
 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pusher og Svartur á leik
 
 

En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 

 
 
 
 
 
 
 

Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 
 

Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 
 

September 2012 

 

 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pusher og Svartur á leik
 
 

En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 

 
 
 
 
 
 
 

Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 
 

Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 
 

September 2012 

 

 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pusher og Svartur á leik
 
 

En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 

 
 
 
 
 
 
 

Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 
 

Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 
 

September 2012 

 



Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Danska 

 

 

 

 

Pusher og Svartur á leik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 

     Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 

Kt.: 170967-4969 

 

Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir og Susanne Antoinette Elgum  

September 2012 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Danska 

 

 

 

 

Pusher og Svartur á leik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 

     Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 

Kt.: 170967-4969 

 

Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir og Susanne Antoinette Elgum  

September 2012 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Danska 

 

 

 

 

Pusher og Svartur á leik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku 

 

     Þorbjörg Erla Sigurðardóttir 

Kt.: 170967-4969 

 

Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir og Susanne Antoinette Elgum  

September 2012 

En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 
En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 
En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af 
virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af 



Resumé 
I år havde den islandske film Svartur a leik (2012) premiere og en af den allerstørste 
islandske publikumsmagnet i islandsk filmhistorie. Filmen tegner et sort billede af 
Reykjavik’s underverden og skildrer desuden de radikale ændringer som fandt sted i 
den kriminelle underverden omkring årtusindeskiftet. Svartur a leik siges at være under 
indflydelse af Pusher (1996) som fik kæmpe succes både i Danmark og udenlands. 
Filmene anses for at være, hver i sit land „den første realistiske kortlægning af 
narkotikahandel som foregår i forbrydermiljøet“ men på hver sin måde og fra forskellig 
synsvinkel. 

Opgaven går ud på komparativ filmanalyse med hensyn til indhold, stil, miljø og 
samfund samt den virkelighed filmene har deres rødder og udspringer af. 

I den første del er der lagt vægt på baggrundsemne som knyttes til filmene, både 
direkte og indirekte. Dernæst kommer selve filmanalysen hvor fokussen ligger på 
værkanalysen eller filmens indhold og i kølvandet følger så den filmtekniske analyse. 
Derefter er filmene sat i et perspektiv i relation til dens virkelighed og 
samfundsmæssige forhold. Jeg vil endvidere se på hvilke områder filmene adskiller sig, 
og på hvilke områder de ligner hinanden, og i hvor høj grad vi befinder os i en realistisk 
verden i filmene. Hvordan kommer den til syne og hvordan holder filmene sig til 
realismen? Har de overhovedet noget tilfælles? 
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Ágrip 
Snemma á þessu ári var íslenska kvikmyndin Svartur á leik (2012) frumsýnd - ein 
langaðsóknarmesta íslenska kvikmyndin frá upphafi. Hún dregur upp ansi dökka 
mynd af undirheimum Reykjavikur og lýsir jafnframt þeim miklu breytingum sem 
áttu sér stað  í glæpasamfélaginu í kringum aldamótin. Svartur á leik er sðgð vera 
undir töluverðum áhrifum dönsku kvikmyndarinnar Pusher (1996) sem öðlaðist 
miklar vinsældir i Danmörku og utan hennar á sínum tíma. Myndirnar eru hvor í 
sínu landi sagðar vera þær fyrstu sem fjalla á raunsæjan og trúverðugan hátt um 
eiturlyfjaveröldina í undirheimunum, en þó hvor á sinn hátt og frá ólíku 
sjónarhorni.  

Hér er á ferðinni samanburðargreining á kvikmyndunum tveimur með tilliti til 
innihalds, tæknilegrar úrvinnslu, umhverfisins, samfélagsins og þeim 
raunveruleika sem myndirnar eru sprottnar upp úr.  

Í fyrsta hlutanum er lögð áhersla á efni sem tengist kvikmyndunum, ýmist beint 
eða óbeint. Síðan kemur sjálf kvikmyndagreiningin sem varðar bæði innihald 
þeirra og tæknihlið. Þar á eftir eru þær settar í samhengi við þann raunveruleika 
sem þær eiga að vera sprottnar upp úr og reynt ad varpa ljósi á hvort 
kvikmyndirnar séu trúverðugar  - eða ekki og hvernig þá? Endurspegla þær 
veruleikann og eiga þær eitthvað sameiginlegt? 
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1.1  Indledning 

Jeg har valgt at fokusere på komparativ analyse med virkeligheden som filmene er blevet 

til under og hvordan de holder sig til realismen , som udgangspunkt. Valget af disse to 

film, den danske film Pusher (1996), og den islandske film Svartur á leik  (2012) på dansk 

„Sorts udspil“, er begrundet på at de siges begge to at have deres rødder i realismen, og 

den status at være de første film som anses for at være, hver i sit land i sin tid „den første 

realistiske kortlægning af narkotikahandel som foregår i forbrydermiljøet“.  Ligeledes har 

den islandske film været omtalt af både kritikere, og af instruktøren at være under 

indflydelse af Pusher, og at filmene har en del tilfælles.  Handlingen i begge film finder 

sted i nogenlunde samme tidsperiode eller fra i midten af 1990‘erne, og til omkring 

årtusindeskiftet. Filmene er lavet med seksten års mellemrum.  

Svartur á leik  er en blanding af fiktion og fakta (faktion), idet den er baseret på virkelige 

hændelser men Pusher er derimod ikke sammenvævet med faktaen. Derfor skulle vores 

forventninger til filmene dvs. faktion vs. fiktion være forskellige hvad angår 

sandhedskrav. I faktagenren er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have 

påstand og oplysninger om virkelige forhold, personer og begivenheder, hvor der ikke 

forventes i fiktionen at det fortalte kunne være sket i virkeligheden, trods virkelige miljøer 

og personer. Det er nok at levere en god historie, men vi kan sagtens vælge at tro på at det 

er sket i virkeligheden. 

