt at
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gå op til ham og faderen tillader ikke, at man går i kælderen. Det udløser en spænding, da Elias
og Gabriel forsøger at snige sig derop, og spændingen understøttes af lyden. Vi hører den
knirkende lift op til første sal samt Gabriels knirkede rullestol, der bliver alt for tydelig og høj i
forhold til, at de skal snige sig afsted. Et andet element, der også kan associeres med
gysergenren, er den fløjten, der kommer fra Evelios værelse. Fløjtelyden er tidligere blevet
hørt i scenen forinden, hvor der var fuld belysning på trappe og gangareal, men nu hvor
fløjtelyden sættes i forbindelse med natten og mørket, og knirkelydene virker øredøvende, så
kommer fløjtelyden til at virke uhyggelig i forhold til dens normale kontekst (Petersen, 2013).
Det er med til at skabe uhygge og spænding hos seeren. Samtidig høres spilledåsemelodien i
baggrunden i sidste indstilling i scenen, som også aktiverer tilskueren associationer til det
mystiske, og giver plads til en undrende refleksion over det mystiske, der finder sted.
Evelios mange koner og brødrenes manglende mødre bliver en del af det mysterium, som
skal løses undervejs i filmen. Det kædes sammen med de mange eksperimenter og den
mystiske kælder. Kældermotivet er en velkendt location i gysergenren (Sørensen E. , 2016, s.
17) og der ligger også en symbolik gemt i hele kælderaspektet. I takt med filmens handling
bevæges tilskueren fra fastlandet, der er karakteriseret som det virkelige i kraft af reallyden,
det håndholdte kamera og den officielle kultur til øen, der rummer det mystiske og eventyrlige
perspektiv i forhold til filmens introscene og den karakteristiske spilledåsemelodi. Det er også
øen, der indeholder en parallel til underverdenen. Herfra tages vi med videre ind i skoven, ind
i huset og til sidst ned i kælderen. I takt med at hovedpersonerne bevæger sig tættere og
tættere på kælderen, sker der noget interessant med beskæringen. Både fastlandet og øen
filmes i supertotal, hvilket skaber overblik og giver en fornemmelse for rummet, som vi begiver
os rundt i. Skoven og sanatoriet bliver derimod filmet i total, hvilket stadig giver en
fornemmelse for rummet og stemningen, men ved totalbilledet af sanatoriet er indstillingen
filmet fra jorden, hvorfor tilskuerens overblik over stedet går tabt. Kælderen og det
hemmelige rum i kælderen filmes begge fra halvtotal til nærbilleder. Overblikket mistes i takt
med, vi bevæger os længere ned, og der kommer samtidig et større fokus på detaljerne i
rummene. Det bevirker også, at hele kældersituationen kommer til at fremstå mere
hemmelighedsfuld, jo længere ned man kommer. Der er kun en enkelt indstilling, hvor der
filmes i total i kælderen. Det sker i fugleperspektiv, hvor der filmes oppe fra trappen og ned i
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bunden af kælderen, og den beskæring er med til at understrege mystikken og
hemmelighederne nede under jorden, fordi der virker langt derned (Afhentning af brødrene
s. 129-130).
Gud og kristendommen
Der er også et stort fokus på Gud og religion i form af den kristne tro. Der er flere referencer
til Kristendommen, blandt andet nævner adoptivfaderen, at han ”vil være taget hjem til Gud”
(Videoen s. 85-86) og Gabriel bruger biblen som udgangspunkt for, hvordan man skal leve.
Desuden har navnene på brødrene bibelske referencer. Eksempelvis optræder navnet Elias
som navnet på en profet i både det gamle og det nye testamente, hvor han står for ret og
orden (Nielsen K. , 2014). Det passer på karakteren i filmen, der blandt andet har en ”øje for
øje, tand for tand”-holdning, som kommer til udtryk, da Gabriel får blodtud. Han går også ind
i slåskampene med brødrene, forsøger at få Gabriel til at efterleve reglerne på sanatoriet samt
sætter sig selv i buret efter han har slået tyren ihjel. Også Josef er et bibelsk navn på sønnen
af patriarken Jakob, som reddede sit folk fra hungersnød. Han var en vis mand og fungerede
som faroens højre hånd (Lindhardt & Raaberg, 2016). Karakteren Josef fungerer også som
højre hånd for Franz og sladrer blandt andet om de andre brødre. Det er samtidig også ham,
der bruger sin visdom til at fortælle de andre historier, har en videnskabelig tilgang til verden
og kommer med logiske ræsonnementer på de situationer, der opstår undervejs.
Navnet Franz kan associeres til pave Frans, der i 2013 blev valgt til overhoved over den
romerskkatolske kirke og Vatikanet. Franz fungerer i filmen også som overhoved i sanatoriet,
og ligesom paven er Guds stedfortræder, fungerer Franz også som faderens stedfortræder;
det er ham, der holder fast i faderens regler og ånd. Til sidst har vi navnet Gabriel, der refererer
til englen Gabriel fra biblen, og som fungerede som Guds budbringer om eksempelvis Jesu
fødsel. Han står for sandhedens ånd og er i Guds tjeneste (Jensen P. W., 2012). Også disse ting
passer på figuren Gabriel i filmen, idet Gabriel forsøger at trække Biblen med ind i huset og
bruge den som rettesnor for, hvordan brødrene skal leve. Det er også ham, der vil have
offentliggjort opdagelserne fra kælderen og som hele vejen igennem filmen forsøger at finde
frem til sandheden om deres herkomst.
De bibelske navne på brødrene kommer til at stå i kontrast til den ellers jordnære familie,
der generelt handler ret fysisk og konkret uden store refleksioner omkring meningen med livet
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og den menneskelige bevidsthed i en mere abstrakt forstand. Især forholder de tre brødre
Josef, Franz og Gregor sig ret videnskabeligt og konkret til deres liv. Der er flere eksempler på,
hvordan denne tilgang til livet trækker det ophøjede og åndelige ned på et jordisk plan. Det
ses eksempelvis ved Gabriel og Franz’ samtale efter andet møde, hvor Gabriel fortæller om
sin bog, der handler om at finde mening. Her er Franz’ svar imidlertid, at ”det virker ikke særlig
gennemtænkt. Du skulle hellere skrive en bog om ost” (Forståelseshorisonter s. 101). Det
ophøjede og abstrakte undermineres, hvorved også humanismens tankegang undermineres.
Et af de særlige kendetegn, som adskiller mennesket fra andre arter, er ifølge humanismen
netop den menneskelige bevidsthed som består i kraft af sproget og vores evne til eftertanke
og tale (Fafner, 2016).
I mødet med Franz sker der et sammenstød mellem deres forståelseshorisonter, hvor
Franz refererer til det konkrete og materielle, som for ham er osten. Det høje, abstrakte og
åndelige bliver bragt ned til et materielt og kropsligt plan, og det illustreres af kameraets fokus
på det nedre, hvor billedet viser Franz’ fødder. Franz filmes i et halvnært billede, hvor han
sidder og knækker sine tæer, der er placeret næsten centralt i kameravinklen. Lyden af
tæerne, der knækker, fremstår tydeligt og nærmest overdrevent, mens det æstetisk ulækre
billede af de deforme tæer bevirker, at det ophøjede i at finde mening degraderes. Det ligger
i den groteske realisme, at kroppen fremstilles i en overdreven form, og hvor det materieltkropslige kommer til udtryk gennem konkrete udvekslinger med andre og verden, som det ses
gennem det groteske fokus på fødderne, mens de snakker. På den måde modarbejdes det,
som Gabriel repræsenterer; det abstrakte, bevidstheden, meningen, ideen, tanken, sproget
m.m. og som kommer til at stå i modsætning til kroppen, det materielle og det konkrete.
Denne degradering af det ophøjede kan der findes andre eksempler på i filmen. Ifølge
Bakhtin var de litterære værker middelalderens fest og rekreationslitteratur. Det gjaldt
eksempelvis munkevittigheder, parodier på bønner, testamenter, prædikener med mere
(Ibid.). I filmen finder vi en parodi på det gamle testamente (Bibelfortælling s. 116-117).
Parodien på bibelteksten starter med Josefs videnskabelig måde at gennemgå fortællingen på.
Han snakker hurtigt, akademisk og bærer præg af videnskabelige forklaringer på tekstens
overnaturlige elementer. De andre brødre sidder og sysler med hver deres ting, og ud fra set
up’et med pejsen, maden og fællesskabet lægges der op til, at denne fortælling er hyggelig.
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Måden Josef gennemgår den bibelske fortælling på, kommer til at stride mod den gængse
opfattelse af den gode levende fortælling. Samtidig kommer fremstillingen til at virke parodisk
netop fordi, det i middelalderen typisk var lærde folk fra klostre, universiteter eller latinskoler,
der gjorde grin eller blev gjort til grin i parodierne (Ibid.). Her kommer Josef til at fremstå som
den lærde som viderefortæller historierne fra Biblen til folket. Ved at blande sine
videnskabelige tolkninger ind i teksten, hvilket brødrene oplever som hyggeligt, bliver det en
parodi på Biblen og de lærde.
Endvidere bliver også Gabriel gjort til grin gennem parodien, da han forsøger at fremstå
som den lærde, der skal få brødrene til at reflektere over livet ud fra fortællingerne i Biblen.
Gabriel fremstilles i scenen som øverst i hierarkiet gennem de fiilmtekniske og dramaturiske
virkemidler. Brødrene er placeret rundt om et bord fyldt med ost og æg, mens den eneste
belysning, der er i rummet, kommer fra den åbne pejs. Gabriel er som eneste placeret med
ryggen til pejsen, mens de andre er vendt mod ham i en rundkreds. Derved rammer lyset de
andre i ansigtet, mens Gabriels ene ansigtshalvdel er lagt i skygge. Gabriel sidder med armene
ud på hvert armlæn og hovedet halvt bøjet, hvilket skaber en fremmedgørelse samtidig med,
at han udstråler en herskerposition. Der skabes i scenen en parodi på Gabriel, idet han er den
lærde, der forsøger at få de andre til at reflektere over den bibelske tekst. Mission
mislykkedes, og mens Gabriel forsøger at få samtalen til at handle om Gud og Guds mirakler,
så handler fortællingerne for brødrene om den ged, der bliver slået ihjel. Ved at rette fokus
på geden og ved at parodiere de bibelske tekster og Gabriel sker der en degradering, hvor det
ophøjede trækkes ned til det jordnære og lave.
Humanisme og posthumanisme
Det antropocentriske verdenssyn har mennesket i centrum, og ser naturen som adskilt fra
eksempelvis kulturen, som mennesket er placeret i. Verdenssynet har været dominerende
siden humanismen gjorde op med det teocentriske verdenssyn. Den konstruktivistiske
tankegang lægger sig i tråd med det antropocentriske verdenssyn, idet fænomener som
eksempelvis Gud er skabt gennem menneskets konstruktioner af dem, som opstår gennem
sproget og aktørernes sociale praksisser (Collins, 2003, s. 11). Også i humanismen er der en
erkendelse af, at verden skabes gennem sproget, hvilket udtrykker menneskets aktive
deltagelse i sin tilværelse, og at sproget derved ikke bare afbilder en verden, der er skabt af
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Gud (Fafner, 2016). Denne forbindelse mellem humanismen og konstruktivismen er især
blevet synlig via materialismens kritik af konstruktivismen.
I filmen repræsenterer Gabriel den humanistiske tankegang. Humanismen fik især en
oprejsning i oplysningstiden, hvor den bygger på menneskets sunde fornuft, en medfødt moral
og en egen fri vilje. Humanismen bygger også på elementer som visdom og veltalenhed som
to uadskillelige begreber, og som bunder i begreberne rationalitet og dannelse. Gabriel
kommenterer nogle af disse forhold over for brødrene, hvor han blandt andet spørger til deres
uddannelse og deres forhold til filosofien, videnskaben og Gud (Forståelseshorisonter s. 101).
Det er også her Gabriel har sin forståelse af samfundet, hvor uddannelse, filosofi, Gud og
visdom (som han selv nævner) er væsentlige dele af det at indgå aktivt i samfundet (Ibid.).
Humanismen koncentrerer sig om forhold, der har at gøre med mennesket, hvorfor
humanister også forholder sig til fænomener som Gud og religion. Gabriel bruger Biblen som
grundlag for, hvordan man opfører sig over for hinanden, da et forhold til religion og især
kristendommen har præget den vestlige kulturs tænkning og samfund. Et andet forhold
Gabriel kommenterer på, er brødrenes manglende verbale kommunikation. Eksempelvis
fremsætter han de nye regler for brødrene (De nye regler s. 113), hvor han forklarer, at det er
væsentligt, at brødrene begynder at kommunikere med hinanden i stedet for at slås. Vi ser
det også i hans forsøg på at få brødrene til at reflektere over og diskutere, hvad de bibelske
tekster kan handle om, idet eftertanke og tale er grundlæggende elementer i den
humanistiske tanke for at kunne fordybe sig i et felt og deltage aktivt i samfundet (Fafner,
2016).
Gabriel er desuden en krydsning mellem et menneske og en ugle, og uglen rummer flere
symbolske betydninger, hvor især den humanistiske visdom, lærdom og dannelse har været
symboliseret ved en ugle (Frandsen, 2015). Det stemmer overens med Gabriels arbejde som
underviser i filosofi og evolutionspsykologi på universitetet samt hans forfatterrolle. Gabriels
fordybelse i sit felt og sin videregivelse af viden til samfundet på et højere kulturelt niveau er
en del af dannelsesbegrebet i humanismen, og uglen har i den forbindelse repræsenteret
Athene og Minerva i henholdsvis græsk og romersk mytologi, der står for visdom og lærdom.
Uglen er også blevet set som uhyggelig, man kan være ”ugleset” og man kan have ”ugler i
mosen”, der dækker over at være upopulær, ildeset og gøre noget fordækt (Stefánsson, 2009).
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Samtid er uglen et natdyr, og dens tuden kan forekomme uhyggelig. Gabriel bliver netop set
som upopulær, idet han vil lave om på reglerne, og han forsøger om natten at undersøge både
faderen og kælderen.
En del af humanismens grundlag er som sagt det videnskabelige, og herunder ligger også
viden om Darwin og evolutionsteorien. Evolutionsteorien blev brugt i opgøret mod
teocentrismen (selvom det ikke var Darwins hensigt med sin teori), idet opdagelsen af
evolutionen også var en afvisning af Gud som skaber af verden og af verdens tidslinje, sådan
som kristendommen forudsagde den (Madsen, 2009). Ved hjælp af evolutionsteorien kunne
humanisterne frigøre sig fra kirken, og i stedet rette fokus mod mennesket. Det
guddommelige og det evolutionære har flere forskellige sammenstød i løbet af filmen,
eksempelvis da Gabriel mod faderens ånd tager Biblen med ind i huset, og Franz efterfølgende
kritiserer Gud:
”Hvis ikke man kan få børn, så er det sådan det er, så er det naturen der siger stop […] Det er da
også fuldkommen tosset at gå rundt og strø om sig med mirakler på den måde. Og det er da helt
sært, når Gud går ind og leger herre over det hele og lader mennesker, der er over 100 år blive
forældre” (Bibelfortælling s. 116-117).

Kommentaren om Gud efterlader en ironi, da det viser sig, at brødrene selv er skabt gennem
menneskets manipulation. Her bliver det mennesket, der går ind og leger Gud ved at ændre
på de naturlove, der afgør, hvorvidt en art succesfuldt kan krydses med andre arter og stadig
videreføre sine gener til levedygtigt afkom. Selvom mennesket manipulerer med evolutionen,
bliver det stadig et bevis på evolutionens virke, idet brødrene bliver en del af menneskets
videre udvikling. Evolutionsteorien, der som udgangspunkt blev brugt i kampen mod kirken,
bruges i den posthumanistiske tankegang til at underminere humanismen selv. Det sker i kraft
af humanismens fastholdelse af sin uafhængighed af ydre autoriteter, hvor det i stedet er
mennesket, der er i centrum og mennesket, som er alle tings målestok (Fafner, 2016).
Humanismen tænkte ikke sig selv videre efter humanismen, netop fordi mennesket var i
centrum, og på den måde hævede humanismen sig over evolutionsteorien.
Posthumanismen lægger sig i tråd med evolutionsteorien, idet den imødekommer
arternes udvikling og derfor også afvikling. Arter udvikler sig til andre arter, hvilket sker i en
dynamisk og tilfældig proces (Sørensen J. G., 2011), og det ser posthumanisterne som en
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naturlig del af vores verdensforståelse, idet teknologien er med til at fremskynde en proces,
hvor vi går fra nutidens humane menneske og til det posthumane ”menneske”. Derved
fungerer mennesket som en del af en helhed, der konstant er i ændring, hvilket gør
artskategoriseringer langt mere flydende og sammenfiltrede. Det posthumane ser mennesket
som en mere dynamisk og variabel størrelse, der som et naturligt led i Darwins evolutionslære
udvikler sig fra en art til en anden (Skiveren & Gregersen, 2015, s. 46). Ud fra disse tanker ser
man ikke mennesket som den øverste på rangstigen. Der er ikke et endeligt mål, idet alle
overlevende fra bakterier og planter til aber og mennesker er succeshistorier (Sørensen,
2011). Derfor kan man ifølge posthumanismen og evolutionsteorien heller ikke udpege
mennesket som den overlegne art, og mennesket som art vil være i konstant forandring.
Bruddet med artsbarrieren i filmen kaster imidlertid nogle nye perspektiver på både
humanismen og posthumanismen. Hvis artsbarrieren brydes, bliver det muligt for mennesket
selv at skabe identiteter, artskategorier, forbedringer og lignende, som vi har lyst til.
Mennesket bliver derved i stand til at styre evolutionen i en sådan grad, at det kan blive totalt
dominerende over andre arter, og man vil kunne holde fast i en mere distinkt udgave af
mennesket. Det vil således være relevant at snakke om antropocentrisme og mennesket, som
det handlende og frie væsen, idet mennesket rent faktisk bliver herre over naturen. Det vil
også være nødvendigt at tænke det øko- og antropocentriske livssyn på en anden måde. Vi er
gået fra et teocentrisk til et antropocentrisk verdensbillede, og har nu bevæget os over i et
opgør med antropocentrismen mod en økocentrisk forestilling. Det kan derfor tænkes at dette
syn på verden også vil blive udfordret. Den teknologiske viden omkring artsbarrierens
nedbrydelse vil derved åbne op for en forholdsvist kontrolleret ”postnatur”, hvor det vil være
muligt både at fastholde artskategoriseringen, men også fjerne dem igen lige så hurtigt, som
de er kommet, ligeså vel som det vil være muligt at forbedre specifikke arter for at gøre dem
til bedre udgaver af sig selv, og det scenarie må kræve et nyt perspektiv på verden.
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Diskuterende og afsluttende bemærkninger
Jeg vil i det følgende diskutere, hvorvidt det lykkes for filmen at skabe sympati for brødrene,
og hvorvidt den karnevalistiske latter eksisterer i filmen. Slutteligt vil jeg diskutere filmens
udtryk og succes i relation til faktorer som genre og mainstream.