Men hvad er en analyse uden baggrundsemne? I denne sammenhæng er det vigtigt at få 

lidt kundskab om forskellige emner som knyttes både direkte og indirekte til filmene ss. 

realismen i film, filmgenrer, værkernes baggrundshistorie og Dogmekoncepts-filmene, 

som kom til at præge dansk filmverden i den senere halvdel af 1990‘erne, i nogenlunde 

samme periode hvor Pusher fik premiere.  

Selve analysen består af følgende dele:  værkanalyse, og herunder dramaturgien som 

fylder hovedparten af analysedelen, filmtekniske virkemidler, perspektivering i relation til 

dens virkelighed og samfundsmæssige forhold samt fortolkning med en afsluttende 

konklusion. Vi vil endvidere se på hvilke områder filmene adskiller sig, og på hvilke 
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sandhedskrav. I faktagenren er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have 

påstand og oplysninger om virkelige forhold, personer og begivenheder, hvor der ikke 

forventes i fiktionen at det fortalte kunne være sket i virkeligheden, trods virkelige miljøer 

og personer. Det er nok at levere en god historie, men vi kan sagtens vælge at tro på at det 

er sket i virkeligheden. 

Men hvad er en analyse uden baggrundsemne? I denne sammenhæng er det vigtigt at få 

lidt kundskab om forskellige emner som knyttes både direkte og indirekte til filmene ss. 

realismen i film, filmgenrer, værkernes baggrundshistorie og Dogmekoncepts-filmene, 

som kom til at præge dansk filmverden i den senere halvdel af 1990‘erne, i nogenlunde 

samme periode hvor Pusher fik premiere.  

Selve analysen består af følgende dele:  værkanalyse, og herunder dramaturgien som 

fylder hovedparten af analysedelen, filmtekniske virkemidler, perspektivering i relation til 

dens virkelighed og samfundsmæssige forhold samt fortolkning med en afsluttende 

konklusion. Vi vil endvidere se på hvilke områder filmene adskiller sig, og på hvilke 
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områder de ligner hinanden, og i hvor høj grad vi befinder os i en realistisk verden. 

Hvordan kommer virkeligheden til syne, og hvordan holder filmene sig til realismen? Er 

virkeligheden troværdig, og hvad er det man muligvis opfatter som realistisk på et givet 

tidspunkt?  

1.2  Analyse- og fortællemæssige modeller og metoder 

Der findes forskellige metoder og modeller til analysering af film, og hvad man vælger at 

bruge er afhængig af hvor man tager udgangspunktet, og det perspektiv man anlægger. 

Da filmene siges for at  have deres rødder i realismen, vil værkerne perspektiveres i 

relation til dens virkelighed  de udspringer af, og på en eller anden måde indgår i 

samfunds- og/eller sociologisk analyse dvs under hvilke samfundsmæssige forhold de er 

blevet til under, og beskrive det omgivende samfund.  

Analysen som både er ekstern og intern er bygget op som komparativ analyse, dvs. en 

sammenligning af filmene hvor hovedvægten, og størstedelen ligger på den eksterne 

analyse eller det indholdsmæssige i fortællingen, og består af filmens handling, 

tidsforhold, sted og miljø, personkarakteristik og udvikling, identifikation, vidensniveau, 

fortællermåde og dramaturgien. 

Den faste fortællestruktur, og  det genkendelige forløb som seeren kan relatere til med det 

samme er i meget høj grad et kendetegn for film. I formanalysen eller dramaturgien 

fokuseres på hvordan fortællingen udfolder sig, og i denne sammenhæng introduceres og 

bruges Berettermodellen, det klassiske dramaturgiske model, det mest anvendte i film, og 

et grundlæggende værktøj  filmanalysen, hvor faserne i modellen er funderet omkring 

hovedkonflikten. Berettermodellen strukturerer fortællingen, og beskriver forholdet 

mellem filmens afsnit. Modellen består af syv dele i kronologisk orden (se kapitel om 

Berettermodellen) 

For at forstå de levende billeder er det altså ikke nok kun at fokusere på indholdet. Stilen 

er lige så vigtig til at bære handlingen frem. Hvordan er filmen lavet? Hvordan er 
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virkemidlerne brugt for at formidle historien, og fremkalde lige den bestemte stemning? 

Er der sparsom brug af filmtekniske virkemidler eller er der tale om overflødige tekniske 

effekter og elementer? De filmiske virkemidler spiller en afgørende rolle for vores 

oplevelse af filmen uden at vi tænker så meget på det. Kamerabevægelser, klipning, lyd, 

farver, billedbeskæring, synsvinkel osv. er med til at formidle historien, og afspejle filmens 

tema og personernes situation og udvikling. Her vil jeg fokusere på følgende elementer:  

klipning, lyd og fotografering. Pointen er hvor det er relevant, at gribe fat i nogle 

fremtrædende stilistiske træk generelt. (se bilag 1 – filmiske virkemidler)                             

(Kilder:  Drotner „Kultur og medier“, Christiansen  „En skabelon til filmanalyse“) 

1.3  Hvad er en film? 

Filmen er et stærkt medium til fortælling af historier. Ved hjælp af lyd og musik, 

kamerabevægelser og klipning sættes både høre- og synssansen i brug. Den fortæller med 

billeder og lyd som klippes til en helhed, og har normalt halvanden til to timer til at 

fortælle sin historie. Billederne skal fortælle historien, og har derfor brug for filmiske 

virkemidler som bidrager til at skabe en stemning i scenen. Filmen er en fortælleform der 

har tiltrækningskraft på et bredt publikum på tværs af alder, køn og klasse. Den kan 

opleves af stort set alle mennesker. At se en film er en oplevelse men den er individuel. Vi 

oplever ikke film på samme måde, idet vi ikke har samme livserfaringer, og kommer fra 

forskellige kultursamfund. Derfor kan vi også tolke film meget forskelligt.  