Sympati og empati
Mennesket har en indgroet interesse for andre mennesker og dyr, hvilket har været en del af
vores overlevelsesstrategi i forhold til at aflæse adfærd hos bytte- og rovdyr. Det har samtidig
været vigtig for at kunne identificere sine fjender og venner samt indgå i sociale grupper og
hierarkier (Grodal, 2007, s. 87). Man oplever ikke kun egne følelser, men oplever også følelser
for og knyttet til andre mennesker. Denne evne kaldes empati og danner grundlaget for vores
medleven i næsten alle film. Imidlertid kræver det mere for, at tilskueren føler sympati for en
karakter. Murray Smith skelner mellem forskellige måder, hvorpå tilskueren forholder sig til
karaktererne i film, og to af disse måder kalder han for alignment og allegiance. Alignment
beskriver han, som når tilskueren følger en karakter over et længere forløb - Jo længere tid
karakteren følges, jo dybere interesse skaber tilskueren for personen (Ibid. s. 89). Det er her
tilskueren har empati for karakteren ud fra en umiddelbar og forudsætningsløs simulering af
eller reaktion på karakterens følelser, som når vi reagerer på, at karakteren udsættes for
smerte. Den anden måde kaldes allegiance. Her opbygger tilskueren en følelsesmæssig
tilknytning og loyalitet i forhold til karakteren, hvilket skaber identifikation. Vi begynder at
holde med personen, idet vi tilskyndes til at interessere os for karakteren og dens
motivationer, holdninger og moralbegreber. Vi får en indsigt i tanker og motivationer sådan,
at der hos tilskueren kan skabes allegiance, hvilket sker hvis vi kan sympatisere med
karakteren. Alignment er så at sige den måde filmens plot vælger at præsentere karaktererne
på, hvilket giver tilskueren forudsætningen for at tage stilling til, om vi føler allegiance med
dem eller ej (Haastrup, 2009, s. 241-242).
Gabriel og sympatien
Hvis vi tager fat i de to begreber i forhold til filmen Mænd og høns kan det diskuteres, hvorvidt
det egentlig lykkes for Anders Thomas Jensen at få skabt allegiance for karaktererne i filmen.
De to hovedpersoner præsenteres fra starten meget forskelligt, men begge på sin vis noget
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usympatiske. Gabriel præsenteres som den kolde distancerede bror, der ikke gider bekymre
sig om, hvordan hans bror tager faderens død, og har problemer med kropslig berøring. Han
viser ikke selv tegn på sorg over faderens død, og det efterlader heller ikke meget empati for
ham fra tilskuerens side. Generelt har Gabriel mundvigene til at vende ned ad på de fleste af
nærbillederne af ham gennem filmen, og især nærbillederne af ham på hospitalet, hvor
tilskueren skal danne sit første indtryk, har han et flakkende blik og mundvige, der hænger.
Disse ansigtstræk får ham til at virke lukket og distanceret, idet de flakkende øjne og
mundvigen skaber fornemmelsen af, at han er afvisende over for Elias.
Umiddelbart er der flere træk ved Gabriel, der gør ham usympatisk, og det får
konsekvenser for, hvilken tilknytning tilskueren får til hans karakter. Den indledende
præsentation af Gabriel fremlægger netop nogle af disse karaktertræk, som i reglen skal
fjernes eller forbedres i løbet af filmens handling, hvis der skal skabes allegiance (Haastrup,
2009, s. 242). I det her tilfælde vil det være Gabriels afvisning af Elias, og senere de andre
brødre, som gør ham både distancerende, følelsesmæssigt kold, arrogant og dominerende,
som skal forbedres eller fjernes. En af måderne man kan få tilskueren til at føle sympati for
den usympatiske karakter er ved at lade ham gennemgå en personlig udvikling (Ibid.), hvilket
også sker med Gabriel. Imidlertid sker Gabriels erkendelse så sent i filmens handlingsforløb,
at tilskueren ikke kan nå at skabe en tilknytning og identifikation med Gabriel efter, at han har
ændret sine dårlige karaktertræk således, at tilskueren kan opleve sympati for ham og hans
bevæggrunde.
Selvom Gabriel vælger at vende om og tage tilbage til brødrene, sker det i første omgang
på grund af erkendelsen af, hvad der kan være nede i kælderen. Vi håber, han vender tilbage
til brødrene, men for brødrenes skyld. Han går forbi Elias i buret og forbi Josef, Gregor og
Franz, der sidder i spændetrøjer på jorden uden at værdige dem et blik, selvom Franz råber
på ham. Det er først, da han har opdaget sammenhængen, at Gabriel begynder at vise tegn
på medfølelse og sorg. Hans toneleje over for brødrene er roligt og forsigtigt, og nærbilledet
af hans ansigt viser, at han er ked af det frem for vred, munden bævrer en smule, mens han
kigger på sin mor i glaskassen og en tåre triller ned ad hans kind (Brødrene i kælderen s. 130133). Disse karaktertræk starter en interesse for Gabriel, hvor tilknytningen til ham kan blive
større. Accepten af brødrene viser sig endnu tydeligere i Gabriels forsøg på at få Elias ud af
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buret. Hans ansigtstræk afslører en ændring i karakter, da brynene er løftet, ansigtet viser
tegn på bedrøvelse, og tonelejet er roligt og lyst. Han lader Elias kramme sig og krammer også
igen samtidig med, at han erkender, at han heller ikke selv er helt normal. I sidste scene ser vi
ham tilmed smile tilbage til Elias, mens de sidder blandt dyr og familie. Først her skabes empati
med ham, og tilskueren kan forstå hans reaktion og måske tilmed sørger med ham, da han ser
på sin døde mor. Vi reagerer på hans glæde over at have skabt en forbindelse med Elias og
hans lykke over sin nye familie, men som tilskuer når man ikke i løbet af filmen at holde med
ham og sympatisere med ham.
Elias og sympatien
Det kan imidlertid diskuteres, om der sker noget andet med Elias’ karakter. Tilskueren møder
Elias på date, hvor han udnytter en psykoterapeut for at slippe for at betale penge for én.
Selvom han optræder usympatisk over for sin date, er scenen sat sammen i en humoristisk
kontekst, og tilskueren opdager hurtigt en mental brist, hvilket er med til at skabe en
empatifølelse fra tilskuerens side. Han er på sin vis undskyldt, idet hans barnlige træk gør, at
han ikke helt kan gøre for det, og det finder vi samtidig morsomt. Elias rummer nogle mere
positive egenskaber end Gabriel, der eksempelvis kommer til udtryk i hans kærlighed til og
loyalitet over for Gabriel. Det viser sig blandt andet i telefonsamtalen på toilettet, hvor Elias’
stemme skifter fra mørkt til lyst toneleje, da han opdager, det er Gabriel, der ringer. I
nærbilledet af ansigtet kan vi også se, at han smiler og øjenbrynene løftes, mens han taler.
Det kan aflæses som en begejstring og et imødekommende udtryk, der får tilskueren til at føle
empati med ham, fordi han selv udviser positive følelser. Elias er desuden den underdanige i
Gabriel og Elias’ forhold. Det kan ses i hans kropssprog eksempelvis på hospitalet, hvor han
tripper rundt, bøjer hovedet ned og i det hele taget søger Gabriels kontakt, hvorfor tilskueren
kan tilskyndes til at holde med ham af den grund.
Der er fra starten af filmen en større empati for Elias på grund af de komiske, barnlige og
positive karaktertræk, men han rummer også andre træk, der gør ham væsentlig mere
sympatisk. Han har en beskyttertrang og forsøger at hjælpe de andre brødre med deres
problemer. Elias fremstilles med langt flere positive egenskaber, og hans til tider barnlige logik
gør, at den unormale opførsel bliver mere acceptabel. Der skabes en forståelse for hans
handlinger, og jo længere ind i filmen vi kommer, jo større bliver den følelsesmæssige
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tilknytningen også til ham. Tilskueren kan føle større identifikation med hans motivationer,
holdninger og moralbegreb, og det kan derfor også diskuteres, om tilskueren går fra alignment
til allegiance. Det skal indskydes, at hvorvidt tilskueren vælger at have sympati for en karakter
både afhænger af, hvordan karakteren filmisk fremstilles og i høj grad om de grundlæggende
egenskaber og værdier som karakteren har, er nogle tilskueren også værdsætter eller
genkender, sådan at man kan sympatisere med karakteren (Grodal, 2007, s. 90).
Der er flere scener, der kan underbygge dette skift fra alignment til allegiance. Første gang
Gabriel, Gregor og Elias går i kælderen (Kælderen s. 117-119) bliver et glas smadret, og
tilskueren føler spændingen i, om de bliver opdaget, som understreges af den nervøse
stemning og underlægningsmusikken. Her løber de andre brødre op, mens Elias efterlades et
stykke efter. Det betyder, at tilskueren allerede véd, hvad der venter Elias, når han kommer
op, fordi vi lige har set de to andre blive slået ned og vi kan høre deres jamren. Der skabes
suspense, hvor sidder tilskueren og er bekymret på Elias’ vegne. Man håber på, at han slipper
ud af situationen. Vi ønsker, det skal lykkes for ham, da han snyder Franz til at tro, at han ikke
har været i kælderen, og vi kan føle hans medlidenhed med Gabriel gennem nærbillederne af
ham, hvor blikket peger ned på Gabriel med rynkede bryn og åben mund, som indikerer en
medlidenhedsfølelse. Som tilskuer tager man yderligere et skridt mod allegiance, da Gabriel
bliver uvenner med Elias og overfuser ham med skældsord. Elias står tilbage med tårer i øjnene
og er helt nedtrykt efter, at Gabriel går. Her kommer den barnlige opførsel i spil, idet Elias’
reaktion afspejler en lille drengs reaktion. Vi skaber mere medlidenhed for ham, begynder at
forstå ham og det skaber også en stærkere tilknytning til tilskueren. Vi føler med Elias, og
håber, at han får forløsning for sin smerte ved igen at blive venner med Gabriel.
Sympatien for Elias bliver næsten fuldendt, hvor Elias forsøger at hjælpe sine brødrene
med samtalen ved Vildanden og ved at skaffe piger. Han overtager Gabriels plads, og som
tilskuer ønsker man, at han lykkes. Det samme gælder ved plejehjemmet, hvor brødrenes
mission er at finde nogle at have sex med. Ved at lade Elias være den eneste, der ikke får fat i
en dame, selvom han gør en stor indsats for at imponere, får man sympati med ham.
Situationen kan virke både makaber og komisk, men Elias fremstilles sådan, at man som
tilskuer håber, at han klarer den, hvilket bygges op gennem hans gentagne ihærdige forsøg og
hans engagement for at hjælpe brødrene. Franz fremhæver efter den mislykkede samtale ved
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Vildanden, at der sættes pris på Elias’ indsats for at hjælpe sin familie, hvor karaktertræk som
loyalitet, hjælpsomhed, kærlighed skaber en følelsesmæssig tilknytning til Elias fra tilskuerens
side. Det betyder også, at tilskueren til sidst også håber på, at Elias får muligheden for selv at
stifte familie.
Den komiske figur
Der skabes også empati for de andre brødre gennem filmen – vi følger dem og føler med dem
– men vi går aldrig fra alignment til allegiance som tilskuer, hvilket kan skyldes deres komiske
figurer. Komedier gør ofte det, at tilskueren distancerer sig fra de centrerede karakterers
følelser via latteren, og det er en måde at regulere karaktertilknytningen på (Grodal, 2007, s.
107). Brødrenes sjove replikker og komiske handlinger kan gøre, at vi i højere grad fornægter
vores empati med deres lidelser og pinlige oplevelser. Latteren virker i en tilskuercentreret
modus, og gennem latteren kan tilskueren skabe en distance, idet vi griner af dem. I komedier
er kropssproget ofte overdrevent, hvilket vi også ser i denne sammenhæng. Det kan betyde,
at den komiske figur ikke kan tolkes direkte som realistisk, fordi brødrene har svært ved at
indgå i interaktion med omverdenen, hvilket for tilskueren opleves som mentale afvigelser.
Det betyder også at brødrene fremstilles med overdrevne træk eksempelvis deres udseende,
mangel på motorisk kontrol og mangel på viljestyring. Komiske typer rummer ofte en
ufleksibel adfærd, som blandt andet kommer til udtryk ved brødrenes svære tilpasningsevne,
skænderi om tallerknerne, slåskampe eller problem med at blive afbrudt. Den kognitive
stivhed fører dem på kollisionskurs i forhold til andre mennesker, og det skaber nogle komiske
karakterer og morsomme episoder (Ibid.).
Som sagt er det til en vis grad individuelt fra tilskuer til tilskuer, hvilke karakterer vi får
sympati for, og hvis ikke sympatien for Elias virker helt overbevisende, er der stor
sandsynlighed for, at det også skyldes den komiske rolle, der opstår gennem hans barnlige
logik og brugen af den groteske realisme som virkemiddel til humoren, hvilket jeg har
beskrevet i analysen. En måde at fjerne distancen til den komiske figur er ved at gøre latteren
universel som den karnevalistiske latter. Her har latteren en samlende effekt, hvor den peger
på alt og alle, også den leende selv. Der ses imidlertid ikke tegn på denne type latter i filmens
univers, men det kan diskuteres, hvorvidt den opstår mellem karaktererne og tilskueren. Hvis
sympatien for karaktererne lykkes, vil det også være muligt at se en ændring i måden
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tilskueren ler af karaktererne på. I starten af filmen, hvor tilskueren kun føler empati for
karaktererne vil latteren være hånende og degraderende fra tilskuer mod karaktererne. De
ser sjove ud, de har komiske træk og sjove replikker, og har i det hele taget svært ved at
interagere med samfundet. Det skaber en nedgørende og hånende latter, hvor latteren bliver
AF dem, fordi de ikke er som os. De skiller sig ud fra fællesskabet, og der skabes en os/demsituation. Imidlertid har vi netop diskuteret, hvorvidt tilskueren i løbet af filmen skifter
position i forhold til Elias, og hvis det sker, vil der med sympatien også ske en ændring af den
latter, som tilskueren ler. Hvis tilskueren går fra alignment til allegiance vil latteren blive social
og alfolkelig. Tilskueren holder med karakteren, og han er ikke længere fremmedgjort, fordi
tilskueren identificerer sig med ham. Selvom vi griner, så griner vi også af os selv, og latteren
bliver derfor både festlig og degraderende. Latteren bliver social, og den adskillende latter
bliver undermineret, fordi den går fra satirisk til frigørende i takt med tilskuerens ændrede
position.
Også den parasociale relation kan spille ind i forhold til karaktertilknytning. Det kan være
med til at præge reguleringen af karaktertilknytningen i denne film i en mere positiv retning,
idet de kendte skuespillere kan skabe en parasociale relation hos tilskueren. Ofte vil tilskueren
opleve, at det er skuespillerne, der fortæller og udvikler filmens historie, og derfor kan
yndlingsskuespillere opnå status som venner eller bekendte for tilskueren (Ibid. s. 109). Der
er flere faktorer i den parasociale relation, som er på spil i denne film. Først og fremmest er
alle skuespillerne store danske skuespillere med Bodil Jørgensen, Ole Thestrup, Søren Malling
med gode roller i mange film. Derudover er især Nicolai Lie Kaas og Mads Mikkelsen
internationalt succesfulde skuespillere med stjernestatus i Danmark. Det betyder også, at de
karakterer, som tilskuerens yndlingsskuespillere spiller, får en øjeblikkelig opmærksomhed,
som oftest er forbundet med positive følelser, og som desuden forstærkes gennem andre
medier, som når Lie Kaas er vært til ”Zulu comedy galla” eller Mikkelsen optræder i
”Natholdet”. Disse parasociale relationer kan være med til at øge interessen og tilknytningen
til de karakterer, som tilskueren oplever i filmen, hvilket vil gøre, at vi hurtigere får skabt et
bånd til karakteren og vi er mere engageret i at involvere os. Derudover kan det også forstærke
den positive oplevelse at se to ”venner”, der mødes på film, og i denne sammenhæng kender
vi endda flere af skuespillerne fra andre Anders Thomas Jensen-universer. Genkendelsens
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glæde er stor, og der kan skabes et bånd til tilskueren den vej igennem, såfremt tilskueren er
bekendt med de andre film. Man kan have valgt denne film netop på baggrund af det
fællesskab, der opstår i at se de samme skuespillere spille med i andre lignende film.

Genreblandinger og det groteske udtryk
Filmen har fået en blandet medfart af anmeldere og seere efter den kom ud i biograferne.
Hvor anmelderne roser Anders Thomas Jensen for sine absurditeter, så er den almindelige
biografgænger ikke i lige så høj grad vild med det groteske udtryk, som filmen har. Anmelderne
har vurderet filmen til samlet 4,7 ud af 6 stjerner, mens brugerne har vurderet den til 3,7 (Kino,
2015). En af elementerne, der kan spille ind på den lavere karakter kan skyldes filmens særlige
udtryk, som jeg vil diskutere i det følgende.
Den manglende sympati som jeg netop har diskuteret kan kobles sammen med filmens
manglende etablering af en normaliseret orden. Filmen præsenterer nemlig en anden orden
end vi ser det i mange andre film blandt andet hos de klassiske Hollywood-film, og som oftest
er et tegn på en mainstreamfilm. Her vil en film slutte med at etablere en normalisering af
karaktererne i en slutning, tilskueren nemt kan acceptere. Der genoprettes en samfundsorden
og de unormale karaktertræk trækkes mod en normal adfærd. Det ser vi eksempelvis i
Blinkende lygter (2000), hvor de fire kriminelle venner stikker af fra dem, de har hustlet
pengene fra. Efter en periode, hvor vennerne forsøger at gemme sig, ender de med at åbne
en restaurant og blive lovlydige borgere. Der sker altså en normalisering af vennerne hen mod
de samfundsmæssigt accepterede normer og værdier. I Mænd og høns forholder det sig
omvendt. Normaliseringen sker i stedet midtvejs i filmen, hvor Gabriel får fjernet den døde
far og der skal andre regler til i huset. Her nærmer brødrene sig den normale samfundsorden,
men denne normalisering rives ned i takt med Gabriels og resten af øens befolknings accept
af brødrene og hvad de er. Der sker altså ikke en tilpasning fra brødrenes side til samfundet,
men samfundet må i højere grad tilpasse sig brødrene, hvilket kan gøre det svære for
tilskueren at acceptere og identificere sig med karaktererne.
Den groteske figur og den groteske realisme er med til at definere filmen og skabe dens
udtryk. Det er det, der er med til at gøre den både komisk, men også det, der kan blive for
meget for den almindelige biografgænger. Det karnevalistiske består både i det definerede
rum og tiden ved sanatoriet, ligesom den groteske realisme bruges som virkemiddel til at
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sætte fokus på det materielt-kropslige og det kødelige ved at overdrive kroppen, maden,
dyrene og livsfaser. Derudover vender det karnevalistiske de sociale normer på hovedet, den
overdriver, parodierer, degraderer og samler, hvilket alt sammen er med til at skabe filmens
særlige udtryk og sætter fokus på det posthumanistiske aspekt. Den karnevalistiske tanke om,
at der skal være plads til alle, spiller i filmen sammen med det posthumanistiske
verdensbillede, der ser det næste evolutionære skridt for mennesket - en posthuman
skabning, som i dette tilfælde bliver et menneskedyr – og at der er plads til denne skabning i
verden. Det understreges af indledningens citat af den postmodernistiske forsker Ihab Hassan:
We need first to understand that the human form - including human desire and all its external
representations - may be changing radically, and thus must be re-visioned. We need to
understand that five hundred years of humanism may be coming to an end as humanism
transforms itself into something that we must helplessly call post-humanism (Ihab Hassan i
Hayles, 1999, s. 1).

Det stiller imidlertid spørgsmålstegn ved filmens mainstreamkarakter. En mainstreamfilm vil
ikke have råd til at satse på, om tilskueren kan acceptere det groteske udtryk og den
posthumane virkelighed, hvorfor Anders Thomas Jensen bevæger sig væk fra de tidligere film,
han har lavet og instrueret. Udtrykket er mere unikt og originalt, hvor der tør leges med genrer
og filmtekniske elementer. Han udtaler selv:
Jeg kan se i lanceringen (af ’Mænd & høns’), hvordan distributørerne tager sig til hovedet. Vi er
meget konforme, folk bliver forvirrede og siger: Hov, er det en komedie? De vil vide, om de skal
grine eller græde. Det synes jeg er lidt tyndt. At vi holder fast i de oldgamle genrer i stedet for
at være åbne for at mikse og trække tæppet væk under, at ’nu skal det være sjovt’, ’nu skal det
være uhyggeligt’. Det kan jeg selv godt lide (Navne, 2015).

Vi ser netop en miksende stil komme til udtryk i filmen, hvor der spilles på elementer fra
gysergenren i kraft af kælderen som location, fløjtelyden og indstillingerne, hvor der filmes
bagved noget eksempelvis gardinet. Der spilles på komedien gennem de komiske figurer, men
komedien bliver mere sort, idet karaktererne overdrives og humoren sker gennem de groteske
elementer. Der trækkes på mysteriet i kraft af sagen om deres slægtskab, og der trækkes på
elementer fra eventyrgenren ved fortællerstemmen, spilledåsemelodien samt start- og
slutscenen, der romantiseres i dens stilistiske udtryk. Tilmed spilles der også på sci-fi genren,
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hvor teknologien og videnskabens fremskridt er med til at skabe nye muligheder for
menneskeheden, og hvor den posthumane skabning passer ind i dette univers. Genremixet
giver filmen et helt særligt udtryk, og anmelder Henrik Quitsch hylder den groteske humor:
”Filmen er gennemsyret af den forfriskende galskab, som i den grad må siges at være en
mangelvare i dansk film i disse år, hvor man er så bange for at træde ved siden af, at man stort
set ikke rykker sig ud af stedet” (Kjær, 2015).
Jensen bruger både træk fra mainstreamfilmen, når han bruger stjerneskuespillere. Disse
skuespillere er sammen med humoren med til at gøre filmen mainstream, og filmen lanceres
både i kraft af dem og i kraft af de tidligere film, som han har lavet, der netop placerer sig i en
mere mainstream kategori (det kan imidlertid diskuteres med De grønne slagtere). Ved at
bruge så kendte og normalvis pæne skuespillere (Mads Mikkelsen og Nicolai Lie Kaas er blevet
nomineret som nogle af landet lækreste) til at spille med i en så grotesk film og samtidig gøre
dem grimme, skal tilskueren pludselig forholde sig til dette, og det skaber en kæmpe stor
kontrast, der gør det grimme og groteske endnu mere overdrevent. Sammen med kontrasten
mellem de flotte billeder og det grimme indhold er det med til at understrege det absurde og
voldsomme i filmen. Det er samtidig også med til at påpege en ironisk undertone fra Anders
Thomas Jensen ved at lade pæne stjerner spille grimme og handicappede i en film, som i
forvejen spiller på totale modsætninger.
Ved at skabe denne kontrast mellem de kendte skuespillere og de ulækre og afstumpede
karakterer vender Jensen sig også væk fra mainstreamfilmen. Alt i filmen bliver vendt på
hovedet i en stor pærevælling, og Jensen har turde lave en film, hvor tilskueren sættes i en
uvant position, og som vender sig væk fra de tre andre film, som han har skrevet og instrueret.
Han leger med blandinger både i forhold til karaktererne i filmen, i forhold til genrerne og i
forhold til det mainstreame, hvilket også kan være med til at forklare, hvorfor anmelderne i
langt højere grad end biografgængeren kan lide filmens udtryk.
Filmens afsluttende scene er sat op ligesom anslaget, hvor det er filmet med steady cam,
billedet har fået et mere sløret og drømmeagtigt udtryk, der leder tankerne tilbage på det
eventyragtige, som vi også mødte i starten. Vi hører også en voice-over, der afslutter hele
filmen, mens vi på billedet ser alle brødrene i idyl og harmoni med hele deres nye skabte
familie, ung som gammel, smuk og grim. Den overdrevent lykkelige og harmoniske slutning
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skaber en ironisk undertone, som på sin vis stiller sig kritisk over for menneskets indgribning i
naturens gang. De virkemidler, der bruges til at skabe det romantiserede og paradisiske
fællesskab står i kontrast til resten af filmens udtryk, der er mere realitetstro. Det skaber en
overdreven effekt, hvor det romantiserede udtryk bliver for meget og for ekstremt. Det
stiliserede præg får en ironiserende og dermed underminerende effekt på forestillingen om
det nærmest paradisiske fællesskab. Filmen kan ses som en sjov film med en happy ending,
der tækker tilskuerens ønske om en lykkelig afslutning, men den kan imidlertid også ses som
mere end det. Den ironiserende bemærkning i det overdrevent stiliserede udtryk skaber stof
til eftertanke. Tilskueren tvinges til at reflektere over forhold som familie og det anderledes,
ligesom der lægges vægt på at acceptere alle slags skabninger.
Den ironiserede og underminerende effekt ophæver menneskets guddommelige niveau,
som det får i filmen, og det tvinger tilskueren i en position, hvor vi ikke kan finde ro. Den
posthumanistiske tankegang fremført gennem det groteske udtryk tvinger os til at udvide
vores forestilling om mennesket, som vi kender det. De mange forskellige genreblandinger
kan ses i forhold til de forskellige animalske blandinger i filmen, og det kan siges, at Jensen
derfor også kommenterer på forholdet mellem fastlåste og flydende kategoriseringer på et
metaniveau. Anders Thomas Jensen tvinger således tilskueren til at rykke eller udvide sine
forestillinger om socialitetens normer både i forhold til hinanden, men også i forhold til vores
kulturs forventninger om genrer og film.

Pernille Østergaard Kjær

75

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Bibliografi
Bakhtin, M. (2001). Karneval og latterkultur. Frederiksberg: DET lille FORLAG.
Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to
Matter. Signs , 28(3), s. 801-831. Hentet 17. 8 2016 fra
http://www.jstor.org/stable/10.1086/345321
Berlingske. (29. Januar 2015). Ander Thomas Jensen: jeg gider ikke længere provokere. Hentet fra
Berlingske: http://www.b.dk/kultur/anders-thomas-jensen-jeg-gider-ikke-laengereprovokere
Bordwell, D. (1985). Narration in the Fiction FIlms. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
Bøggild, J. (8. December 2016). Er uglerne i mosen kloge eller uhyggelige. Hentet 16. December
2016 fra Aarhus Universitet:
http://www.au.dk/univers/arkiv/2010/artikler/nr9/eruglerneimosenklogeelleruhyggelige/
Carroll, N. (2014). The Nature of humour. I N. Carroll, Humour - A Very Short Introduction (s. 4-54).
Oxford: Oxford Univeristy Press.
Chiew, F. (2014). Posthuman Ethics with Cary Wolfe and Karan Barad: Animal Compassion as
Trans-species Entanglement. Theory Culture Society(3), s. 51-69.
Christensen, C. L. (2007). Når humoren sætter grænser. I C. Clausen, Hvor går grænsen? (s. 65-91).
Viborg: Tiderne Skifter.
Collins, F. (2003). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Den store Danske (2016). Sanatorium. Hentet fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sygehuse/sanat
orium
Den store danske, O. (2016). Burlesk. Hentet 26. December 2016 fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/blb%C3%A5/burlesk

Pernille Østergaard Kjær

76

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Fafner, J. (2016). Humanisme. Hentet 17. 12 2016 fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=93737
Fibiger, J., & Lütken, G. (1996). Oplysning og følsomhed. I J. Fibiger, & G. Lütken, Litteraturens veje
(s. 116-120). Gylling: Systime.
Flagga, M. S. (2016). Hjerner blandt dyrearter. Hentet 8. 12 2016 fra Danmarksradio:
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Hjernen/20070213161823.htm
Frandsen, J. N. (15. September 2015). De uglesete. Hentet 16. December 2016 fra Kristeligt
dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/bagsiden/de-uglesete
Goffman, E. (2004). Om ansigtsarbejde. I E. Goffmann, Social samhandling og microsociologi.
København: Hans Rietzel.
Grodal, T. (2007). Film og karakterer. I T. Grodal, Filmoplevelse - en indføring i audiovisuel teori og
analyse (2. udg., s. 87-111). Gylling: Forlaget Samfundslitteratur.
Grodal, T. (2007). Tematiske rammer, kategorier og hierarkier. I T. Grodal, Filmoplevelse - en
indføring i audiovisel teori og analyse (s. 273-277). Gylling: Forlaget Samfundslitteratur.
Hauskeller, M., Philbeck, T. D., & Carbonell, C. (2015). Introduction. I Posthumanism in FIlm and
Television (s. 1-7).
Hayles, N. K. (1999). Conclusion: what does it mean to be posthuman? I N. K. Hayles, How we
became posthumane (s. 283-2991). Chicago: The University of Chicago Press.
Houkær, U. (2016). Grosteske. Hentet 26. December 2016 fra Den store danske:
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/groteske
Haastrup, H. K. (2009). Filmanalyse. I G. Rose, & H. Christiansen, Analyse af billedmedier - En
introduktion (s. 233-274). Gylling: Samfundslitteratur.
Haastrup, H. K. (2009). Karakter og engagement. I G. Rose, & H. Christiansen, Analyse af
billedmedier - En introduktion (s. 241-243). Gylling: Samfundslitteratur.
Jensen, A. F. (2016). Den sene Wittgenstein. Hentet 28. December 2016 fra Filosoffen:
http://filosoffen.dk/filosoffen_skriver/laesninger/sprogfilosofi/den-sene-wittgenstein/

Pernille Østergaard Kjær

77

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Jensen, P. W. (18. December 2012). De syv vigtigste ting om englen Gabriel. Hentet 10. December
2016 fra Kristendom: http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/de-7-vigtigste-ting-videom-englen-gabriel.
Kino. (2015). Mænd og høns. Hentet December. 25 2016 fra Kino.dk:
http://www.kino.dk/film/m/ma/maend-hoens
Kjær, B. (5. Februar 2015). Anmeldere: Mænd og høns giver dansk film en tiltrængt rusketur.
Hentet fra Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/article5564291.ece
Klausen, S. H. (2016). Absurd. Hentet 26. December 2016 fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer__1900-t./det_absurde
Lassen, A. M. (24. Oktober 2012). Sproget dukker op. (Systime) Hentet 28. Decemebr 2016 fra
Sprog i brug: https://sprogibrug.systime.dk/index.php?id=151
Lindhardt, T., & Raaberg, C. V. (2016). Biblens personer: Josef. Hentet 15. December 2016 fra
Bibelselskabet: http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/indhold/persongalleri/josef
Madsen, K. S. (2009). Charles Darwin. Hentet fra Faktalink:
https://faktalink.dk/titelliste/char#anchor1470
Mørch, A. (2016). Oldtiden og religion - humanisme og demokrati. Hentet 26. December 2016 fra
EMU Danmarks læringsportal: http://www.emu.dk/modul/oldtidskundskab-og-religiondemokrati-og-humanisme
Navne, H. (5. Februar 2015). Anders Thomas Jensen: Jeg har været god og gjort som Lars sagde.
Hentet fra Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/art5564257/Anders-ThomasJensen-%C2%BBJeg-har-v%C3%A6ret-god-og-gjort-hvad-Lars-sagde-jeg-skulle%C2%AB
Nicolaisen, A.-B. O. (2016). Farver. Hentet 28. December 2016 fra Billedguiden:
http://billedguiden.dk/?page_id=45
Nielsen, E. (1995). Om tema. I L. Møller, Om litteraturanalyse (s. 45-76). Gylling: Gylling Press.

Pernille Østergaard Kjær

78

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Nielsen, K. (27. Januar 2014). Hvilken rolle spiller profeten Elias i Biblen? Hentet 11. December
2016 fra Kristendom.dk: http://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/hvilkenrolle-spiller-profeten-elias-i-bibelen
Om storken. (2016). Hentet 5. 12 2016 fra Storkene:
http://storkene.dk/default.asp?mainmenu=20
Ordnet. (2016). Arabesk. Hentet 26. December 2016 fra Ordnet:
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=arabesk
Pedersen, H. (2011). Release the Moths: Critical Animal Studies and the Posthumanist Impulse.
Culture, Theory and Critique, 52(1), s. 65-81.
Petersen, I. B. (31. oktober 2013). Derfor er musikken til gyserfilm så skræmmende. Hentet 15.
december 2016 fra Videnskab.dk: http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ermusikken-til-gyserfilm-sa-skraemmende
Skiveren, T., & Gregersen, M. (12. December 2015). Af Materialitet er du kommet. Hentet fra
Information: https://www.information.dk/moti/2015/12/materialitet-kommet
Skiveren, T., & Gregersen, M. (2015). Den materielle drejning - En (ny) optik i og på aktuel dansk
digtning. I P. S. Larsen, & L. Mønster, dansk SAMTIDSLYRIK (s. 35-61). Aalborg: Aalborg
Universitetsforlag.
Stefánsson, F. (2009). Ugle. Hentet 16. December 2016 fra Gyldendals Symbolleksikon:
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=426862
Sørensen, E. (2016). Horrorfilmen. I E. Sørensen, Genrefilm og filmgenrer (s. 13-38). Viborg:
Systime.
Sørensen, J. G. (27. Marts 2011). Sådan fungerer evolution. Hentet 16. December 2016 fra
Videnskab: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-fungerer-evolution
Thomsen, M. R. (16. Oktober 2016). Den posthumane horisont og litteraturen. Hentet fra
Baggrund: http://baggrund.com/den-posthumane-horisont-og-litteraturen/

Pernille Østergaard Kjær

79

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Thotzen, C. G. (2016). Orcus. Hentet 14. 12 2016 fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Romerske_skikk
elser_og_begreber/Orcus
Tortzen, C. G., & Andersen, H. D. (2016). Charon. Hentet 13. 12 2106 fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_l
itteratur/Charon
Winther-Jensen, T. (23. December 2016). Dannelse. Hentet fra Den store Danske:
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse
/H%C3%B8jskoler_og_oplysningsforbund/dannelse
Wolfe, C. (2011). What is Posthumanism? MediaTropes eJournal, 3(1), s. 147-150.
Öhman, M. (2009). Från humanism till posthumanism. Litteratur och Språk(5), 74-92. Hentet 26.
December 2016 fra Swepub:
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:338118/FULLTEXT01.pdf

Pernille Østergaard Kjær

80

Aalborg Universitet
Speciale i Dansk
D. 2/1-2017
”Kroppen og det groteske – en karnevalistisk og posthumanistisk læsning af Mænd og høns”

Bilag – Indstillingsliste
Jeg har inddelt filmen i scener og givet den overskrift og tidskode. Der er yderligere en kort
handlingsforklaring samt angivelse i spændingskurven med udgangspunkt i berettermodellen.
De forskellige inddelinger er angivet og udvalgt alt efter relevansen i klippet i forhold til
analysen.
Scene: Intro 00:00:00-00:01:33
Handling: Anslag – Fortæller præsenterer nogle børn, der ”ikke har fået de bedste kort på
hånden”
Ind
1

Beskæring Fokus
Sort til
Fra sort
nærbillede skærm til æg i
hø, fokus
bliver skarpt

Perspektiv
Fugleperspek
tiv
Oppefra og
ned

Kamera
Steady

2

Nær til
total

Frø til neutral

Steady

3

Nær

Neutral

Steady

Sløret, toner
ud til sort

Lyd
Asynkron:
Kyllingepip
og gok,
Spilledåse
Spændings
musik
Barn hvisker
fortællerste
mme
Voice-over
fortællerste
mme,
Savmusik,
stille guitar

Lys/farve
Modlys –
silhuetter
Sløret billede

Bemærkninger
Æg/kyllinger:
Frugtbarhed,
liv, fødsel
De fem æg.

Modlys –
silhuetter
Sløret billede

Savmusik,
stille guitar

Sort m. hvid
skrift

Børn med æg
”Om at
overleve og
med tiden selv
give livet
videre”
Præsentation
af skuespillere

Scene: Hospitalet 1 00:01:33-00:02:32
Handling: Anslag - Gabriel ankommer til hospitalet, hvor faderen ligger for døden.
Ind
1

Beskæring Fokus
Over-the - Uklar til
shoulder
fokus ryg
til
nærbillede
af ryggen

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

2

Nær af G

Neutral

Håndholdt

Pernille Østergaard Kjær

Lyd
Synkron:
Dør, skridt
Asynkron:
Savmusik,
guitar 
toner ud
Pusten,
skridt,

Lys
Bemærkninger
Naturligt lys
fra gangen,
noget henlagt i
mørke

Naturligt lys
fra gangen,
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døren
3

4

Halvnær
G går til
sengen
Far i front
Halvnær
Far

Dybdefokus
på G.