Når vi ser eller har set en film taler vi ofte om handlingen, plottet og eventuelt 

hovedpersonerne, men lægger måske ikke så meget mærke til at hvert eneste lille element 

så som klip, lyd, kamerabevægelser er tilrettelagt og overvejet. Uden at vi tænker på det, 

handler de filmiske virkemidler om at skabe en stemning og bevidsthed om bestemte ting 

i fortællingen. Vi vælger gerne historier som handler om liv, død, kærlighed osv. hvor vi 

kan opleve fortolkninger af virkeligheden, men ikke nødvendigvis at få konkret 

gengivelse af virkeligheden.   
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Film har i princippet den samme opbygning som romaner – i grove træk en begyndelse, 

en midte og en slutning. De fortæller begge to historier som kan tilfredstille det fælles 

menneskelige behov for historier overhovedet, som er at vi som mennesker gerne vil have 

at historier afsluttes på en eller anden måde eller en slutning med en form for løsning, en 

såkaldt åben slutning. Det betyder altså ikke at slutningen nødvendigvis skal være 

lykkelig. Romanen har mulighed for at have flere dimensioner med i sin fortælling da flere 

facetter kan forklares med ord, og kan forklare tanker og indre følelser med ord. Men til 

gengæld er der ingen ydre hjælpemidler så som underlægningsmusik og stemmer. Vi skal 

selv danne billeder i vores hoved af karaktererne, miljøet og landskaber, hvor vi i filmen 

får det serveret på en tallerken.  

For at forstå bedre hvordan de levende billeder fortæller os en historie, altså hvordan den 

filmiske fortælling er skruet sammen, hvordan opbygningen og plottet er, hvordan 

personers tanker og følelser formidles, og hvordan de filmiske virkemidler fungerer, bliver 

man nødt til at bruge bestemte analytiske redskaber og modeller for at kunne arbejde med 

filmanalyse.  Filmanalyse handler om at undersøge hvad den enkelte film fortæller, og 

hvordan den gør det og hvilken oplevelse den kan formodes at give tilskueren. 

1.4  Filmgenrer 

Det er en måde at kategorisere en film på.  En film der hører til en bestemt genre referer til 

nogle fællestræk som indebærer nogle væsentlige punkter ss. den måde de fortæller deres 

historier på, miljøet, stemningen eller formattet. Nogle film låner fra andre genrer, og 

ligeledes findes der film som ikke tilhører en bestemt eller særlig genre.Vi kan organisere 

genrer, og undergenrer i et system med overgenrer afledt af fortællermåden. Vi deler 

fortællingerne op i fiktive og faktafortællinger (non-fiktive). Faktagenren henviser til en 

faktisk eksisterende virkelighed,  at dokumentere virkelige hændelser ss. dokumentar og 

portrætter mens fiktionen beskriver en opfundet virkelighed.  Man kan skelne mellem 

forskellige dokumentarundergenrer fx. den dramatiserende- og den observerende 

dokumentar, men den enkelte film  holder sig sjældent kun til en genre men bevæger sig 
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ofte på tværs af to eller flere genrer. (se forskel på fiktions- og faktakoder i bilag 2) Fiktive 

fortællinger har overgenrene:  drama ( fx. action, krimi, gyser, western, krigsfilm), 

melodrama (fx katastrofefilm, romantisk kærlighedsfilm, socialt melodrama)  og komedie  

(fx  farce, familiekomedie, den romantiske komedie) Realismen er ikke en genre i sig selv 

men findes indenfor alle genrer. Nordiske/europæiske film kendetegnes meget ofte af de 

realistiske træk de har i sig, men det er varierende hvordan realismen er behandlet, og i 

hvilken selskab realismen befinder sig.                                                                                                                                                

(Kilder:  Drotner „Kultur og medier“   

Danskfag,https://sites.google.com/site/danskfag/medier/film/spillefilmgenrer) 

1.5  Realismen i film 

Der findes ingen konkrete definitioner på realisme, men der kan gives et nogenlunde 

sammenhængende billede af nogle fællestræk, og det gælder stort set fortælleformen og 

temaer. Realismen findes både i fakta og fiktionen, kan være indenfor flere genrer, og har 

mange varianter så som socialrealisme, hverdagsrealisme og ungdomspsykologiske film. 

Den sidstnævnte er i dansk sammenhæng meget ofte i selskab med komedien, men alle 

har det tilfælles at de skildrer emnet med socialt indhold.  

Vores forventninger og krav til realismen i fakta vs. fiktion er forskellige mht. 

troværdighed og sandhedskrav. I fiktionen er realismen en stil som skaber autenticitets-

følelse, troværdighed og genkendelighed  men er ikke en påstand om at det fortalte er sket 

i virkeligheden. Vi forventer ikke sandfærdighed, selvom der optræder virkelige miljøer 

eller personer.  I faktaen er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have 

påstande og oplysninger om virkelige forhold, personer og begivenheder. 

I de nordiske lande er realismen en lang tradition, og den har været en slags central 

strømning i nordiske samt øvrige europæiske film. Den amerikanske realisme spiller på 

mere universielt genkendelige følelser ss. såret stolthed, forelskelse osv. og slutningerne er 

oftere end ikke lykkelige, og er sjældent åbne modsat de nordiske/europæiske film som 

ofte har åbne og/eller bratte slutninger 
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Realismen har ofte (det gælder mere nutidens film) nutidighed i filmstil og konflikter. Der 

er mundrette replikker, stileksperiment i brug af kamera, og lyden er ofte real-lyden. For 

at realisere sin fortælling, benytter den sig af en række tekniske virkemidler: spillestil, 

kamerabrug, lys, lyd, underlægningsmusik og klipning. En givet stil er med til at realisere 

en fortælling så vi bedre opfatter historien som mere realistisk.  Men den har selvfølgelig 

også den klassiske fortælleform eller en kombination af den klassiske, og den afvigende 

fortælleform. Men ellers kan man sige at realismen er åben for stilistisk nyhed og 

eksperimenter, så længe den kan forstærke oplevelsesmæssigt de konflikter som realismen 

arbejder med. 

Som før er blevet sagt så fortsætter virkeligheden ofte som en åben proces i slutningen. 

Det giver tilskueren et håb om at det siden vil gå godt med hovedpersonen. Den åbne 

slutning ender som sagt ofte når hovedpersonen eller helten (realismen hylder ofte sine 

hovedpersoner, og gør dem til helte) tvinges til eller har taget en afgørende beslutning, 

hvor tilskueren så herefter kan spekulere over hvordan det vil gå. Det sociale- og 

psykologiske er filmens omdrejningspunkt. Menneskets indre kamp mod de former for 

socialt og/eller psykologisk pres, der hører familien, kærligheden, arbejdet og samfundet 

til. Det kan være de socialt udsatte, underverdenen, problemfyldte familier, og opløsning i 

alle samfundets klasser, svigt, misbrug og opdragelse.......der er jo ingen grænser for hvad 

mennesker kan opleve i livet! Realismen skaber ofte debat ude i samfundet, da den formår 

at bore sig ned i vores ømmeste punkter. 

Realismen kræver i en vis omfang „research“ arbejde, idet fortællingerne skal forekomme 

troværdige og realistiske som muligt.  Forfatteren til Svartur á leik , Stefan Mani  (filmen er 

lavet efter bog med samme navn) har fortalt at han har lagt et stort arbejde i at nærstudere 

den kriminelle underverden i Reykjavik.  Historien beskriver ændringen i det kriminelle 

narkomiljø i Reykjavik lige før årtusindeskiftet, og bygger på nogle virkelige hændelser 

som fandt sted i samme periode, så filmen er fiktion sammenvævet med dokumentarisk 

materiale.  Den kan således betegnes som gangster-krimi med fakta-nuancer (faktion) hvor 

noget er virkeligt og noget opdigtet. Da Pusher ikke er baseret på virkelige hændelser kan 
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den betegnes som realistisk gangster-krimi (fiktion) hvor virkeligheden er opfundet men 

giver et socialt indblik, og et realistisk billede af nogle hårde hverdage – i alt en uge, med 

narkomaner, pusher og ludere. 

Naturalisme vil ofte kombinere den realistiske detalje med en kausal forklaringsramme, 

der gør mennesket til en brik i det biologiske spil eller den sociale arv. Hvor kommer man 

fra? Hvorfor gentager man omgivelsernes mønster og fejltagelser? Kan man være en 

mønsterbryder og vælge en anden vej?  Nicholas Winding Refn har antydet at den sociale 

arv er den røde tråd  i Pusher 2.  Jeg kan ligeledes nævne det meget triste og dybt rørende 

socialrealistiske drama Submarino (2010) af Thomas Vinterberg. Den handler om to brødre 

som vokser op i det udsatte Nordvest-kvarter i Københvan, og pålægges de voksnes 

ansvar. Traumaer fra barndommen efterlader deres sår, og ar på sjælen som følger dem 

hele livet igennem. Brødrene er bærere af den sociale arv.  I et bredere perspektiv handler 

filmen om svigt af børn, misbrug og ensomhed som er en hverdag for mange i det socialt 

belastede under-Danmark, og overalt i verden. 

Dogme95 har også sine rødder i realismen, men det er først og fremmest tekniske- og 

optagelsesmæssige betingelser eller forbud mod overflødig teknisk brug. Udover at være 

lavproduktionsfilm, så rummer Pusher nogle træk i Dogmefilmens stil ss. kornede billeder, 

urolig håndholdt kamera, og grim i lyd hvor man ofte ikke kan høre hvad personerne 

siger til hinanden.                                                                                                                      

(Kilder: Birger Langkjær i et interview af Lisbeth Overgaard Nielsen „Ny dansk film og den realistiske 

tradition“ i 16:9  www.16-9.dk  og „Bænken“ Filmmagasinet Ekko, artikel af Birger Langkjær. 

www.ekkofilm.dk) 

1.6  Dogme95 

Den sidste halvdel af halvfemserne ses for at være en opblomstringstid i dansk 

filmhistorie. Dogme-filmene skabte international gennembrud i 1998, og satte dansk film 

på verdenskortet. De såkaldte Dogmebrødre som sammenstod af Lars von Trier, Thomas 

Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring forpligtede sig i 1995 ved 
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underskrivelse til at instruere en spillefilm i overenstemmelse med Dogmets ide og 

retningslinjer, lige præcis 100 år efter den første filmforevisning i Paris 1895.  Dogme kom 

til at præge dansk film i en periode, fra 1998 og nogle år opefter. Året 1996 blev Pusher vist 

på det hvide lærred, og ganske vist er den opblomstringstid i midten af 90‘erne markant 

for dansk film af flere årsager ss.  generationsskifte med en ny bølge af debuterende 

instruktører og skuespillere ss. Mads Mikkelsen og Kim Bodnia begge to fra Pusher. 

Dogme-filmene er lavproduktionsfilm, og optages i overensstemmelse med det såkaldte 

kyskhedsløftets ti regler, der først og fremmest er tekniske eller optagelsesmæssige 

betingelser. Dogmereglerne er sådan set en protest mod en overlæsset og teknologisk 

filmstil (Hollywood-stilen), og stræber i stedet efter at gå efter øjeblikket, og lede efter 

noget „ægte“ og „rent“, og uden klicheer. At komme væk fra typisk skuespillerdansk, 

hvilket ofte resulterede i at tilskuerne dårligt kunne høre hvad skuepillerne sagde. Ingen 

lyssætning, ingen underlægningsmusik, kun direkte lyd, hvilket betyder at lyden ikke må 

produceres adskilt fra billedet. Ingen kostumering, altså ikke noget brug af ekstra-udstyr, 

og ingen efterfølgende justering eller efterredigering. Der skal benyttes håndholdt kamera, 

og det kræves at handlingen udspilles samme dag, ingen  spring i tid og rum, og 

scenografi må ikke tilføres. Optagelserne skal foregå „on location“. Alt dette skal således 

bidrage til virkelighedsgengivelse. Ud over det må der ingen mord forekomme, og 

genrefilm er forbudt. At genrefilm er forbudt sætter et spørgsmålstegn om Dogme i 

virkeligheden er en undergenre med sin særlige stil? Afvisning af en stil bliver nemlig på 

en måde en ny stil. På den anden side er der ingen retningslinjer for Dogmefilmens 

indhold. Motiv, tema og opbygning må godt være klassisk, så på trods af alt har 

Dogmefilmene næsten kun teknikken tilfælles. 