Frøperspektiv
til neutral

Døren,
Hjertelyd,
Ambulance

5

Halvnær
G

Neutral

Håndholdt

6

Halvtotal
G sætter
sig
Halvnær
G
Halvnær
Far
Halvnær
G
Halvnær
Far
Halvtotal
G går til
vasken

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Døren,
Hjertelyd,
Ambulance
Døren,
Hjertelyd,
Ambulance
Døren,
Hjertelyd,
Ambulance
Samtale

Neutral

Håndholdt

Samtale

Neutral

Håndholdt

Samtale

Neutral

Håndholdt

Samtale

Neutral

Håndholdt

Bræklyd,
Vand løber,
hjertelyd
stopper

7
8
9
10
11

Neutral til
fugle på far

Håndholdt
 følger
G rundt i
lokalet
Håndholdt

noget henlagt i
mørke
Blødt og
naturligt lys
Blændende
farver
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys
Blødt og
naturligt lys

Scene: Dating 00:02:32-00:04:15
Handling: Anslag – Elias er på date med psykoterapeut
Ind
1

Beskæring
Halvnær E

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Asynkron:
Kvindestemme
Kontinuerlig Synkron:
klipning
Glas, vand, E’s
stemme

Lys/farve
Naturligt lys, følger
restaurantens lys
og farver

2

Halvnær af
Kvinde

Neutral

Håndholdt

Rødvinsfarve, røde
servietter,
blomster, orange
vægge, hvidt tøj og
dug
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Asynkron:
E’s stemme
Synkron:
Kvindestemme

Bemærkninger
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3

Halvtotal af
begge
Over-the
shoulder kvinde,
halvnær E
Over-the
shoulder G,
halvnær
kvinde
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Samtale, tjener i
baggrund

Neutral

Håndholdt

Halvnær
Kvinde
Halvnær
E

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Pusten,
Asynkron:
E’s stemme
Synkron:
E’s stemme

Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys

Neutral

Håndholdt

10

Halvnær
Kvinde
Nær E

Neutral

Håndholdt

11

Nær kvinde

Neutral

Håndholdt

12

Nær E

Neutral

Håndholdt

13

Nær kvinde

Neutral

Håndholdt

14

Nær E

Neutral

Håndholdt

15

Halvtotal af
begge

Neutral

Håndholdt

Asynkron:
E’s stemme
Synkron:
E’s stemme
Asynkron:
E’s stemme
Synkron:
E’s stemme
Asynkron:
Kvindes stemme
Synkron:
E’s stemme
Synkron:
E’s stemme

Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys

4

5

6
7
8

9

Synkron:
Samtale
Synkron:
E’s stemme

Bliver afbrudt i
sin fortælling

Drømmen:
Krammer fugl
 opdager det
er bror 
angriber den
 voldtager
den

Over 10 sek.
klip

Scene: Toilet 00:04:15-00:05:03
Handling: Anslag – Elias går på toilet for at onanere. Gabriel ringer, faren er død.
Ind

Beskæring

Fokus

Pernille Østergaard Kjær

Perspektiv

Kamera

Lyd

Lys/farve Bemærknin
ger
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1

2

Nær

Halvnær
af E

Klart til
Fugleperspekti
centreret v
fokus,
udenom
defokus
Neutral

Håndholdt
Kontinuerl
ig klipning
Håndholdt

Synkron:
Dør, bælte, prusten,
”av”,

Naturligt
lys,
mørkt.

Asynkron:
G’s stemme i røret
Synkron:
telefon ringer, E’s
stemme

Naturligt
lys,

Relation
mellem G
og E
etableres

Scene: Hospitalet 2 00:05:03-00:06:07
Handling: Anslag – Elias kommer til hospitalet. Video fra faren præsenteres.
Ind

Beskæring

Perspektiv

Kamera

Lyd

Lys/farve

1

Total af gang

Neutral

Håndholdt

Synkron:
pusten, skridt,
dør

Naturligt lys fra
lamper i loftet

Synkron:
Puslen
Asynkron:
Lav
spændingsmusik

Blødt og naturligt
lys

Kontinuerlig klipning
2

Over-the
shoulder mod
far og G,
halvtotal

Fuglepers
pektiv 
de sidder
ned

Håndholdt

3

Halvnær af E

Neutral

Håndholdt

4

Halvtotal af G
og E

Neutral

Håndholdt

5

Nær af G

Neutral

Håndholdt

6

Nær af E

Neutral

Håndholdt

7

Nær G

Neutral

Kontinuerlig klipning
passer med kontinuerlig
reallyd.
Håndholdt

8

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

9

Nær G

Neutral

Håndholdt

Pernille Østergaard Kjær

Synkron:
Klap, samtale,
skridt
Synkron:
Samtale
G stemme
lapper over
klippet
(asynkronsynkron)
Synkron:
G taler
Synkron:
E’s stemme
Synkron:
G taler

Bemær
kninger

Gi
mørke/jordfarver
E i lyse farver
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys

Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys

Akavet
kram

Vask
hænder
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10

Halvnær af E til
total 
bevægelse i
rummet

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Skamlen med
kasse

Blødt og naturligt
lys

11

Nær G + kasse

Neutral

Håndholdt

Blødt og naturligt
lys

12

Halvtotal af alle
tre
Halvnær G +
kasse
Halvnær E går
mod G
Halvnær E ryg, G
ansigt, kasse

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Skramlen med
kasse
Samtale
--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt
Fortsætter rummet
udenfor kameraet,
klipning i naturlig
bevægelse

13
14
15

Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys
Blødt og naturligt
lys

Video

Scene: Videoen 00:06:07-00:08:33
Handling: Præsentation – Elias og Gabriel kommer hjem for at se video fra faderen.
Ind
1

Beskæring
Halvtotal
af opgang

Perspektiv
Fugleperspektiv

2

Halvnær G
m. VHS
bånd

Neutral

3

Halvnær
af begge

4

Over-theshoulder,
halvnær
far
Halvnær
af G + E

5

Lyd
Synkron:
Skridt, samtale,
Følger
nøgler, skramlen
bevægelse kasse
n op til
døren
Håndholdt Synkron:
puslen med VHS,
bræklyde

Lys/farve
Afdæmpet
naturligt
opgangsly
s. Skygger

Neutral

Håndholdt

Samtale, spoling,
spiselyd

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Elektronisk støj,

Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys

Frøperspektiv

Håndholdt

Asynkron:
Skramlen fra
videoen

Pernille Østergaard Kjær

Kamera
Håndholdt

Bemærkninger
Bevægelsen opad
Interne forhold
præsenteres
Børn (cue)

Blødt og
naturligt
lys
Kvinder, E’s interne
relation fremlægges,
Børn/frugtbarhed

Blødt og
naturligt
lys
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6

Nær tv

Neutral

Håndholdt

Stemme fra video

7

Halvnær G
+E

Frøperspektiv

Håndholdt

--II--

8

Nær tv

Neutral

Håndholdt

--II--

9

Halvnær E
+G

Frøperspektiv

Håndholdt

--II--

10

Nær af G

Neutral

Håndholdt

--II--

11

Nær E

Neutral

Håndholdt

--II--

12

Nær G

Neutral

Håndholdt

13

Nær E

Neutral

Håndholdt

Asynkron:
Underlægningsmusi
k (spilledåse)
Faderens stemme
--II--

14

Nær G

Neutral

Håndholdt

--II--

15

Nær tv

Neutral

Håndholdt

Asynkron:
Spilledåse
Synkron:
Skratten fra tv

16

Nær G

Neutral

Håndholdt

Synkron:
G stemme

17

Nær E

Neutral

Håndholdt

Synkron:
E stemme

18

Nær G

Neutral

Håndholdt

G stemme

Pernille Østergaard Kjær

Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys

Gud
Underkroppen i fokus

Ufrugtbarhed

Ikke biologisk far

Ansigtsudtryk –
overrasket
Hareskår i fokus
Evelio Thanatos

Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Lys fra tv
på
ansigter
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys

Har ikke samme mor
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19

Halvnær
begge

Håndholdt

G stemme

Blødt og
naturligt
lys

Vi ligner slet ikke
hinanden

Halvnær G

Neutral til frø
G rejser sig og
går ud af
billedet
Frøperspektiv

20

Håndholdt

G stemme

Frøperspektiv 
splittelse mellem
brødrene

21

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

E’s stemme

22

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

G’s stemme

23

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

E’s stemme

24

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

E’s stemme

25

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

26

Nær E

Neutral

Håndholdt

Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys
Blødt og
naturligt
lys

Synkebevægelse

G går væk fra E, ”fra nu
af er vi to kun
halvbrødre, husk det”
E ked af det.

Scene: Undersøgelse af slægtskab 00:08:33-00:09:45
Handling: Præsentation – Gabriel undersøger sin biologiske far og planlægger tur til øen Ork.
Ind
1

Beskæring
Halvtotal
af G

2

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Asynkron:
Lyd af Elias, der
onanerer, toilet
skyller ud

Lys/farve
Bemærkninger
Afdæmpet Nyere fladskærm
naturligt
G spiser
lys fra
lamper i
rummet

Halvtotal E Neutral

Håndholdt

G taler

--II--

3
4

Halvnær G
Halvnær E

Neutral
Frøperspektiv

Håndholdt
Håndholdt

Samtale, skridt
Samtale

--II---II--

5
6
7

Halvnær G
Halvnær E
Halvnær G

Neutral
Frøperspektiv
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale
Samtale

--II---II---II--

Pernille Østergaard Kjær

Faren er genetiker

E er skeptisk,
frøperspektiv
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8

Halvnær E

Frøperspektiv

Håndholdt

Samtale

--II--

9
10

Halvnær G
Halvtotal
begge

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale

--II---II--

Ei
forgrund
defokus, G
i baggrund
fokus
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale
Samtale
Samtale

--II---II---II---II--

E vil med på tur
G bestemmer, den store

Håndholdt

Bog væltes på gulvet

--II--

Barnlig opførsel

Håndholdt

Asynkron:
Spændingsmusik
starter

--II--

Overgiver sig

Lyd
Asynkron:
Spændingsmusik,
G snakker
Biler kører
Samtale
Asynkron:
Billyde

Lys/farve
Lys udefra

Bemærkninger
Apokalyptisk (Sci-fi)
Æstetisk flot billede

Naturligt
lys

Snak om faderen og
forskere
Vinduesviskere ødelagt
 Tid, forfald
Æstetisk flot vs.
onanilyde

11
12
13
14

Halvnær E
Halvnær G
Halvnær E
Halvnær G

Neutral
Frøperspektiv
Neutral
Frøperspektiv

15

Halvnær E

16

Halvnær G

Fugleperspektiv
E har sat sig
Frøperspektiv

Barnlig opførsel og logik
”Hvorfor har han så ikke
skrevet til dig, hvis han
er sådan en rigtig far?”

Scene: Turen mod Ork 00:09:45-00:11:43
Handling: Præsentation – Gabriel og Elias kører mod øen Ork
Ind
1

2

3

4

Beskæring
Supertotal
Byen i
baggrund,
vej, træer
Halvnær
begge

Perspektiv
Fugleperspekti
v

Kamera
Steadycam

Neutral

Steadycam

Totalbilled
e
G + bil
Total

Neutral

Steadycam

E onanerer

--II--

Neutral

Steadycam

Bil kører forbi

--II--

Pernille Østergaard Kjær

Æstetisk flot (korn i
forgrunden der vipper
farverne er flotte
landlige, horisonten i
baggrund)
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5

Total

Neutral

Håndholdt

6

Halvnær

Neutral

Håndholdt

7

Halvtotal
færgen +
mand
Halvnær G
+E

Neutral

Håndholdt
Fokus på
færgemand
Håndholdt

8

Neutral

Fuglekvidren,
spændingsmusik
synkron:
Bilen kører frem
G taler
Lyde fra bilen
Lyde fra jernlåge
Samtale
Jernlåge

--II--

Samtale
Jernlåge

--II--

Æstetisk flot med båd,
natur, fuglenes pippen

--II--

--II--

Færgemand

Scene: Sejlturen 00:11:43-00:12:51
Handling: Præsentation – Elias og Gabriel sejler over til Ork og møder doktoren på øen.
Ind
1

Beskæring
Total
færgen fra
siden på
vandet
Halvnær E +
færgemand

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Neutral
E i fokus –
baggrund

Håndholdt

3

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

4

Halvnær
doktor

Neutral
Defokus E

Håndholdt

5
6

Halvnær G
Halvnær
Doktor
Halvnær G
Halvnær
Doktor
Halvnær G
Halvnær
doktor
Halvnær G

Neutral
Neutral

2

7
8
9
10
11

Lys/farve
Naturligt
lys udefra

Håndholdt
Håndholdt

Lyd
Asynkron:
E snakker
Synkron:
Motorstøj
Samtale
Asynkron:
Motorstøj
vandet skvulper
Fulgepip
Samtale
--II-Samtale
Asynkron:
Bølger, motorstøj
E skælder ud i
baggrund
--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Pernille Østergaard Kjær

Bemærkninger
E skælder ud

Naturligt
lys

--II---II--

Evelio 100 år, kvinder

--II---II--
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Halvnær
Doktor
Halvnær E +
G
Halvnær
Doktor
Halvnær E +
G
Halvnær
Doktor
Halvnær E +
G
Halvnær
Doktor
Halvnær E +
G
Total til
supertotal

Neutral

Håndholdt

--II--

Håndholdt

--II-E afbryder
--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Snak om mager/parti

Fugleperspekti
v til panorama

Tiltning

Asynkron:
E skælder ud
Fuglepip
Spilledåse begynder

Fra
naturligt
til modlys
– øen som
silhuet

Æstetisk flot billede –
øen i horisonten,
silhuet/skulptur +
genspejl af solen der
glimter i vandet

Færge til
panorama
over øen i
horisonten

--II--

Synkron:
Bølgerne
Vind

Hilser på hinanden

Mystik omkring øen pga.
musikken.

Scene: Ankomst til øen 00:12:51-00:14:23
Handling: Præsentation – Elias og Gabriel ankommer til øen og kører med doktoren.
Ind
1

Beskæring
Total bil fra
færgen

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt
Elliptisk
klipning

2

Total bil

Neutral

Håndholdt
Elliptisk
klipning

3

Halvnær G
refleksion
af huse i
ruden

Fuglepers
pektiv

Håndholdt

Pernille Østergaard Kjær

Lyd
Asynkron:
Spilledåse
Spændingsmusik
Synkron:
Billyde
--II—
Spilledåsen bliver
igen tydelig idet
bilen kører ind i
byen
--II—
Asynkron:
E’s stemme

Lys/farve
Naturligt lys
Landlige farver

Bemærkninger

Naturligt lys
Gammel bil, støvet,
Landlige farver forfald (skæve stolper,
(brune, gule og presenninger på husene)
tør grønlige)
--II--

”Ej, nej nej nej, her kan
man da ikke bo,”
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4
5

Halvnær E +
G + lægen
Total af
bilen

Neutral

Håndholdt

Neutral
Elliptisk
klipning

Steady cam

6

Supertotal
Fuglepers
af bil og øen pektiv

Steadycam

7

Total bil

Steadycam

Frøperspe
ktiv
Elliptisk
klipning

Synkron:
E’s stemme
Asynkron:
Måger
Bilen
underlægningsmus
ik
Synkron:
Hav
--II--

--II---II—
Brun, gul,
grøn, dæmpet
blå

--II--

Underlægningsmus --II-ik
Fuglekvidren
Synkron:
Bilen kører forbi
Musikken ender i
spændingsmusik,
toner ned
Lav
spændingsmusik

8

Halvnær
lægen + G

Neutral

Håndholdt

9

Neutral

Håndholdt

Samtale

--II--

Håndholdt

Samtale

--II--

12

Halvnær E

Håndholdt

Samtale

--II--

13

Halvnær G

Håndholdt

Samtale

--II--

14

Halvtotal E
+G
Følger G’s
bevægelse
Ei
baggrund
defokus

Frøperspe
ktiv
Frøperspe
ktiv
Frøperspe
ktiv
Frøperspe
ktiv
Frøperspe
ktiv

Håndholdt

11

Total af E +
G
Baggrund
Sanitorium
Halvtotal E
+G
Halvnær G

Håndholdt

Samtale

E lyst tøj, G
mørkt tøj

10
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--II--

”her er da slet ingen man
kan gå i seng med”
Underlægningsmusik
understreger at tiden går
– de kører stadig.

Der er kun én vej til øen.
Ingen andre byer eller
mennesker. Længere
væk fra fastlandet.
Panoramabillede skaber
en æstetisk ramme om
øen
Skoven virker stor og
flot.
Bilen som modsætning.

Læge: Ingrid blegt ansigt

--II--

Diskuterer om, hvorvidt
E skal med.

”Hvis de bliver
forskrækket, ikk’?”

Barn vs. voksen
Onani bringes op igen
G selvsikkert smil
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Scene: Mødet 1 00:14:23-00:17:05
Handling: Præsentation – Gabriel møder halvbrødrene første gang
Ind
1

Beskæring
Halvnær G
ryg
Sanitorium i
baggrund
Halvnær G

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Lys/farve
Lyde fra får, høns, Naturligt lys
fugle
Landlige farver
Skridt

Neutral

Håndholdt

--II—

3

Total G +
omgivelser

Frøperspe
ktiv

Steady cam

Fugle, grise,
skratten

4

Total G

Fuglepers
pektiv

Håndholdt

Lyden af en
rusten dør

--II--

5

Over-theshoulder
mod Gre
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

Skridt, dør
dyrelyde,

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Over-theshoulder
mod gre
Halvnær G
Over-theshoulder
mod Gre
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II-Asynkron:
Gre taler
Samtale
dyrelyde

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale

--II---II--

Neutral

Håndholdt

Samtale

--II--

Halvnær af
Gre
Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvnær G
Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

Samtale

--II--

Neutral
Frøperspe
ktiv
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale

--II---II--

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Samtale

--II---II--

Neutral
Frøperpse
ktiv

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
Gre råber
Stemmer fra
huset

--II---II--

2

6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Defokus

Pernille Østergaard Kjær

Naturligt lys
Landlige farver
--II--

--II--

Bemærkninger
Kunne have været et flot
billede, hvis huset var
istandsat.

Faldefærdigt hus,
jernbur, dyr går frit
omkring, græsset er ikke
plejet
G ser lille ud i de store
faldefærdige omgivelser
Stolper skæve, maling
krakelerer, plinter flyder
Gammelt laset tøj,
jordfarver (eller
farveløst)

Brugte biler, skæve sten
m.m.