De fire Dogmabrødre stod for de første film.  Festen (1998) Thomas Vinterbergs 

familiedrama som blev hans helt store gennembrud vakte international opsigt med sin 

meget stærke incest-historie. Den radikale film Idioterne (1998) af Lars von Trier, den 

romantiske komedie Mifunes sidste sang (1999) af Søren Kragh-Jacobsen, og den engelsk-

sprogede Kristian Levrings film The King is alive (2000), den sidste film af 
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Dogmekvartetten.  Øvrige filminstruktører deltog i bevægelsen, og fortsatte med success 

videre med konceptet med fx den populære, charmerende romantiske komedie Italiensk for 

begyndere (2000) af Lone Scherfig og den hverdagsrealistiske Forbrydelser (2004) af Annette 

Olesen som den sidste i Dogmekonceptet.                                                                            

(Kilder: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/-8a8ababfb9/,  

http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Dansk-filmhistorie/1990-1999.aspx og ”Dogme95 – ægthed og æstetik“. 

Íris Dögg Oddsd.) 

1.7  Nicolas Winding Refn - biografi, værker og Pusher-trilogiens 

baggrundshistorie 

Nicolas Winding Refn eller Jang som han kaldes i filmbranchen samt blandt venner, og 

hans værker er et kapitel for sig. Den danske filminstruktør var kun 24 år gammel da han i 

1996 brød igennem med et brag med sin første film, den meget hårdkogte og realistiske 

kultfilm om narkodealerne på Vesterbro, Pusher som siges at være den første danske 

lavbudget film, der har appelleret så bredt. Han er født i København d. 29. september 1970 

men opvoksede i New York fra otte år til tidlige ungdom. Han er søn af filminstruktøren  

Anders Refn og dokumentaristen og fotograferen Vibeke Winding. Anders Refn har 

blandt andet lavet tv-serien  En gang strømer 1985 og stået for klipningen af Breaking the 

Waves (1996) af Lars von Trier. Nicholas Winding Refns bror er den kendte musikker 

Kasper Winding. 

Refn blev tilbudt en af de eftertragtede pladser på Den danske Filmskole men takkede nej, da 

han efter egen mening har et stort problem med autoriteter, systemer, og at læres af andre 

mennesker.  Af samme grund stoppede han efter et kort ophold på en af New Yorks 

teaterskoler. I stedet for at bøje sig for Den danske Filmskoles autoriteter satsede han på 

Pusher. Pusher var med til at kickstarte den danske filmeksplosion, den moderne danske 

filmproduktion i halvfemserne, samt hans egen karriere. Pusher indvarslede en ny 

realisme og en ny rå tone i danske film, og blev taget imod med åbne arme af både 

publikum og kritikere, og blev ligeledes solgt til lande verden over. Pusher blev først født 
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som en kortfilm som blev vist på den eksperimenterende lokal tv-station Tv-Stop, hvor 

Refn både var instruktør og hovedrolleskuespiller, og det blev så til at han pludselig stod 

med et millionbeløb i hånden som kunne bidrage til at han kunne lave sin første spillefilm 

i fuld længde.  

Man skulle have troet at fremtiden var lys for Refn, efter successen med Pusher men hans 

filmkarriere har virkelig været præget af op- og nedture. Hans næste film var den psyko- 

og socialrealistiske film Bleeder (1999) om de fortabte underklasseeksistenser på Nørrebro. 

Den blev altså ikke den success han havde håbet på. I 2003 lavede han en mere 

kunstnerisk og eksperimenterende film, den psykologiske thriller Fear X  som var 

internationalt finansieret med John Turturro i hovedrollen. Kort sagt floppede filmen, og 

blev en økonomisk fiasko, og solgte så lidt som 6000 billetter i Danmark, hvorimod 180.000 

billetter blev solgt til Pusher. En hovedinvestor faldt fra i produktionsfasen, og Refn sad 

tilbage med en personlig gæld til millioner danske kroner. Idet den finansielle kilde havde 

slået benene væk under Refn, og han blev erklæret konkurs besluttede han sig for at lave 

to opfølgere til Pusher, nemlig Pusher 2 (2004) og Pusher 3 (2005) lige efter hinanden, både 

for at komme videre men ikke mindst for at komme ud af pengekrisen som han var havnet 

i eller som han selv har givet udtryk for – det var en “kunstnerisk nødvendighed”.                                                                                         

„Jeg har ikke lavet den her film, fordi jeg er gået kunstnerisk fallit, men fordi jeg er gået økonomisk 

fallit, og fordi der er en gæld som skal betales“                                                                               

„Den store kunstneriske udfordring i at lave to Pusher-film ligger i at tage udgangspunkt i det 

samme univers, uden at det bare bliver en gentagelse af noget jeg allerede har lavet for ti år siden“. 