Gregor strikker

Evelio og sygdomsforløb
Akademisk modsvar

Afsløring af at være hans
søn

Gabriel glad
”FRANZ”
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18

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

19

Halvnær
Gre
Halvnær G
Total Gre
Over-theshoulder

Neutral

Håndholdt

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Gre råber igen
Fuglelyde, skridt

--II---II-F i rød trøje

Halvnær G
Halvnær F +
Gre
Halvnær G

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

Neutral

Håndholdt

Halvtotal F
+ Gre
Over-theshoulder
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

G’s stemme
Dyrelyde
Samtale
Dyrelyde
Samtale
Dyrelyde
Samtale

Neutral

Håndholdt

--II--

Over-theshoulder
mod F + gre
Halvnær G
Halvtotal F+
Gre
Over-theshoulder
Halvnær G
Halvnær F +
Gre
Over-theshoulder fra
F mod
halvnær G
Halvnær F +
Gre
Over-theshoulder
Halvnær G
Halvnær F +
Gre

Neutral

Håndholdt

Dyrelyde
Samtale
--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II---II-Gre griner
--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II-F taler

--II---II--

20
21

22
23
24
25

26
27

28
29

30
31
32

33

34
35

Pernille Østergaard Kjær

Asynkron:
Stemmer fra
huset

--II--

Smiler stadig

--II-Gabriel undrende
Mat/afvasket, Falder i et
med den røde mursten,
rusten – symbolik
Kæmpe fugl i hånden

--II--

Undrende

--II--

Franz aggressiv
Hospitalet – ”I skal lade
os være i fred”

--II--

Fugl og strikketøj

Billede
Barnelogik

--II--

”Ikke afbryde” – går igen
fra datingscenen.
Aggressiv
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36

Neutral

Håndholdt

37

Halvnær G
fra siden
Halvnær F

Asynkron:
Franz aggressiv
Lyd fra slag
Dyrelyde
Støn

--II--

Neutral

Håndholdt
Kort klip

38

Halvnær G

Fuglepers Håndholdt
pektiv
Kamera
følger ham
ned
Frøperspe Håndholdt
ktiv

Lyd fra fald
Dyrelyde

--II--

39

Halvnær F +
Gre
Ind i viklen
kommer J

Dyrelyde
Slag
Skridt

--II---

40

Halvnær G

Fuglepers
pektiv

Håndholdt

Dyrelyde
J taler

Blod

41

Halvnær J

Neutral

Håndholdt

--II--

42

Total G

Neutral

Håndholdt

43

Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

Støn
Slag
Dyrelyde
Løbeskridt,
dyrelyde,
slåskamp
Asynkron:
Mytisk musik
dyrelyde
Slåskamp

44

Total G

Neutral

Håndholdt

Synkron:
Snublelyde
Stønnen
Asynkron:
Spilledåse
Dyrelyde,
slåskamp

--II--

--II--

--II--

F slår G ned med den
store fugl
Hurtig klipning for at
illustrere action

Går mod G udenfor
kameravinklen.
Pludselig effekt ved at
filme i halvnær
Norm:
konflikthåndtering
”Fjern dig fra
situationen. Konflikten er
løst. Du sejler tilbage til
hospitalet. I har ikke
noget på os”
J slås ned af F
Pludseligt
G løber væk

Ser på billedet,
eftertænksom

Scene: Efter mødet 00:17:05-00:19:44
Handling: Gabriel og Elias går tilbage mod færgen, hvor de møder Borgmesteren og Ellen
Ind

Beskæring

Perspektiv

Pernille Østergaard Kjær

Kamera

Lyd

Lys/farve

Bemærkninger
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1

Halvtotal E
+ G ben

Neutral

Håndholdt

2

Neutral

4

Halvnær E
Følger hans
bevægelse
til G
Halvnær E +
G
Total natur

5

Total E + G

6

3

7

8

9

10

11
12
13
14
15

Naturligt lys
Landlige farver

Skoven som æstetisk flot

Håndholdt

Asynkron:
Spilledåse
Rappen
Synkron:
skridt
Samtale

--II--

Storebror/lillebrorforhold

Neutral

Håndholdt

Samtale

--II--

Barnelogik – Hævn

Neutral
Elliptisk
klipning
Neutral

Steadycam

Fuglepip
Spændingsmusik

Modlys:
Silhuetnatur

Æstetisk flot billede

Steady cam

Spænindingsmusik
Torden

Æstetisk flot billede

Nær af
fødder
Halvnær E +
G

Fuglepers
pektiv
Neutral

Håndholdt

Regn
Spændingsmusik
--II-Samtale

Modlys: E + G
som silhuetter
i naturen
--II--

E barnlig
”Det er en BMW tror
jeg”

Halvnær
Borgmester
+ Ellen
Halvtotal E
+G
Bilen i
baggrunden
Halvnær E
Gi
baggrund
Halvnær
Borgmester
Halvnær E +
G
Halvtotal
Alle fire
Nær G

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

--II-Lys i
baggrunden
fra bil
Dæmpet lys i
bilen på
personerne
Dæmpet lys
kun på
personerne
Lys fra bil
--II--

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Frøperspe
ktiv
Neutral

Håndholdt

Halvnær
borgmester
E+Gi
baggrund

Neutral

Håndholdt

Pernille Østergaard Kjær

Håndholdt

Håndholdt

Musik ender,
Bump, regn,
samtale
Samtale
Lyd af hjulspor
Regn
Klynker
Bildør
Bormester snakker
Samtale
Regn
Samtale
Regn
Samtale
Regn
Samtale
Regn
Samtale, Regn,
motorstøj

Barnlig reaktion på død

--II---II-Modlys fra
bilen
Dæmpet lys i
bilen
--II--

Borgmester: Overdreven
logik (Lidt skæv ift.
almindelig fornuft)
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16

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

17
18

Halvnær
Ellen
Halvnær G
Halvnær E

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

19

Total bil

Neutral

Håndholdt

Motorstøj, regn

20

Halvtotal Bil Fuglepers
pektiv
Halvnær
Neutral
alle
Halvnær
Frøperspe
storkerede ktiv
Halvnær G
Neutral
+ E + Ellen
Halvnær
Neutral
alle
Borgmester
i fokus i
forgrund
Total alle
Fuglepers
fire + reden pektiv
Halvnær
Neutral
Ellen + G + E

Håndhold

--II--

Lys fra lygter
på bilen
Lys fra huset

Håndholdt
Håndholdt

Bildør, samtale
Regn
Samtale

--II-Lys fra lygte
Lys fra lygte

Håndholdt

Samtale, Bildør

Lys fra huset

Håndholdt

Samtale

Lys fra huset,
lys fra lygte

Håndholdt

Samtale

--II--

Håndholdt

Samtale

--II--

21
22
23
24

25
26

32. år borgmester
Napper
borgmesterdatter

Storkerede i forgrunden
set oppefra (tom)

Ellen pessimistisk
omkring storken

Scene: Borgmesterhjemmet 00:19:44-00:00:20:53
Handling: Præsentation – Gabriel og Elias overnatter i borgmesterhjemmet til færgen sejler.
Ellen (Borgmesterdatteren) lyserød trøje, rødt hår (falder ind i de landlige farver, men er
karakteristisk for den advarende tone). Broderet tøj, virker gammeldags. Advarer om
sanatorium og at øen er døende  folkene er døende.
Mødrene døde i barselssengen.
Abott: ”De gamle kalder Evelio for dødens pølse”, ”Humoren er sådan lidt 1:1 her på stedet”
Bæver, kage, kaffe  slupren tydelig, kage ud af munden.

Scene: Ellens værelse 00:20:53-00:24:00
Handling: Præsentation – Elias lægger an Ellen, men hun kaster op.

Pernille Østergaard Kjær
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Uret tikker i baggrunden
Seksuel scene, sætter sig sammen i senge, Elias laver akavet forsøg på at score Ellen.
Ellen smider lyserød trøje (bare arme, farverne som seksuelle).
Opkast pga. for mange tarteletter – lyden.
Kokosmakron + Asparges fra bræk ud af munden  bliver flirtende mellem Ellen og Gabriel
Elias kan ikke indse realiteterne. Kagerullerne (bager + påpege antal, overdrevent)

Scene: Soveværelset v. borgmesteren 00:24:00-00:25:02
Handling: Gabriel og Elias ligger i sengen, Gabriel læser om øen.
Uret tikker i baggrunden.
Øen dør langsomt, for få indbyggere til at kalde det en ø.
Elias kobler det med dårligt lederskab af borgmesteren, da han lader datter spise for mange
tarteletter.
Lægger plan for møde med brødrene igen  Elias skal snakke med dem.
Problematik omkring usandsynligheden for alle døde i barselssengen.

Scene: Møde 2 00:25:02-00:28:20
Handling: Uddybning – Gabriel og Elias tager tilbage til brødrene for at snakke med dem, alle
slås.
Ind

Beskæring

Perspek Kamera
tiv
Fuglepe Kranbillede
rspekti
v

1

Supertotal
over vejen
og øen

2

Halvtotal E

Frøpers
pektiv

Håndholdt
Kamera følger
E’s bevægelser

3

Halvnær G
+
borgmester
i bil

Neutral

Steadycam

Pernille Østergaard Kjær

Lyd

Lys/farve

Bemærkninger

Asynkron:
Spændingsmusik
Synkron:
Mågeskrig
Dyrelyde
Spændingsmusik

Naturligt lys
Landlige farver

Øen som æstetisk flot

--II--

Asynkron:
Spændingsmusik

--II--

Elias som stor –
Kagerullen med sig.
Fokus på røven, idet
hans ætter kageruller
ned i bukserne
Thumbs up
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4

5

Over-theNeutral
shoulder fra
G mod E
Total
Halvnær G
Neutral
+
Borgmester

Håndholdt

Samtale
Bank på døren
dyrelyde

--II--

”Det er selvmord det
der”

Steady cam

Samtale
Smaskelyde

--II--

”Elias er god til
konflikthåndtering. Han
taler deres sprog”
Spiser og drikker kaffe i
bilen til ”forestillingen”

6

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

7

Halvnær G
+
borgmester
Halvnær E
Halvnær
Gre
Halvnær E

Neutral

Neutral
Frøpers
pektiv
Neutral

8
9
10
11

12

13

14
15

16

17

18

--II--

Steadycam

Samtale
dyrelyde
E snakker

Håndholdt
Håndholdt

--II-E snakker

--II---II--

Håndholdt

--II--

--II--

Over-theNeutral
shoulder fra
G mod E
Total
Halvnær E
Neutral

Steady cam

Dyrelyde
E snakker

--II--

Håndholdt

--II--

Over-theshoulder
total
Halvnær E +
Borgmester
Total E

Neutral

Steady cam

E snakker
Dyrelyde
Dør går op
Samtale
Jernting kastes

Neutral

Steady cam

--II--

Ser ”forestillingen”

Neutral

Steady cam

--II--

E rammes og falder om

Halvnær G
+
Borgmester
Total E +
Gre + F + J

Neutral

Steady cam

E taler
Jernting kastes
E snakker
Jernting kastes
Dyrelyde
Lyd fra fald
Dyrelyde

--II--

Overrasket, drikker
videre af kaffe

Neutral

Steady cam

--II--

Halvnær G
+
Borgmester

Neutral

Steady cam

Slag, stønnen,
Bilmotor forsøger
at starte, dyrelyde
Samtale,
Motorstart

Pernille Østergaard Kjær

--II--

Beskidt rude, svært at se
ind. Kigger ud på E.
Bruger tale-fraser til sin
argumentation

--II--

--II--

Vender bilen
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19

--II--

Håndhold

Motorlarm,
dyrelyde
Motor, dyrelyde

Neutral

Steady cam

Samtale, motor,

--II--

Total J + F +
Gre
Halvnær G
+
Borgmester
Over-theshoulder F
mod bil
halvtotal
Over-theshoulder
Halvtotal J +
Gre + F
Halvnær G

Neutral

Steady cam

Samtale, motor

--II--

Neutral

Steady cam

Samtale, motor

--II--

Neutral

Håndholdt

Samtale, motor

--II--

Neutral

Håndholdt

Stønnen, skridt

--II--

Neutral

Håndholdt

Samtale

--II--

Neutral

Håndholdt

Samtale, slag

--II--

28

Halvnær G
med brødre
i baggrund
Halvnær G

Håndholdt

Stønnen, dyrelyde

--II--

29

Halvnær E

Asynkron:
Stønnen fra G
Slag
Samtale, slag

E rejser sig

Halvnær F
Ei
baggrund

Håndholdt
Kamera følger
E op
Håndholdt

--II--

30

Fuglepe
rspekti
v
Fuglepe
rspekti
v
Neutral

--II--

F slår med fugl, E
kommer bagfra og slår
de andre end med
kagerulle

31

Halvnær
Gre
Halvnær F +
E
Halvnær F

Neutral

Håndholdt

Stønnen, dyrelyde

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

Puster, skridt,
dyrelyde
--II--

20

21

22
23

24

25

26
27

32
33

Total J + F +
Gre
Over-theshoulder
halvtotal af
bil
Halvnær G
+
Borgmester

Neutral

Steady cam

Neutral
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Går mod bilen med
gryde, planke og bat

--II--

--II--

Gabriel nervøs for
situationen
”Når de er i det humør,
så er det bare om at
komme væk”

G falder ud af bilen for at
hjælpe E

Forsøger at overbevise
om ikke at slå
Omringer G, slår ham
ned

Står og afventer
hinandens angreb
F angriber
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34

Halvnær F

35
36

37
38
39

Halvnær F
Nær
udstoppet
fugl
Halvnær F
Halvnær E
Nær E

40

Nær F

41
42
43
44

Nær E
Nær F
Nær E
Total alle
inde fra
vindue

Neutral

Håndholdt
Kamera følger
bevægelserne
rundt i cirklen
Neutral Håndholdt
Fuglepe Håndholdt
rspekti
v
Neutral Håndholdt
Neutral Håndholdt
Fuglepe Håndholdt
rspekti
v
Fuglepe Håndholdt
rspekti
v
--II---II---II---II---II---II-Fuglepe Håndholdt
rspekti
v

--II--

--II--

--II---II--

--II---II--

--II---II---II--

--II---II---II--

--II--

--II--

Samtale
Samtale
Samtale
Asynkron:
Dyrelyde, Stønnen

--II---II---II---II--

E angriber

E sparker fugl væk og
knækker vingerne
F dejser om
E udmattet
Falder ned ved siden af F

F roser for slåskamp
Fornemmelse af nogen
er i huset

Scene: Pleje af skader 00:28:20- 00:29:29
Handling: Uddybning – Gabriel og brødrene tilses af borgmesteren inde i sanatoriet
Gabriel har papir i næsen, drikke sin te op (ingen brug af læge vs. køres på hospitalet,
tidsdimension).
”Du fejler jo ikke en skid, det er bare dine ledbånd omme i ryggen, der er revet fra hinanden.
Det går over”
Snak om rødspætter, mens der hakkes ost. ”Jeg må hellere komme hjem til Ellen og sætte
tænderne i et par ægte rødspætter”
Osten gives som tak for hjælpen (mad som valuta, tidsdimension). Nødder hakket udover
bordet.
Lyde fra hønsene, de går på bordet.
Borgmesteren fortaler for permanent bosted på øen.
”Hvor er det rart at se i har fundet ud af det drenge”
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Gregor strikker.
Ledninger hænger løst ned, gardiner slidte, dæmpet lys pga. fortrukket gardiner, mødbler
m.m. slidte og gamle.

Scene: Forståelseshorisonter 00:29:29-00:31:13
Spørgsmål omkring faderen og arbejde. Franz fyret fra børnehaven.
Filosofisk diskussion vs. de nære ting som ost
Fødder i fokus, knækker tæer
Uddannelse vs. æsel

Scene: Toiletsituation 00:31:13-00:33:02
Handling: Uddybning – Gregor og Elias har konflikt omkring brug af toilettet
Josef er på toilet og Elias skal derud.
”Gå væk fra døren. Du belaster vores nyskabte relation med din stædighed Elias”, ”Ja okay,
det kan jeg godt se”.
Får toiletpapir og leder efter toilet, dyrelyde kommer frem, mærkelige lyde og mystisk
spændingsmusik starter mens E undersøger huset. Går forbi de forskellige dyr i huset, ender i
stalden. Kalkun, gæs, kanin, lam, tyr.

Scene: Tyren 00:33:02-00:34:45
Handling: Uddybning – Elias møder avlstyren Isak den ottende i stalden.

Ind
1

Beskæring
Halvnær E

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

2

Halvtotal tyr
+E
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

Neutral

Over-theshoulder fra
tyr

Neutral

3
4
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Lys/farve
Lys fra lampe i
loftet

Håndholdt

Lyd
Asynkron:
Spændingsmusik
Synkron:
Dyrelyde – Muuh
Prusten, trippen
Spændningsmusik
--II--

Håndholdt

--II--

--II--

Bemærkninger
Overrasket udtryk

--II---II--

Stirrer på tyr
Gregor dukker op
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5

Halvnær Gre
+E

Neutral

Håndholdt

--II-Samtale

6

Halvnær tyr +
Gre
Halvnær Gre
+ bagende
tyr
Til over-theshoulder fra
E
Halvnær E
Halvnær af E
under tyren

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt
Kamera følger
bevægelser

--II-Samtale
--II-Samtale

”men hvor mange
gange om dagen
kan han så, når det
virkelig gælder??”
--II-Gre aer den på
bagben
--II-Fokus på
Tyren står i lyset musklerne

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Fugleperspe Håndholdt
ktiv

--II--

--II--

11
12
13
14

Halvnær Gre
Over-theshoulder fra
tyr
Halvnær E
Halvnær Gre
Halvnær E
Halvnær Gre

Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II---II--

--II---II---II---II--

15
16

Halvnær E
Halvnær Gre

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II-klap, prusten

--II---II--

17
18

Halvnær E
Total

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

7

8
9

10

--II--

Tyren i fokus,
seksualiseret,
overdreven

”Buret”
præsenteres

Tyren klappes,
dens lyde virker
stønnene
Ser på hønsene
Gre i forgrund,
tyren i lyset og E i
baggrunden

Scene: Hønsene 1 00:34:45-00:35:51
Handling: Uddybning – Elias og Gregor hilser på hønsene.
Ind

Beskæring

1

Halvtotal E

Perspek Kamera
tiv
Neutral Håndholdt
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Lyd

Lys/farve

Bemærkninger

Asynkron:
pippen og
gokken

Lys fra lampe i
loftet

Skeptisk
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2

Halvtotal Gre

Neutral

Håndholdt

--II-Samtale

--II--

3
4

Halvnær E
Halvnær Gre

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

5

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

6

Halvnær Gre
til nær høne

Neutral

Håndholdt
Pip/gok
Kamera følger hønens
Samtale
bevægelse og sænkes med
hønen til nær
Asynkron:
Spænding
smusik

--II--

Gre med høns i
armene som
kæledyr
Står i dør
Viser hønens
numsehul

Seksuelt med høns
”Vi øver os jo bare
til vi møder nogle
piger ikk´”
E modsætter sig
Hønen har
fugleben som vinge
- ses da musik
starter

Scene: Aftensmaden 1 00:35:51-00:38:35
Handling: Uddybning – Brødrene spiser aftensmad og skændes om, hvilke tallerkner de skal
have.
Nærbillede af bordet, hvor tallerkner med dyr på vises frem. Revnet, beskidt på bordet. Majs
og kød i forgrunden. Spændingsmusikken ebber ud. Gregor har slagtet. Grønsagerne flyder på
bordet i hele og grove stykker. Nærbillede af tallerkner med kyllingelår på, hvor kødet rykkes
fra benet.
Diskussion omkring tallerknerne. Griner af E’s forslag om uglen. E har ikke forstået reglerne
endnu  latteren bliver belærende. F slår for at få Gre til at indordne sig, J slår også og E
bytter tallerkner (vil ikke have uglen nu). Gre bliver tosset og bider J. Alle slår Gre (undtagen
G, der retter på E).
Voldsom slåsscene over maden – alle fire + udstoppet fugl.
Gre går i raseri og vælter ting fra reolen og smadrer ting i baggrunden. De andre spiser videre.
J tager kæp og løber efter Gre (udenfor kameravinkel), G forsøger at få E til at blive, men han
løber også ud for at være med, F går også.
Nærbillede af tyre-tallerken med fedt og kød på den. G kigger undrende og ryster på hovedet.
Tydelige lyde af at skære i kødet, smasken, tyggen.
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Scene: Aftenhistorie 00:38:35-00:41:36
Handling: Uddybning – Brødrene får læst godnathistorie og Gabriel undersøger overetagen
Krydsklipning
Ind
1