(Refn  i et interview af Henrik List  „En mand ser rødt“) 

 De to efterfølgere af den første Pusher film gjorde det muligt at købe rettighederne til Fear 

X tilbage fra kreditorerne, men de nåede dog ikke den samme højde i billetsalg som deres 

forgænger. Pusher 2 blev alligevel både en kritiker-og publikumsucces, men der var mere 

delte meninger om tre‘eren.  Den fik blandede modtagelser bl.a. fordi den ansås for at 

være alt for makaber. Refn har siden mødt flere økonomiske nedture efter Fear-X floppet, 

men i 2006 gik han bankrot med firmaet Refn Produktion ApS. Hans nedture har dog ikke 
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stoppet ham i at lave flere film, selvom mange havde helt afskrevet ham som 

filminstruktør på et tidspunkt. I 2008 lavede Refn den engelske film Bronson om en 

voldspsykopat, og Englands mest berygtede og voldelige fange, og Valhalla Rising året 

2010 som kritikerne enten elskede eller hadede, en engelsksproget blodig vikingefilm med 

Mads Mikkelsen i hovedrollen som ikke siger et eneste ord i hele filmen. Året 2011 udkom 

den vaskeægte Hollywood-producerede film Drive som Refn modtog Cannes Festivalens 

pris 2011 for bedste instruktør med den canadiske Ryan Gosling i hovedrollen som 

stuntcar-driver i Los Angeles‘ kriminelle underverden. Den skuffer vist heller ikke de 

„blodtørstige“ da en række scener indeholder ekstrem brutalitet. 

Der er ingen tvivl om at Refn er meget fascineret af det mørkere lag og skyggesiderne i 

livet, det socialrealistiske og forbryder-miljøet.  Volden, kriminaltiteten, og det 

menneskelige sammenbrud  spiller en meget stor rolle i hans film, det er nærmest selve 

kernen.                                                                                                                                             

„Det gode ved at lave film om menneskelige konflikter i et kriminelt miljø er, at det også i 

virkeligheden er et miljø der handler om liv eller død – på en helt anden måde end i en normal 

borgelig tilværelse. Alting bliver skærpet, og kontrasterne bliver større, lidt på samme måde som 

Shakespeare skrev om kongefamilier, hvor alle laver intriger mod hinanden og vil slå hinanden 

ihjel“  ( Refn, artikel af Matthias Blicher „Rebellen, der drog fra andedammen“ )  

 Fx i Pusher 3 hylder Refn den alternative film Motorsavsmassakren (1974) i filmens meget 

voldsomme slutning men det er en af Refn yndlingsfilm der også er under stor inspiration 

af Martin Scorsese og Tarantino. Amerikanske film er hans helt store inspirationskilde, og 

hans hang til amerikanske B-film er vist velkendt.                                                                  

„Jeg elsker amerikansk film, men de bliver bedst, hvis de har et element af noget europæisk i sig og 

det omvendte gør sig gældende“ (Refn i „Vold er kernen i min film“ af Kristian Lindberg. )              

Refn har et nært forhold til det amerikanske, og mange synes at der ikke er noget specielt 

dansk over hans person, film eller karriere .                                                                        

„Inderst inde er jeg Newyorker“ (Refn, artikel af Catherine Shoard „Jeg er den bedste i at lave den 

slags film“) og nærmest sætter en ære i at være antidansk:                                                       
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stoppet ham i at lave flere film, selvom mange havde helt afskrevet ham som 

filminstruktør på et tidspunkt. I 2008 lavede Refn den engelske film Bronson om en 

voldspsykopat, og Englands mest berygtede og voldelige fange, og Valhalla Rising året 

2010 som kritikerne enten elskede eller hadede, en engelsksproget blodig vikingefilm med 

Mads Mikkelsen i hovedrollen som ikke siger et eneste ord i hele filmen. Året 2011 udkom 

den vaskeægte Hollywood-producerede film Drive som Refn modtog Cannes Festivalens 

pris 2011 for bedste instruktør med den canadiske Ryan Gosling i hovedrollen som 

stuntcar-driver i Los Angeles‘ kriminelle underverden. Den skuffer vist heller ikke de 

„blodtørstige“ da en række scener indeholder ekstrem brutalitet. 
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„Oh, you Danes.....,“ (Refn , artikel af Matthias Blicher „Rebellen, der drog fra andedammen“), 

sukkede Refn da han i hans øjne fik et par ubegavede spørgsmål fra danske journalister 

ved et pressemøde i Cannes for hans film Drive sidste år.  

Pusher filmene og Bleeder vakte opsigt ved at have særdeles autentiske gangster- og 

rockertyper med i vigtige biroller.  I Pusher 2 brugte Refn næsten udelukkende amatører - 

tidligere narkomaner, og rigtige kriminelle der lige var kommet ud af spjældet for at få en 

autenticitet følelse, og give det et mere realistisk præg. Eksgangsteren og misbrugeren  

„Kusse-Kurt“ (Kurt Nielsen) spiller fx. Kusse-Kurt. Refn har selv opsøgt og studeret dette 

rå og barske miljø i Københavns underverden, da det er fundamentet i realismen at den 

forekommer troværdig.  Refns filmografi i kronologisk rækkefølge:  Pusher 1996,  Bleeder 

1999,  Fear X  2003,   Pusher 2  2004,  Pusher 3  2005,  Bronson  2008,  Valhalla Rising  2010,  

Drive  2011.                                                                                                                                               

(Kilder: www.ekkofilm.dk - „Mig og Bronson“, „Rebellen der drog fra andedammen“, „Jeg er den bedste til 

at lave den slags film“ og „En mand ser rødt“.  www.fyens.dk - „Med pistolen for panden“, www.dfi.dk 

(dansk filmhistorie)  Wikipedia.dk.   www.denstoredanske.dk   www.danskfilmskat.dk  – „At lege med 

sværdet“. www.information.dk - „Overleveren“ og „En gang pusher“, www.b.dk (Berlingske)- „Vold er 

kernen i min film“) 

1.8  Alle gode gange tre!  Pusher-trilogien som helhed 

Trilogi er et værk der består af tre dele der hver for sig er afsluttede men sammen udgør 

en helhed.  Der findes flere tilgange at lave trilogier eller en sammenkædning af flere film 

til et samlet hele, og et fælles tema. Det kan være fx i en kronologisk eller i en synkron 

tilgang. En auteaur-trilogi er sammenhængende film i en instruktørs værk. Med Pusher-

auteur-trilogien har Refn vist hvordan en trilogi kan planlægges på forhånd ud fra 

økonomiske og praktiske hensyn. Andre danske auteaur-trilogier er fx Lars von Trier med 

Europa (1991), Epidemic (1987) og Forbrydelsens element (1984) i Europa-trilogien, som han 

siden fulgte op med Guldhjerte-trilogien der samler Breaking the Waves (1996), Idioterne 

(1998) og Dancer in the Dark (2000) og Per Fly med Bænken (2000), Arven (2003) og Drabet 

(2005). 
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For hele Pusher-sekvensen gælder det, at den tager udgangspunkt i en hverdag for 

narkopushere, og foregår i det københavnske kriminelle og kuldslåede narkomiljø. 

Handlingerne skifter bare område i den københavnske underverden, Vesterbro i Pusher og 

Pusher 3 og Amager i Pusher 2. Vi følger narkomaner, pushere, alfonser og ludere, dem der 

ikke kan tilpasse sig samfundets normer og regler, og mennesker som i desperation drives 

til den yderste rand.                                                                                                               

„Mennesker, der lever på grænsen til vanvid, er forførende“ (Refn - interview af Rikke Schubart 

„Mig og Bronson“)                                                                                                                                   

Centralt står den gennemgående hovedperson sat op mod en fjendsk omverden. De tre 

film er selvstændige, men man kan sige at Pusher 2 og Pusher 3 er forgreninger på den 

første Pusher-film,  hvorfra to personer forfremmes til alt-dominerende hovedpersoner, 

Mads Mikkelsen som Tonny i Pusher 2, og Zlatko Buric som Milo i Pusher 3, så filmene 

hænger altså næsten kun sammen i kraft af skuespillerne, og den københavnske 

underverden. Hovedpersonerne er alle rigtig stærke og smarte på overfladen, men under 

den hårde skal lurer den paranoide frygt, skrøbelig- og rådvildheden.                             

„Man skal elske sine hovedpersoner. De skal have en følelsesmæssig styrke, en følsomhed.  Jeg 

starter med at finde karakterernes sårbarhed. De har alle ekstrem sårbarhed, som de skjuler med 

ekstrem styrke. Det gælder om at finde ind til denne følsomhed. Jeg leder efter den emotionelle 

dynamik inde i mine hovedpersoner og tager udgangspunkt der“ (Refn -interview af Rikke Schubart 

„Mig og Bronson“) 

Filmene er optaget i kronologisk orden, og slutningerne er åbne som er typisk for den 

europæiske realisme. De handler ikke om selve begivenhederne, men om 

hovedpersonernes indre konflikt, om menneskelige følelser og menneskelige problemer 

sat i forbrydermiljøet.  Filmteknisk er det ligeså et dystert, mørkt og realistisk billede der 

tegner sig for alle film – de samme stilistiske træk gennem trilogien. Brutal vold og 

desperationen formidles med håndholdt kamera så det giver næsten et dokumentarisk 

præg, og ved siden af den dogmeagtige kamerastil er musikken anvendt voldsomt samt 

brug af ægte mennesker fra miljøet.  Alt dette er med til at opnå størst mulig det realistiske 

og det troværdige, intensitet og autencitet.                                                                             
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(Kilder:  www.ekkofilm.dk  „Mig og Bronson“,  www.dfi.dk  „Dansk filmhistorie 1990-1999“, www.16-9.dk 

„Bipersoner“) 

1.9  Pusher 2 

Man kan ikke udelade at se på de to efterfølgere, og kigge lidt under overfladen 

handlings- og indholdsmæssigt. I Pusher 2 er fokussen på Franks tidligere pusher-

kammerat fra den første film, den kronragede og tattoverede Tonny. Vi følger Tonnys 

gøren og laden i dagene efter han kommer ud af fængsel, endnu en gang. Han starter med 

at opsøge sin mor, men opdager at hun er død for et stykke tid siden. Derefter finder han 

sin far kaldt „Smeden“, men han er en effektiv bagmand i det danske kriminelle miljø. I en 

desperation prøver Tonny alt hvad han kan for at vinde sin fars respekt, som afviser ham 

kynisk gang på gang.  Tonny kæmper ligeledes for at skaffe penge til at afdrage sin gæld 

til faren. Det får efterfølgende alvorlige konsekvenser. 

Nu ser vi en anden Tonny end i den første film. På overfladen er han jo den samme 

pralhals, og har det hele i munden men her kan vi se at der ligger meget mere bag facaden. 

Den røde tråd er Tonnys søgen efter anerkendelse og hans ensomhed. Han hungrer efter 

respekt, og har oven i købet  tattoveret ordet „respect“ i sin kronragede nakke, men det er 

stort set det eneste han slet ikke får. Denne søgen efter anerkendelse driver ham ud til den 

yderste rand. Ingen bryder sig om ham, og hans omgangskreds ser ned på ham og 

udnytter ham.  „Hold kæft, jeg er for fed mand“  siger Tonny i et håb om at det han udtaler er 

sandt, men sådan er det bare ikke i virkeligheden, og bliver aldrig.  Han vil så gerne være 

„for fed“ og være en del af det miljø han er født ind i, og accepteret af sin far og 

omgangskreds. Man kan også sige at filmen handler om ensomheden. Hvis vi kigger 

nærmere på ensomheden, så er Tonny helt alene!  Det er trist at se på når Tonny opsøger 

sin mor efter et fængselsophold, ringer på hendes dørtelefon, og opdager først der at hun 

er død for et godt stykke tid siden. Ingen har ulejliget sig med at bringe ham de 

oplysninger som alle ville tage for givet. Hvor overset og ensom kan man dog være?                