Beskæring
Total hus

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Dyrelyde
Spændingsmusik
Oplæsning
Lav
spændingsmusik
--II--

Lys/farve
Lys fra
huset
Lys fra
læselamper

Bemærkninger

2

Halvtotal Gre
+F+J

Neutral

Håndholdt

3

Halvtotal E

Neutral

Håndholdt

--II--

Kommer langsomt ind

4

Total brødre

Neutral

Håndholdt

--II--

Håndholdt

Samtale
Spændingsmusik
--II--

5

Halvtotal E

Neutral

6

Total af
brødre
Halvnærl E
Total brødre
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

Total G i
rullestol

Neutral

Håndholdt

11

Total G

Håndholdt

12

Halvnær G

Fugleperspek
tiv fra trappe
Neutral

--II---II---II-Spændingsmusik
tydelig
Spændingsmusik
Knirken fra
rullestol
--II--

10

Håndholdt

--II--

--II--

13

Total G

Frøperspektiv Håndholdt

--II--

14

Neutral

Håndholdt

15

Halvtotal
brødre i seng
Halvtotal G

Neutral

Håndholdt

16

Total G

Neutral

Håndholdt

Oplæsning
Spændingsmusik
Spændingsmusik
Knirken fra
rullestol
--II-Fløjten

Underetage
i mørke,
overetage i
lys
Lys fra
læselamper
Lys fra
lamper

7
8
9
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Ligger sammen i
sengen

--II--

”Får i bog?”
Går mod sengen

Lys fra
lamper
ellers mørkt
--II--

--II--

Op ad lift mod
overetagen

Uddøde arter, slægter,
underlagt tilfældet
Kommer op

Ruller frem i døråbning
Tapet er krakeleret, træ
står indenfor, nedslidt,
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17

Halvtotal G,
bagfra

Neutral

Håndholdt

--II--

18

Halvtotal G
fra side
Halvnær G
bagfra
Halvnær G
Halvtotal G
Over-theshoulder
mod dør
Nær G
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II-Fløjte er tydelig

Mørkt
Lys fra dør
--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

G er glad

Nær G
F nærmer sig
i baggrunden
Total G + F

Neutral

Håndholdt

--II-Banke på
Spændingsmusik
Fløjte
--II--

--II--

G kigger mod dør

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

28
29
30
31

Nær G, F
tydelig i
baggrund
Halvnær G
Halvnær F
Halvnær G
Halvnær F

Samtale
Spændingsmusik
Fløjte
--II--

Neutral
Frøperspektiv
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II---II--

--II---II---II---II--

32

Total G + F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

19
20
21
22

23
24

25

26

27

Lys foran
ved dør,
mørkt i
resten af
rummet
Ruller ind i
lys
Lys forude

få og gamle møbler,
rådne gardiner
Ruller mod døren og
fløjten

Ruller frem og lytter

--II--

G vil gerne sige hej
F aggressiv
Magtforhold mellem de
to understreges af
rullestol og
frøperpsektiv
Kører G ned igen.

Scene: Sovetid 00:41:36-00:44:28
Handling: Point of no return – Gabriel og Elias skal sove, men sniger sig op for at se til faderen.
Ind

Beskæring

Perspektiv
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Kamera

Lyd

Lys/farve

Bemærkninger
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1

Total E + G Neutral

Håndholdt

Samtale
Puslen i sengen

2

Halvnær G
+E

Håndholdt

--II--

3

Total
Frøperspektiv
trappen
Total G + E Fugleperspektiv

Håndholdt

Fløjtelyd
Lyd fra lift
Fløjtelyd

Mørkt rum

Halvtotal E Neutral
G ved dør
Halvnær G Neutral

Håndholdt

Lys fra dør

Håndholdt

--II-Rullestol
--II--

Halvtotal
G+E
Halvnær G
Ei
baggrund
Halvnær
båndoptag
er
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

Fugleperspektiv

Håndholdt

--II--

Lys
loftslamper

Fugleperspektiv

Håndholdt

Lys
loftslamper

Neutral

Håndholdt
Hurtigt klip

11

Halvtotal
G+E

Neutral

Håndholdt

12

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

13

Halvtotal
seng

Neutral

Håndholdt

14

Halvtotal
G+E
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

Fløjten meget
tydelig
rullestol
Spændingsmusi
k starter
Fløjten
Rullestol
Spændingsmusi
k højere
Fløjten stopper
Spændingsmusi
k
Spændingsmusi
k
Skridt
--II--

--II--

Nærmer sig sengen

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Samler op fra
skrivebord
Støvet, spindelvæv,
udstoppet fugl

4

5
6

7
8

9

10

15

Neutral
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Håndholdt

Lidt lys fra
loftet, skaber
silhuetter af
osten
--II--

--II--

Lys fra dør
lyser op i
ansigtet
--II--

Meget ost over det
hele – ostelager.
Proppet.
”Der er ikke noget
andet værelse, der bor
dyrene jo”, ”Der er
rigtig mange dyr her”
Fløjten bliver uhyggelig
Murbrokker,
krakelerede vægge
fremstår mere beskidte
og ødelagte i mørket

Går ind

Lyd fra båndoptager

Lys fra
loftslamper

--II--

G bevæger sig mod
mørket, undersøger
næste rum.

--II---II--
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16

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

17

Halvnær G
fra seng
Halvnær E

Neutral

--II--

--II--

18

Halvnær G

Neutral

Håndholdt
Kort klip
Håndholdt

--II--

19

Nær Lig

Fugleperspektiv

Håndholdt

--II-E taler

Lys fra lygte
på sengen
Lys fra lygte

20

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

21

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II-Opkastlyde
--II-E snakker

22

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

23
24

Halvnær E
Halvtotal
G+E
Nær lig
Halvnær G
+ E’s krop
ved siden
af
Halvtotal
G +E

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II-opkastlyde
--II---II--

Fugleperspektiv
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II-Samtale

--II--

Halvnær G
Nær bog
Halvtotal
G
Total E + G
Fra siden

Neutral
Fugleperspektiv
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

Neutral

Håndholdt
Kamera
følger dem
ud, Gre
dukker op i
kameravinkle
n

Samtale, skridt,
rullestol

--II--

25
26

27

28
29
30
31

Gre
dukker op
i forgrund
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--II--

--II-E med lygte

G kommer helt hen til
sengen
Finder bøger
Spænding i at lyset
kommer fra lygten
E snak om bøgernes
lugt
Liget er næsten
mumificeret. Kontrast
mellem snak om bøger
om den døde person i
sengen

”Der er ikke én kedelig
bog, der er kun
faglitteratur”

G ved sengen, E
komemr over
Ansigt med tænder
”øv. Ham får vi ikke
noget ud af”

E trøster G
”Kan være vi kan være
heldig at finde din mor”
G ked af det
Bog på liget
Tager bog, E går,
slukker lyset

Spilledåse +
spændingsmusik
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Scene: Tilbage i sengen 00:44:28-00:45:33
Handling: Point of no return – Gabriel undersøger bogen fra liget.
Ind
1

Beskæring
Nær bog

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Puslen

Lys/farve
Lys fra
lamper
--II--

Bemærkninger
Bog fra liget

2

Nær G

Neutral

Håndholdt

--II--

3

Halvnær G
E ryggen
til

Neutral

Håndholdt

--II--

Bogen undersøges
hvorved mystisk musik
trapper op

--II---II-F i rød kappe
--II--

Snuser til hår fra bogen
Surprise

Håndholdt

--II-Spændingsmusi
k
Spilledåse
--II---II-Samtale
--II--

4
5

Nær G
Neutral
Halvtotal F Frøperspektiv

Håndholdt
Håndholdt

6

Halvnær G
Ei
baggrund

Neutral

7
8
9

Halvnær F
Halvnær G
Halvnær F

Frøperspektiv
Neutral
Frøperspektiv

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

Aggressiv toneleje
Giver bog til F
Truende, løfter
udstoppet fugl

10

Nær G

Neutral

Halvtotal J

Neutral

12

Halvnær G

Fugleperspektiv

Håndholdt

--II-Slag
--II-Samtale
--II--

--II--

11

Håndholdt
Hurtigt klip
Håndholdt

13

Halvnær F
+J
Halvnær G
+E
Halvnær F
+J

Frøperspektiv

Håndholdt

Neutral
Neutral

14
15

--II--

Kommer ind i rummet

--II--

Slået ud

--II--

--II--

”Ignorer situationen
Elias, bare sov videre”

Håndholdt

--II--

--II--

Håndholdt

--II-Mystisk musik +
Spændingsmusi
k toner ud

--II--

Scene: Morgenen efter 00:45:33-00:46:07
Handling: Point of no return – Gabriel vågner og finder de andre spille badminton
G vågner op efter slaget i hovedet i osterummet.
Dryppende oste i proces.
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Lys: naturligt, landlige farver (gul, creme, lysbrun, lys blå, rosa)
Huset stadig nedslidt
Lyde: fuglekvidren, rullestol, stønnen
G kommer op til badmintonkamp

Scene: Badmintonkampen 00:46:07-00:47:12
Handling: Point of no return – Gabriel konfronterer brødrene med den døde far
Tøj: I helt hvidt, ser rent og nyt ud – Men gammeldags facon/mode. Ketchere.
Rummet er slidt, hjemmelavet net.
Egne regler, dømmer selv (snyder, men forsøger at argumentere sagligt)
Konfrontation mellem G og de andre: Bliver komisk og absurd.
G: ”Hold kæft hold kæft hold kæft hold kæft! Hvad fanden er der galt med jer, hva? Vores far
ligger død på første sal og i står hernede og spiller double”
J: ”Jamen jeg vil også langt hellere spille single”
De spiller videre og G ruller væk.
Går forbi hinanden, deres udsyn er forskelligt.

Scene: Samtalen 00:47:12-00:48:55
Handling: Point of no return – Gregor overtaler Gabriel til at hjælpe dem med faderen.
Gabriel ruller væk, men sidder fast. Gregor indhenter ham iført badmintontøjet.
Lyst, naturligt lys udefra. Lyde fra dyrene omkring dem, stønnen og skridt.
”Undskyld, vi skulle selvfølgelig have sagt det til nogen inden han begyndte at lugte og se
mærkelig ud”
”Du må hjælpe os, far skal væk og der kommer alligevel ikke nogen piger, så længe far ligger
deroppe”
Snak om at være brødre, have kæreste, være ”næsten rask”.
Mødresituation.
Gre mener, de har brug for hjælp til at håndtere faderen og komme i kontakt med piger.
Oplysninger om forsøg i kælderen.
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Larm fra baggrunden: Smadret glas, buldrer, slag og råben. De er slåskamp igen.
Beder om hjælp og løber derefter hen til slåskampen i baggrunden (kan ikke stå for det)

Scenen: Afhentning af faderen 00:48:55-00:50:52
Handling: Konfliktoptrapning – Faderen bliver hentet og Gabriel snakker om lægen om
brødrene.

Fornægtelse af faderens død, bliver siddende derinde, selvom de kommer for at hente ham.
F: ”Det er en fuldkommen sindssyg overreaktion at begynde at begrave far nu”.
F i modstrid mod forandringer.
Pigeproblematikken nævnes igen.
Levende

fugle

på

bordet,

hvor

F

udstopper

et

dyr.

Står

med

Kødhakker.

Dyrelyde: grise og høns.
”Det er sku en gave du er kommet, hvis du vidste hvor mange gange jeg har forsøgt at
tvangsfjerne dine brødre […] Jeg kan ikke uden kommunen og Flemming vil jo ikke have at de
bliver flyttet”
Snak om brødrene og deres forhold samt kælderen, mens lægen masserer og tager tøjet af
Gabriel. Fokus på hans ben og numse. Tager bare ved mens hun snakker. Kravler overskrævs
og står på bordet.
Brødre bærer kisten ud.

Scene: Nye tider 00:50:52-00:51:53
Handling: konfliktoptrapning – Ligkisten køres væk og Gabriel proklamerer forandringer for
brødrene
Ind
1

Beskæring
Total F

Perspektiv
Kamera
Frøperspektiv Håndholdt

2

Halvnær F

Neutral

3

Total bil

Frøperspektiv Håndholdt
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Håndholdt

Lyd
Spændingsmusik
Fuglekvidren
--II--

Lys/farve
Lys udefra

Bemærkninger

--II--

Kæler udstoppet egern

--II-Klap
Bilstøj

Naturligt lys

Ligvognen kører afsted
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4

Halvnær J
+ Gre + E

Neutral

Håndholdt

5

Nær Høne

Håndholdt

6

Nær E

Fugleperspek
tiv
Neutral

7
8

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

9
10

Halvnær G
Halvnær J
+ Gre
Halvnær G
Nær G

Neutral
Neutral

11

Halvtotal J

Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Hurtigt klip
Håndholdt

12

Halvnær G

Fugleperspek
tiv

13

Halvnær F
+J
Halvnær G
+E
Halvnær
Gre + J + E

16

Halvnær G

17

Halvnær J
+ Gre + E

18

Halvnær G

19
20

Nær E
Neutral
Halvtotal E Neutral
+ Gre + J +
G
Halvtotal
Frøperspektiv
Gre

14
15

21

Spændingsmusik
Fuglekvidren
Bilstøj
--II-Gokken
--II-Samtale
--II---II--

--II--

--II---II-Slag
--II-Samtale
--II--

--II---II--

Frøperspektiv Håndholdt

--II--

--II--

Fugleperspek Håndholdt
tiv
Frøperspektiv Håndholdt

--II--

--II--

--II--

--II--

Fugleperspek Håndholdt
tiv
Frøperspektiv Håndholdt

--II--

--II--

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Håndholdt
Håndholdt
Kamera følger G
mod kælderdør
Håndholdt

--II-Spændingsmusik
Skridt

--II-Lys udefra

Spændingsmusik
Skridt
Samtale

--II--

Pernille Østergaard Kjær

Håndholdt

Håndholdt

--II---II---II---II--

Bibel
Forarget over Bibel

--II---II--

”Far tillod kun
fagbøger, manualer og
udvalgte filosofiske
afhandlinger, men nu
er far jo lige kørt,
Gregor”
”Præcis, far er væk nu”
”Du tror jo slet ikke på
Gud Gabriel, hvorfor
skal den bog med ind i
huset nu?”
”Hvad jeg tror på er
underordnet, men der
skal ske nogle
forandringer nu”
Brødrene går ind, mens
G går mod kælderdør
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22
23
24
25
26

27

Halvtotal
G
Halvnær
Gre
Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvtotal
G

Fugleperspek Håndholdt
tiv
Frøperspektiv Håndholdt

--II--

--II--

--II--

--II--

Døren er låst

Fugleperpsek Håndholdt
tiv
Frøperspektiv Håndholdt

--II--

--II--

Forbudt

Asynkron:
F’s stemme
--II--

--II--

Silhuet af F i ruden
bagved, Gre kigger op
F står fast ved ingen går
i kælderen

Spændingsmusik
Samtale

--II--

Fugleperspek Håndholdt
tiv, højere
oppe fra
Halvtotal F Frøperspektiv Håndholdt

--II--

F: ”Hvad er det for en
bog?”

Scene: Aftensmaden 2 00:51:53-00:54:10
Handling: Konfliktoptrapning – Gabriel fremsætter nye regler i huset og har aftalt møde med
Børnehaven om mulig genansættelse af Franz.
J: Biblen som en forsimplet retningslinje for, hvordan civilisationen fungerer i praksis
Biblen som udgangspunkt for, hvordan man opfører sig overfor hinanden.
F og G i konflikt om, hvem der skal bestemme husets regler.
G har aftalt samtale om F genansættes i børnehaven  indvilliger i de nye regler
Gre vil gerne ændre det for at få piger, J ser det som nødvendigt for ikke at degenerere.
G’s nye regler:
De skal stoppe med at slå og i stedet kommunikere med hinanden.
Ord i stedet for vold
Rydde op, vaske tøj, vaske hænder

Dyrene skal udenfor
Osten skal være i køkkenet
Ingen skal sove sammen
J tilføjer at man skal række fingeren op når man vil sige noget.
Spændingsmusikken starter og indikerer at tiden går.
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Scene: De nye regler 00:54:10-00:55:15
Handling: konfliktoptrapning – Brødrene forsøger at efterleve de nye regler
Klaverspil (tiden går, tingene går sin gang), mens dyrene bæres udenfor af Gre og E. Går med
lam i armene. Brødrene sover i hver sin seng. E og J motionerer.
F hamrer døren til kælderen til med udstoppet fugl. F skeptisk overfor forandringerne.
Gre: ”Lad os nu prøve det. Sov nu. Tænk på børnehaven og pigerne”
Parallelklipning: Skift i klippene mellem brødrenes tilvænning og kælderdøren
Stadig velkendte ting: E onanerer, dyrene bliver ved at gå ind igen, J stjæler stadig ost.
Musikken toner ud og erstattes af mystisk musik.

Scene: Kælderlåsen 00:55:15-00:56:13
Handling: konfliktoptrapning – Gabriel forsøger at komme i kælderen, men bliver stoppet af
Franz. Gabriel opdager hønsenes særheder.

Ind
1

Beskæring
Halvnær G

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Lyd
Spilledåse

2

Total F

Neutral

Håndholdt

3

Halvnær J

Neutral

Håndholdt

Spilledåse
Samtale
--II--

4
5
6

Halvnær F
Total F
Nær F

Neutral
Neutral
Neutral

9

Halvnær G

Fugleperspektiv

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Kamera følger først
F ud, dernæst J hen
mod ostene
Håndholdt

10

Total F + G Neutral
F med ryggen til
Fugleperspektiv
mod G i baggrund
Halvnær F Frøperspektiv
Over-theshoulder

11
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Håndholdt

Håndholdt

Lys/farve Bemærkninger
Lys
udefra
--II-Står ved ostene
--II--

--II---II---II---II-Skridt, Puslen --II--

Raslen ved
døren
Samtale
--II--

--II--

Skridt
Samtale

--II--

Sladrer til F om G

Stjæler en ost, mens F
går mod G

--II--

”Fordi vi også har regler
her og når man går i
kælderen så ryger man
i buret. Færdig arbejde”
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F går ned af trappen
mod G, truende
12

Halvnær G

Fugleperspektiv

Håndholdt

--II--

Håndholdt

Samtale
Skridt
Spilledåse
starter igen
Spilledåse
Samtale
Prusten og
gokken
--II--

13

Nær høne
F+Gi
baggrund

Neutral
Fokus høne

Håndholdt

14

Halvnær F
G ryg
Halvnær
Høne
Nær G

Frøperspektiv
Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

Fugleperspektiv

18
19

Halvnær F
Over-theshoulder
Halvnær G
Halvnær F

20

Halvnær F

15
16
17

--II--

Muteret høne med
klove, korte vinger og
musehoved dukker op

--II---II--

F drejer sig mod G’s
blikretning
Høne går videre forbi

--II--

--II--

Forbavset

Håndholdt

--II--

--II--

Fugleperspektiv
Frøperspektiv

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Frøperspektiv

Håndholdt

--II--

--II--

G: ”Der var en høne” F:
”Ja vi kan ligesom ikke
holde dem ude herfra”
G ”Den havde koklove”
”Ja det er muligt, men
de har ligeså meget ret
til at være her som vi
har”
Helt hen til G
”Gå væk fra
dørsituationen, gå
væk”

Scene: Hønsene 2 00:56:13-00:57:30
Handling: Konfliktoptrapning – Gabriel studerer hønsene og beslutter sig for at ville i kælderen
Ind
1
2
3

4
5

Beskæring
Halvtotal
G
Halvtotal
G front
Halvnær E

Perspektiv
Fugleperspek
tiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Halvtotal
G
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt
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Håndholdt

Lyd
Spænding
smusik
--II--

Lys/farve
Lys
udefra
--II--

Bemærkninger
Sidder blandt hønsene i
hønsegården
Observerer og nedskriver

Samtale
Hønsegok
ken
--II--

--II--

Vil ikke ind

--II--

Løfter høne op

--II-Gokken

--II--
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6

Nær Høne

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

7
8

Halvnær E
Halvnær G
med høne

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

9
10

Halvnær E
Halvnær G

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II-Musikken
ebber ud
Samtale
Gokken
--II---II--

11

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II-Samtale

--II--

12

Neutral

Håndholdt

--II-Muh

--II--

13
14

Halvtotal
tyr, Overtheshoulder
fra E
Halvnær E
Halvnær G

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

15

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

16

Halvtotal
G
Total G
Halvnær E
Halvnær E
Halvtotal E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II---II--

--II---II---II---II--

17
18
19
20

--II---II--

Deformationer, grisetryne, uden
vinger
Dødeligt med deformationer,
umuligt

Dyr med mutationer i overvægt –
de er styrende
”Ja og hvad så? De gør jo ikke en
kat fortræd. Det er da værre med
den tyr der”

Væmmelig tyr
Ændring af genom, brudt
artsbarriere
”Ja så er det heller ikke mere
fantastisk med den far. En høne
med en hale, og hvad så? Nu står
vi lige og taler om den tyr der”
Går ud, vil i kælderen
Går ud af stalden forbi tyren
Skuler til tyren og går til hønsene
Bukker sig mod høns, men rejser
sig og går hurtigt ud.

Scene: Systue 00:57:30-00:58:12
Handling: Konfliktoptrapning – Gabriel lover Gregor at hjælpe med piger, hvis Gregor hjælper
med at få åbnet kælderen.
Gre syer i stuen. Lyse landlige farver. Dyrelyde. G banker på.
Høns på bordene. Gre: ”Jeg skal nok sende de dyr ud nu” G: ”nej nej nej, det er fint. Det er lige
meget med de dyr der”. Holder høne som kæledyr i armene, aer den.
Gre: ”Hvor mange piger vil du skaffe?” G: ”Øh ja, hva .. Én. Er det ikke nok?” Gre:”Jo, én det er
rigtig godt”.
Pernille Østergaard Kjær
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Scene: Bibelfortælling 00:58:12-01:01:23
Handling: konfliktoptrapning – Brødrene diskuterer et stykke af Biblen.
Pejsen er tændt, brødrene hygger sammen omkring historiefortælling. J fortæller om, hvad
han har læst ud fra en videnskabelig vinkel.
Brødrene påpeger at G ikke overholder reglerne selv, rækker ikke fingeren op.
Deres væremåde modarbejder G forsøg på at civilisere dem.
F: ”Nu afbryder du igen, uden at række fingeren op. Det er jo latterligt”
F: ”Det er da dig, der gerne vil have vi læser den tossede bog, så lad da Josef gøre det på sin
helt egen måde”
E: ”Lad nu bare Josef fortælle. Det er rigtig hyggeligt”.
F ”Hvis ikke man kan få børn, så er det sådan det er, så er det naturen der siger stop”.
G ”Det er jo et mirakel at Abraham og Sara får Isak, og det er jo det Gud kan”
F ”Det er da også fuldkommen tosset at gå rundt og strø om sig med mirakler på den måde”,
”Og det er da helt sært, når Gud går ind og leger herre over det hele og lader mennesker, der
er over 100 år blive forældre”.
E: ”Det med geden var lidt rørende” F: ”Jeg græd faktisk lidt da geden døde” G: ”Josef, hvad
siger den her historie dig? Det er vigtigt at du tænker selv og du reflekterer” J: ”Så vil jeg sige
at, jeg synes, det bliver nok noget med geden”, E ”Jeg elsker den ged”, F: ”Ja geden var
fantastisk”, E: ”Hvorfor har vi aldrig sådan en ged Franz?”

Scene: Kælderen 01:01:23-01:04:02
Handling: Konfliktoptrapning – Gregor, Elias og Gabriel låser sig ind i kælderen og finder
faderens eksperimenter og en lem i gulvet. Franz afslører dem.

Ind
1

Beskæring
Nær ugle

Perspektiv
Neutral

Kamera
Håndholdt

2

Halvtotal G
+ Gre
Halvtotal G
+ Gre

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

3
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Lyd
Bræh’en
Uglelyde
Spændingsmusik

Lys/farve
Mørkt

Bemærkninger

Mørkt

E i baggrund

--II-forskrækkelse

Mørkt
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4

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

5

Total E +
Gre + G
Halvnær
rum

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Halvtotal
trappe
Halvnær
brødre
Nær høne
udstoppet
Nær Æg

Fugleperspe Håndholdt
ktiv
Neutral
Håndholdt
Kort klip
Neutral
Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

12

Halvtotal
Brødrene
Nær Gre

Neutral

Håndholdt

13

Nær krop

Neutral

14

Halvtotal
Brødrene
Halvnær G

6

7
8

Spændingsmusik
Puslen
Skridt
Spilledåse starter
--II--

Går ind
Glimt af reagensglas

Mørkt, svært
at se
--II--

Forarget over Bibel

Skridt
Spilledåse
--II--

--II--

Forskellige æg

--II--

Bange ansigt

Håndholdt

Spændingsmusik
tager til, konstant
--II--

Kropdsdel i glas

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Rødlig
kropdsdel
Mørkt, lys fra
lygte
--II--

Nær
Grisehoved
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

Lys fra lygte

Grisehoved i glas

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

19

Halvnær G
Gre i
baggrund
Nær Gris

Undersøger glassene: MT
= Mor til krydsnignerne
Gre nervøs

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

20

Halvtotal G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

21

Neutral

Håndholdt

--II

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

23
24

Halvtotal
Gre
Halvnær
Akvarie
Halvnær G
Nær Vand

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

Lidt lys fra
akvariet
--II---II--

25

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

9
10
11

15
16
17
18

22
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--II--

Mørkt, E lys i
hovedet
Mørkt
Tænder lys
Mørkt,
lommelygte
viser rummet
Lyst

--II--

Lyser rundt

Studerer

Gris med slanger, gullig
væske
Gris i akvarie i baggrund.
Slanger, væsker,
reagensglas

Grisehoved, hønsefødder

Hudfarvet i vandet  en
krop
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26

Halvnær
Akvarie m.
gris
Halvnær G
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

Halvnær
Gre
Halvtotal E

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Halvtotal G
Halvnær
Gre
Halvnær G

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II-Diskuterer
Spændingsmusik
Hysser
Spændingsmusik
Samtale
--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Halvnær
Gre
Halvtotal G

Neutral

Håndholdt

--II--

Lys på det G
undersøger,
resten mørkt
--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Halvnær G
E + Gre i
baggrund
Nær glas
Halvnær G
Halvnær
Gre

Neutral
Fokus G

Håndholdt

Spændingsmusik
Samtale
--II--

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

40

Halvtotal G

Neutral

Håndholdt

--II--

41

Halvnær G

Neutral

Håndholdt

Spændingsmusik
tydeligere
--II--

42

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

Mørkt, lidt lys
--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Bange

Neutral

--II--

Vender sig hurtigt

48

Nær E

Neutral

Håndholdt
Hurtigt klip
Håndholdt

--II---II-Glas smadres
--II--

--II---II--

47

Halvnær
Gre
Halvtotal G
Halvnær
Gre
Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvnær G

--II--

Lyskegle mod
ansigt

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39

43
44
45
46
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Dobbeltgeni vs. sjove dyr

--II---II---II---II--

--II--

--II--

E mener, det er dårligt
lavet
Lykkedes med hønsene
Krydsning af enkelte
arter med ægløsende dyr
Undersøger udstyr, glas
på bord

G vil offentliggøre
resultaterne
G studerer glas helt tæt
på
Gris/høne i glasset
Går mod nyt glas
Gre vil op igen
Spænding i om de bliver
opdaget af F
G opdager lem i gulvet
Undersøger videre
Gre i nattøj
Gre vil op igen og have
piger
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49
50

Halvnær
Gre
Halvtotal G

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

--II-Samtale
--II--

--II--

”Åh nej”, bakker mod
trappe, løber
Løber med

--II--

Scene: Konfrontationen 01:04:02-01:04:48
Handling: Konfliktoptrapning – Franz opdager brødrene komme op ad kælderen og straffer
dem.
Ind
1

Beskæring Perspektiv
Kamera
Halvtotal F Frøperspektiv Håndholdt

Lys/farve
Lys udefra

Håndholdt

Lyd
Lav
spændingsmusik,
Dyrelyde, skridt
Samtale
Dyrelyde, Skridt,
slag, ”av av”
--II--

2

Håndholdt

3

Halvtotal E Fugleperspek
tiv
Halvnær G Neutral

4

Halvnær E

5
6

--II--

Beskytter sig mod slag

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Halvnær F
Halvnær E

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

7
8
9
10
11

Halvnær F
Halvnær E
Halvnær F
Halvnær E
Halvnær F

Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

12

Halvtotal F
+E
Halvnær E
Halvnær F
Halvnær E

Neutral

Håndholdt

--II---II-Samtale
--II---II---II---II---II-Samtale
--II--

Kommer snigende op
og rundt om F
Overrasket
Fugl løftet

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

13
14
15

Bemærkninger
Fugl i hånden, Slår Gre
ned.

--II--

--II---II---II---II---II--

Aflurer hinanden

--II--

Hæver fugl og slår G

Straffer med buret
Overvejer situation og
slår så også G.

Scene: Buret 01:04:48-01:08:04
Handling: konfliktoptrapning – Gabriel og Gregor sidder i buret, men Elias og Franz vil ikke
lukke dem ud. Gabriel bliver tosset og kommer op at skændes med Elias. Han forlader dem.

Gæssene går rundt, filmet i neutral position.
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Gregor i buret, panorering mod G i buret.
Josef kommer ud, og løber en tur. Har musik i ørerne.
Fårene går uden for buret. Konflikt mellem G og Gre, de bliver set som vilde. G vil ikke finde
piger, men lovede Gre det for at hjælpe ham med kælderen.
G bliver ondskabsfuld og Gre bider ham i armen i samme øjeblik træder E og F ud for at se om
de er kølet ned, har badmintontøjet på  hvilket de så ikke er (”Vi spiller single”).
G bliver hidsig og går sin vej. Han bliver uvenner med E
G: ”Gå væk fra mig, jeg tager hjem” E: ”Okay, så går vi hjem, men jeg skal lige sige farvel til
dem” G: ”Jamen jeg vil ikke have dig med. Jeg vil dig jo ikke din tosse. Jeg kan ikke lide dig
Elias. Forstår du det, du har fuldstændig ødelagt mit liv, alle mine venner, alle mine kærester,
alt! Alt har du jaget væk. Og du er klam, og du er grim og du er ulækker, og du er fuldstændig
umulig at være sammen med”  Opkastbevægelser.
Tiden/stedet brydes  De kan bare rejse fra øen.
G slår E og alle andre er overrasket. E reagerer som et barn (Det er dig, der er dum, det er dig
der er grim), hvor F forsøger at trøste ved at give ham en kagerulle at slå med, men E er for
ked af det.
Underlægningsmusik starter igen – tiden går sin gang.

Scene: Gabriel går 01:08:04-01:08:25
Handling: konfliktoptrapning – Gabriel går fra brødrene og sanatoriet
Krydsklip mellem brødrenes handlinger og Gabriels de næste seks scener.
Ind

Beskæring

1

Nær G

2

Halvtotal
G
Halvnær G

Neutral

Halvnær
til total G

Frøpers
pektiv

3

4

Perspek Kamera
tiv
Neutral Håndholdt

Neutral

Pernille Østergaard Kjær

Steady
cam
Håndholdt

Lyd

Lys/farve

Underlægnings
musik, skridt
Underlægnings
musik, skridt
--II--

Naturligt lys

Tiltning fra Underlægnings
fødder til
musik, skridt,
helkrop
fuglefløjt

Bemærkninger

Naturligt lys

J løber på tværs af vejen

--II--

Håndholdt giver
fornemmelsen af at vi går
med ham, og hans haltning
Æstetisk flot billede,
vandet, solnedgang, silhuet,
øen i horisonten

--II--
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Scene: Aftensmaden 3 01:08:25-01:10:45
Handling: Konfliktoptrapning – Brødrene spiser aftensmad og Elias lover at hjælpe med
børnehaven og med at skaffe piger.
1

Total F + E
+ Gre + J

Neutral

Håndholdt

2
3

Halvnær E
Nær
æggeur
Halvnær F

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Halvnær
Gre
Halvnær E
+J

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

7

Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

8

Halvnær F

Neutral

9

Halvnær
Gre
Halvnær F
Halvnær
Gre
Halvnær F
Halvnær E
+J
Halvnær F
Halvnær
Gre
Halvnær E
+J
Halvnær
Gre
Halvnær E
+J
Halvnær F

4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Underlægnings
musik toner ud
Smaskelyde
Ur tikker
aggressivt
Uret ringer
Samtale

Lys udefra

Dug på bordet, mad på fad
Trykket stemning om
bordet

Samtale
Puslen
--II--

--II--

Tallerknerne skal byttes

--II--

Tager maden op i hånden
for at bytte

--II--

Håndholdt

Uret tikker i
baggrund
Vælter mad af
tallerken på
bordet
Uret tikker
Tyggelyde
Samtale
--II--

Neutral

Håndholdt

Neutral
Neutral

--II---II--

--II--

Gre: ”Han lovede der kom
piger”

--II--

Aggressiv mod Gre

--II--

--II--

”Du får da heller ikke dit job
igen i børnehaven nu”

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

”Det kan han jo ikke, han er
jo ligesom os”
Kan han i hvertfald

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Brug for G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Stoppe med at snakke om
Gabriel

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Pernille Østergaard Kjær

Stirrer på F
Spørger Elias om hjælp
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20

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

27

Halvnær E
+J
Halvnær F
Halvnær E
+J
Halvnær
Gre
Nær E
Halvnær
Gre
Halvnær E
+J
Nær E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

28

Halvnær F

Neutral

Håndholdt

--II--

29

Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

Uret tikker
Samtale
Smaskelyde
--II--

21
22
23
24
25
26

J: ”Kan du så også skaffe
piger?”
Gre: ”Selvfølgelig kan han
ikke det”

Argumenterer med sig selv
om at skaffe piger i morgen

--II--

Scene: Borgmesterdatteren 01:10:16-01:10:45
Handling: konfliktoptrapning – Gabriel når frem til borgmesterhjemmet og tages imod af Ellen.
1

Halvnær G

2

Total G

3

Halvnær G
Over-theshoulder
på Ellen
Halvnær
Ellen
Halvnær G
Halvnær
Ellen
Halvnær G

4
5
6
7
8

Halvnær
Ellen

Frøpers
pektiv
Neutral

Uglelyde
Skridt
Uglelyde
Skridt

Aftenhimmel, ved at
blive mørkt
Halvmørkt

Fuglepe Håndholdt
rspektiv

Bankelyde
Dør knirker

Lys udefra,
halvmørkt

Frøpers
pektiv
Fuglepe
rpsektiv
Frøpers
pektiv
Fuglepe
rspektiv
Frøpers
pektiv

Håndholdt

Samtale

--II--

Håndholdt

--II--

--II--

Blive til færgen går

Håndholdt

--II--

Mel i hovedet

Håndholdt

--II--

--II-Rosa top
--II--

Håndholdt

--II-Underlægnings
musik starter

Pernille Østergaard Kjær

Håndholdt
Håndholdt

Borgmesterhuset
Idyllisk mellem træerne,
rødt hus solen på vej ned.

Bage klejner

--II--
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9

Supertotal
Øen

G går
forbi og
ind af
døren
Neutral Steady
cam

Underlægnings
musik

Mørkt
Vandet gråsort
Øen Silhuet
Himlen grå/sort

Scene: Børnehaven 01:10:45-01:14:45
Handling: konfliktoptrapning – Elias og Franz tager til møde i børnehaven, men ender med at
banke pædagogen.
1

Halvnær F
Brødre i
baggrund

Neutral
Fokus
skifter
fra F til
brødre
Neutral

Håndholdt

Underlægnings
musik
Dør knirker
Raslen nøgler

Lyst, naturligt lys

Jakkesæt, slips
Undtagen J
Ost med som gave

2

Halvnær
bil

Håndholdt

--II-Mørkt inde i bilen

Ødelagt bil

Halvnær
Bil

Frøpers
pektiv

Steady
cam

4

Total Bil +
J + Gre

Fuglepe Steady
rspektiv cam

5

Halvtotal F
+E+
Pædagog
Halvnær F
+E
Over-theshoulder
Halvnær
Pædagog
Halvnær F
+E
Barn I
baggrund
Halvnær
pædagog

Neutral

Håndholdt

Underlægnings
musik
Motorlyde
Underlægnings
musik
Motorlyde
Dyrelyde
Underlægnings
musik toner ud
Bil giver efter
Samtale

3

Neutral

Håndholdt

Samtale

Neutral

Håndholdt

--II--

--II-Farverne også
landlige her,
brunlige
--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

”Har aldrig oplevet noget
lignende i Vildandens
historie”

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Uretmæssig fyring

6

7
8

9
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--II--

--II--

Holder foran børnehaven

Loftlampe

Udstoppede dyr i baggrund
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10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24

25

Halvnær F
+E
Halvnær
Pædagog

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Halvnær
Børn
Halvnær
pædagog
Halvnær F
+E
Nær
pædagog
Nær E
Nær
pædagog
Halvnær F
+E

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II-Fuglekvidren
--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Nær E
Neutral
Halvnær
Frøpers
Børn + F i
pektiv
baggrunde
n

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

”Alle børnene er jo
rædselsslagen for Franz”
”Alle børnene, alle .. Der går
jo to børn i hele Vildanden.
Du får det til at lyde som
om hele Mexico City er
ramt af panik. Børn er jo
bange for så mange ting.
Der findes børn derude der
er bange for tøjknapper,
men derfor kan vi jo ikke
alle rende rundt i
ponchoer”
”Kan vi det, hva. Nej!”
F ser stor ud ift. børnene

Halvnær
Barn
Nær F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

”I er en integreret
institution som Vildanden,
så prøv lige at leve op til
jeres navn”
Rækker fuck til F

Frøpers
pektiv
Neutral
Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Gennem ruden ind til barn

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

F aer for ræv

Nær E
Halvnær
pædagog
+Fi
baggrund
Halvnær E

--II---II--

”Du lyder anderledes end
da vi talte sammen i
telefonen”
E aggressiv, forsvarer F
Bare noget de legede

”Hvor er ham jeg talte i
telefonen med? ”
Neutral

Pernille Østergaard Kjær

Håndholdt

--II--

--II--
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26

Halvnær
Pædagog
Halvnær E
Nær papir

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

38

Nær
pædagog
Nær E
Nær
Pædagog
Nær E
Nær
Pædagog
Nær E
Nær
pædagog
Halvnær E
Nær
Pædagog
Nær F

Frøpers
pektiv

Håndholdt

--II--

39

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

40

Nær
pædagog

Neutral

Håndholdt

41

Nær F

Håndholdt

42

Total Gre
+J
Halvnær
Gre
Halvnær F
+E+J

Frøpers
pektiv
Neutral

F siger noget for
første gang
Spændingsmusi
k
Spændingsmusi
k
Samtale
--II-Persienner
trækker for
--II--

Håndholdt

Rusten gynge

Lyst, naturligt lys

Venter

Neutral

Håndholdt

--II--

Strå i hånden

Neutral

Håndholdt

Gynge
skridt
Dør lukkes
Samtale
Fuglekvidren

--II--

Stillingen skal lige slås op
først
”Som familie så hjælper vi
hinanden”
”Det var det som Gabriel
aldrig kunne forstå”

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

43
44

--II--

Lægger telefonnummer,
flirt

Du skal bare tænke i
centimeter

Hun forstår ikke, E bliver
aggressiv
F i baggrund med ræv
Ringer efter hjælp

Ræv i baggrund

--II--

--II--

45

Halvnær F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

46

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

Samtale
Dør åbnes
Fuglekvidren

--II--
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I skal gå vs. så synes jeg vi
har en aftale
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47

Total J +
Neutral
Gre + F + E

Håndholdt

48

Nær Læge

Neutral

Håndholdt

49

Total Ud
af vindue
på lægens
bil mod
brødrenes
bil

Neutral

Håndholdt

50
51

Nær læge
Supertotal

Neutral
Neutral

Håndholdt
Steady
cam

Underlægnings
musik
Dørene lukkes
Underlægnings
musik
Underlægnings
musik
Motorlyde
--II--

--II---II--

--II--

--II--

--II---

Brødrene kører væk som
lægen kommer til

--II-landlige farver
(korngult,
himmelblå), men
dæmpet af gråligt
skær
Bil kører forbi

Scene: Plejehjemmet 01:14:45-01:17:20
Handling: Konfliktoptrapning – Brødrene ankommer til et plejehjem for at skaffe piger.

Spændingsmusik i baggrunden, mens de går ind.
Går langsomt ind, nervøs over situationen. Kan høre deres åndedræt.
Gre: ”Her lugter godt nok af tis”  blevet civiliseret eller genkendeligt fra hjemmet?
De udvælger sig en dame hver, dog er der en i underskud.
J spiller på, at han er anatomisk udfordret. Flirter med plejeren. ”Vi har jo sportsfaciliteter
her”, tryk på ordene, trutmund. Forsøger at holde ham tilbage ved at tilbyde ost, han afslår.
E bruger barnelogik igen: ”Sådan noget kuvøseguf, hun må ikke være herinde, hun er slet ikke
gammel nok”.
E anretter osten og sætter en stjernekaster i. Vejrtrækningen tydelig.
Gre har taget den ene dame, F tager den anden med ud. E står tilbage med osten,
stjernekasteren går ud.

Pernille Østergaard Kjær
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Scene: Borgmesterhjemmet 2 01:17:20-01:18:30
Handling: Konfliktoptrapning – Flemming, Ingrid, Ellen og Gabriel snakker om brødrenes
fjernelse til et hospital.

Flemming: ”Hvis vi fjerner dem så sletter de os fra kortet, kan vi overhovedet være sikker på
kusine Susan ikke bare er faldet. Jeg har før set hun både har skvattet over ungerne og sig
selv”.
Flemming beskylder G: ”Det er din skyld alt sammen, Evelio han lå fint oppe på værelset indtil
du kom”, ”har de drenge ikke siddet længe nok i bur? Du kan sku da ikke bare sådan stikke af
fra din familie, skulle du ikke også finde ud af hvor din mor var blevet af? Hvad er du for et
menneske?”.
Ingrid: ”Hold nu din kæft Flemming, du har selv kørt den her ø på røven. For første gang i dit
liv kan du tage en rigtig beslutning. Så gør det nu!”
Spændingsmusik starter, tydelig, mens der klippes til G der tænker.

Scene: Bilen 01:18:30-01:19.30
Handling: Konfliktoptrapning – Brødrene kører hjem efter turen i byen

Underlægningsmusikken tydelig.
Alle undtagen E smiler. Gre har en BH med hjem.
Kører hjem, flot aftenbillede med øen i baggrunden, rødlig himmel og silhuet-ø.
Supertotal af Sanatorium, bilen parkeres, eneste lys fra lygterne, får ude foran, mørkt.
Gre og E sidder i bilen, Gre takker E for hjælpen. Gre fortæller, han er glad for E er der, men E
er for ked af det. Spilledåsemusik starter.

Scene: Tyren 01:19:30-01:21:27
Handling: Klimaks - E dræber Isak den ottende.
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1

Total E

Neutral

Håndholdt

Halv mørkt,
lys fra
lamper

Nedslidt, henlagt.

Halvmørkt

E med tårer i øjnene
vender sig langsomt mod
kameraet og stalden

Håndholdt

Skridt
Fuglelyde
Susen
Spilledåse
Spændingsmusik
trapper op
Skridt
Åndedræt
--II--

2

Halvnær E

Neutral

Håndholdt

3

Nær E
nakke
Halvnær E

Neutral

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

Halvtotal E
ryg
Nær
toiletrulle +
fjer
Total
gårdsplads
Halvtotal
Brødrene i
sengen
Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Musikken styrer
tempoet
--II--

--II-Ansigt
henlagt i
skygger
--II--

Følger E’s bevægelse mod
tyren
Beslutsom, tårer i øjne,

Neutral

Håndholdt

Neutral
Elliptisk
klipning
Neutral

Håndholdt

Halvnær
seng
Halvnær
Gre
Total Gre

13

14

4

5
6

7
8

9

10
11
12

15

16
17

Går hurtigt, tager jakke af
(Der skal handles)

--II--

--II-Griselyde
Underlægningsmusik,
Snorken

Halvmørkt
Lyst,
morgen

Gre står op, de andre sover

Håndholdt

Underlægningsmusik
Skridt

Lys udefra

Ser efter E

Neutral

Håndholdt

--II--

Tom seng

Frøpersp
ektiv
Neutral

Håndholdt

--II—
Kalden
--II--

--II--

Går gennem gangen

--II--

Faldefærdigt, nattøj, går
forbi toiletrullen

Halvnær
Gre ryg

Neutral

Underlægningsmusik
Dyrelyde
--II-Kalden

--II--

Halvnær
Gre
Halvnær tyr

Neutral

Håndholdt
Følger Gre
bevægelse
Håndholdt --II--

Fugleper
spektiv

Håndholdt

Lys fra
loftslampe

Halvnær
Gre
Halvnær
Gre

Neutral

Håndholdt

Neutral

Håndholdt

Pernille Østergaard Kjær

Håndholdt

Underlægningsmusik
Åndedræt
Skridt
Underlægningsmusik
Fuglelyde
--II--

--II-Isak er død, blod

--II---II--

Går mod hønsene
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18
19
20
21

Halvnær
høns
Nær Gre
Halvnær
Høns
Total
Gårdsplads

Fugleper
spektiv
Neutral
Fugleper
spektiv
Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Håndholdt

--II-Hane galer

Naturligt lys

Spand væltet, få høns, høne
ligger på ryggen
Høne vender sig om
E i buret ude på pladsen,
lukker selv lågen i.

Scene: Storken 01:21:27-01:23:25
Handling: Klimaks – Gabriel ser storken vende hjem og tager beslutning om egen rejse.
Bil kører fra gårdspladsen ved borgmesteren, total. Lyst. G er ved at pakke til at rejse hjem
med Ellen. Flemming forsøger at overtale til at blive.
Storken lander på gårdspladsen i baggrunden, defokus. G har fået øje på den.
Underlægningsmusik starter, Ellen forsøger at hive ham med færgen. Skift i fokus, storken i
baggrunden kommer i fokus.
Nærbillede af storken – Sært næb, menneskefødder, hareskår. Muteret.
G underskylder for Ellen.

Scene: Afhentning af brødrene 01:23:05-01:25:21
Handling: Klimaks – Brødrene hentes til indlæggelse
Klipningen mødes. Gabriel kommer til brødrene
Brødrene sidder i hvide spændetrøjer på jorden. Ingrid står på gårdspladsen. Borgmester og
G kommer kørende – ”Vi aflyser aktionen”. E sidder i buret.
G tager jernstang og går mod huset, målrettet, spilledåsemusik starter. Franz bliver tosset og
råber op, G bryder dør op. Træder ind i mørkt rum, der kommer lys ind.
Tænder lys og ser babyer i reagensglas med muterede dele.
Fugleperspektiv ned ad trappen, G går længere ned. Fornemmelse af det store sanatorium.
De lange søjler. Spændingsmusik slår over i tiden-går underlægningsmusikken, mens G
undersøger. Flere steder med møbler til at sidde. Sofa, lænestole med læselampe og bord.
Underlægningsmusik ebber ud og spilledåse tager over, idet G opdager tæpper for
eksperimenter. Kigger nærmere.
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Scene: Mødrene 01:25:21-01:25:30
Handling: Klimaks – Gabriel opdager deres mødre i kælderen
Krydsklipning mellem Gabriel i kælderen og brødrene udenfor gårdspladsen.
G fjerner tæpper fra akvarier. Mørkere, lidt lys fra lamper. G pruster, bankende hjerte.

Scene: Brødrene i kælderen 01:25:30-01:30:22
Handling: Klimaks – Brødrene går ned til Gabriel i kælderen og opdager deres historie.

1

Halvnær E +
Borgmester

2

Halvtotal
Gre + F + J

3

Halvtotal G

4

Bil kører
Skridt
Dyrelyde

Lyst,
naturligt
lys

Sidder i buret
Nattøj

Håndholdt
Kameraet følger
deres bevægelser
rundt i rummet
Frøperspektiv Håndholdt

Skridt

Lys fra
vinduer

Nattøj, udstoppet fugl

Skridt

Lys fra
lamper

Halvnær G
+Fi
baggrund

Neutral

Håndholdt

--II--

5

Total G + F
+J

Neutral

Håndholdt

Bladren i
papir
Dunk fra
fugl
Skridt

G sidder i rummet,
brødrene kommer ned af
trappen
F smider fugl på bordet

6

Halvnær J

Neutral

Håndholdt

--II--

7

Halvnær
Gre
Nær G
Halvnær
Gre + G
Halvnær
kvindekrop

Neutral

Håndholdt

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Samtale
--II--

--II---II--

”Voldsomt syg mand”

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Faderen steril, hvilket
skabte behov for
modificeret dyresæd + egne
stamceller

Nær G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

8
9
10

11

Neutral
Skift i fokus
fra E til
Borgmester
Neutral
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Håndholdt

--II—
Skygge fra
forgrund
--II--

Undersøger rummet

Akvarie med mødrene i

--II--
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12

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Sæd fra tyren Isak den 2.

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

21

Halvnær
Gre
Nær G
Halvnær J
F baggund
Halvnær
Gre
Nær G
Halvnær
Gre
Halvnær J
Nær G
Halvnær
Gre
Nær G

Neutral

Håndholdt

--II-

--II--

22

Halvnær F

Håndholdt

--II--

--II--

23

Halvnær
Gre
Halvnær J

Neutral
Vender sig
mod G
Neutral

Lytter
Ugle blandes
Lever ikke op til fremsatte
krav, så opgiver den, 1969
Bortadopterer
menneskeugle og
mennesketyr
Skabe en ”møne”,
menneskehøne

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Halvnær
Gre
Halvnær G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Halvtotal G
Forgrund F
+ J + Gre
Halvnær
Gre nakke
Halvnær J
Nær G
Halvnær J +
Gre
Baggrund F
Halvnær J +
Gre
G baggrund
Halvnær F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

G: ”Han er halvbror til Isak,
der står oppe i stalden”
Gre: ”Det gør han så ikke
mere”
Kigger mod mor

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Ser mod mor

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II-lys baved

Ser på F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

10 % hund Gre

13
14
15
16
17
18
19
20

24

25
26

27

28
29
30
31

32

33
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Forbavset

Gre: ”Er Elias så halv tyr?” J:
”Han er mennesketyr blev
der sagt, så hør dog efter”
E 11,4 % tyr

Vender sig mod F da han
taler, 9,5 % mus
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34
35
36

Over-theshoulder fra
J
Halvnær J + Neutral
Gre
Nær G
Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

F vidste besked

Håndholdt

--II--

--II--

Gre ”Jeg ville da gerne have
vidst jeg var hund”

Halvnær F
over-theshoulder
Halvnær J +
Gre
Nær F
Nær G

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

40

Halvnær F
Over-theshoulder

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

41

Halvnær
bagfra
Halvnær J +
Gre
F baggrund
Halvnær F
Over-theshoulder

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

44

Halvnær
Gre + J

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

45
46

Halvnær F
Halvnær J +
Gre
Nær akvarie
Halvnær G
Brødre i
baggrund
Nær akvarie

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

Spilledåse
--II--

--II---II--

Menneskeugle i akvarie
Kigger på akvarie

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

G har hånden på, sin mor
Ked af det

37
38
39

42

43

47
48

49
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F: ”Jeg er ikke høne. Jeg er
15 % høne, jeg er
menneskehøne, møne, det
er noget helt andet”
F: ”Far prøvede at forøge
dyrets procentdel og det
lykkedes fuldstændig med
mig”

”Der gælder et helt andet
system her, og du er kun 10
% så jeg er faktisk meget
mere høne end du er hund,
hvis det endelig skal være”
Diskussion omkring dyrene
Hund er bedst, mus er da
meget bedre end høne.
Aggressiv
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50

51

52
53
54
55
56
57
58
59

Halvnær G
Brødre i
baggrund
Halvnær F
Over-theshoulder
Halvnær
Gre
Halvnær F
Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvnær F

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

7,1% ugle

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Kigger ind i akvarie med
hånden på

Neutral
Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt
Håndholdt

--II---II---II--

--II---II---II--

Neutral

Håndholdt

--II--

--II--

Halvnær G
Halvnær
Gre
Halvtotal G

Neutral
Neutral

Håndholdt
Håndholdt

--II---II--

--II---II--

Neutral

Håndholdt

Spilledåse

--II--

Ved akvarie
Faderen udførte dødelige
kejsersnit
F: ”Som far altid sagde, et
liv for et liv”
Aldrig få børn? Sterile
Krydsning mellem to arter
G står mellem to akvarier
med kvinder
Gre: ”Men når far kunne,
hvorfor kan vi så ikke
også?”

Scene: Elias og buret 01:30:22-01:32:52
Handling: Klimaks – Elias og Gabriel bliver venner igen og Elias kommer ud af buret.
G forsøger at få E ud af buret, han undskylder for sin opførsel.
E ”Det er den drøm, jeg altid har haft” (starten af filmen, voldtager fugl og slår egen bror ihjel)
E: ”Jeg er ikke helt normal”, G: ”Det er der jo ikke rigtig nogle af os der er”
Lukker E ud og vil gerne kramme, selvom hænderne ikke er vasket, de krammer begge modsat
starten af filmen (kærlighed, accept). Spilledåsemelodien starter.
Fugleperspektiv udover gårdspladsen, panorama. Dyr, ragelse, bil. G og E i sort og hvidt.
Går ind i huset, mens musikken spiller, billedet fokuserer ud og skærm bliver sort (som
starten).

Scene: Familien 01:32:52-01:34:15
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Handling: Udtoning – Brødrene finder ud af at leve på bedst mulig måde i overensstemmelse
med resten af befolkningen på øen og får skabt deres egen forøgede familie.
1

Total børn

Neutral

Steady cam

Sløret
fokus
2

3

4

5

6

7

Violinspil,
glad
Voice-over
fortællerste
mme
--II--

Modlys:
Som starten
Silhuetter af
børn, bærer kasse

--II--

--II--

Halvnær
æggekass
e

Fuglepers
pektiv til
neutral

Tiltning

Halvnær J
+ dreng

Neutral

Panorering

Sløret
fokus

Svag
fornemmelse
af håndholdt

Neutral

Panorering
--II--

--II--

--II--

Neutral

Panorering
--II--

--II--

--II--

Strikker

Neutral

Panorering
--II--

--II--

--II--

Baggrund folk + bordet

Neutral

Panorering
--II--

--II--

--II--

Dyr; ged, høns, kæler
”Så respekterede man
alligevel, at det nogen gange
måtte være sådan af den helt
simple årsag, at liv er liv og
alternativet ikke er at
foretrække”

Halvnær
pige +
dreng +
gravid
mave
Halvnær
Gre +
dreng
Halvtotal
G fra siden
+ Ellen ryg
Halvtotal E
+F+
Dame

Zoom på
e, der
kigger på
G, smiler

Pernille Østergaard Kjær

Kamera
følger kassen
op på
spisebordet

Meget lys udefra
(lyser næsten op,
gudedommeligt)

Forskellige drikkevarer, æg,
ost, brød
Gulvtæppe, ryddet op, pænt
tøj
Voksne, børn, ingen dyr
Ellen, sygeplejerske,
ældredame plejehjem
Børn i alle aldre
”Og med hjælp fra Evelios
kælder, fik de selv lov at
opleve, hvordan hvert et liv i
sandhed er et lille mirakel”
Højtlæsning
”Hver en skabning smuk som
grim, tyk som tynd, ond som
god, børn og gamle, dyr og
mennesker og alt det midt i
mellem skabt af hvem som
helst, hvor som helst”
Hareskår og næse som F
Baggrund sidder borgmester
og Ingrid
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8

Halvnær G

Neutral

9

Halvtotal
spisebord

Neutral
Zoomer
ud, mens
dørene
lukkes

Panorering
--II-Panorering
--II--

--II--

--II--

Musikken
tilpasses som
dørene
lukkes

Lys udefra
Sort skærm

Smiler tilbage

Rolig trompet

Sløret
fokus
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