„Normalt er det sådan, at en hovedperson i en film skal have et eller andet projekt, noget han vil 
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udnytter ham.  „Hold kæft, jeg er for fed mand“  siger Tonny i et håb om at det han udtaler er 

sandt, men sådan er det bare ikke i virkeligheden, og bliver aldrig.  Han vil så gerne være 

„for fed“ og være en del af det miljø han er født ind i, og accepteret af sin far og 

omgangskreds. Man kan også sige at filmen handler om ensomheden. Hvis vi kigger 

nærmere på ensomheden, så er Tonny helt alene!  Det er trist at se på når Tonny opsøger 

sin mor efter et fængselsophold, ringer på hendes dørtelefon, og opdager først der at hun 

er død for et godt stykke tid siden. Ingen har ulejliget sig med at bringe ham de 

oplysninger som alle ville tage for givet. Hvor overset og ensom kan man dog være?                

„Normalt er det sådan, at en hovedperson i en film skal have et eller andet projekt, noget han vil 
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gøre eller opnå, men for Tonny  er det sådan set hans problem, at han overhovedet ikke har noget 

projekt. Filmen skildrer derfor, hvordan han prøver at finde et projekt og en mening med sit liv i det 

hele taget“. (Refn, -interview af Henrik List „En mand ser rødt“) 

1.10  Pusher 3 

Hovedpersonen er den eks-jugoslaviske pusher-boss, den grusomme Milo fra de to første 

film som nu er ved at miste overblikket, og har svært ved at forholde sig til nye tider på 

grund af alderen. Vi følger Milo i et hektisk døgn, hvor omdrejningspunktet er hans 

forkælede datters fødselsdagsfest. Lidende af stress løber Milo frem og tilbage til møder i 

Anonyme narkomaner, for at få kontrol over sit eget heroin-misbrug, samtidig med at han 

forbereder samt kæmper for at holde sin stilling som narkokongen i indvandrermiljøet. 

Milo er ikke længere på toppen, og andre pushere har mistet respekten for ham. 

Situationen udvikler sig mere og mere eksplosivt, og pludselig står nu Milo i kæmpegæld 

til den nye unge pusher-generation. 

Kernen i handlingen er Milos kompleksitet, hans gradvise undergang og 

nedbrydelsesrejse, og den desperation som følger i kølvandet.  Milos facade er aldeles 

begyndt at slå revner i forhold til hans karakter i de første film, hvor han virkede så 

dragende farlig at man fik kuldegysninger. Historien udspiller sig kun i 

indvandrermiljøet, så vi ikke hører særlig meget dansk. Den foregår både på 

serbokroatisk, og på gebrokkent dansk. Nogle gange er det meget svært at høre hvad 

personerne siger, og skyldes det ofte deres mumlende udtale. 

Filmens sidste halvdel er meget voldsom, frastødende og blodig. Ind i handlingen blandes 

også menneskehandel med en ung østeuropæisk pige, og uden at man kigger det efter i 

sømmene, så vil denne film sikkert være grænseoverskridende for mange mennesker, 

særdeles i filmens sidste del. 
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1.11  Svartur á leik  og dens baggrundshistorie 

Modsat Pusher er Svartur á leik  (Sorts udspil) en filmatisering af en krimi-roman der 

udkom i 2004, og skrevet af Stefán Máni Sigþórsson. Han er født i 1970, og har udgivet ti 

romaner siden året 1996 som alle handler om menneskets skyggesider. Stefán Máni har 

vakt opmærksomhed med sine bøger, og er blevet udnævnt som Islands kandidat til 

Glasnøgle-nominering året 2005 - en nordisk kriminallitteraturpris for Svartur á leik,  og 

året 2008 for „Skipið“ (Skibet). Idéen til Svartur á leik  fik Stefán Máni efter at have læst 

„Heimsljós“ skrevet af Nobelprisforfatteren Halldór Laxness, som han syntes var 

overvældende kedelig og overfladisk, og efter læsningen fik han behov for at skrive noget 

helt modsat „Heimsljós“, noget svælgende i narko, vold og sexorgier (interview, RUV). 

Produktionsselskabet Filmus Productions købte udgivelsesrettighederne året efter, og 

ansatte den nyuddannede filminstruktør Óskar Þór Axelsson året 2006. 

Svartur á leik  bygger på virkelige hændelser, nogle reelle begivenheder der fandt sted i 

den islandske kriminelle underverden i 1990‘erne ss. bankrøveri, og den allerstørste 

narkosmugling i Islands-historie, i hvert fald indtil lige efter årtusindeskiftet. Personerne 

har ligeledes forbilleder som har eksisteret eller stadigvæk gør. Noget som bygger på 

virkelige hændelser kræver som sagt at der må foretages research-arbejde, og det var 

netop det som forfatteren gjorde. Han kom i kontakt med politiet, forbrydere og andre 

kilder som havde forbindelser i den kriminelle verden, og ældre nyheder fra aviser og tv 

blev gravet op. Fx er narkodistributionen, som den kommer til syne i filmen, dens 

organisering og arbejdsfordeling i sin helhed bygget på „Den store narkosag“ som fandt 

sted i virkeligheden året 1999. 

Bogen er blevet omtalt som den første realistiske kriminalroman som skildrer den hårde 

islandske underverden og dens skyggesider. Det spiller også ind at forfatterns stil er 

meget rå og „cool“ med grove skildringer af vold, sexorgier og den slags. Udover at 

underholde læseren var målsætningen med bogen, at registrere de indviklede og 

komplicerde ændringer i Reykjaviks kriminelle underverden lige før og omkring 
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den islandske kriminelle underverden i 1990‘erne ss. bankrøveri, og den allerstørste 

narkosmugling i Islands-historie, i hvert fald indtil lige efter årtusindeskiftet. Personerne 

har ligeledes forbilleder som har eksisteret eller stadigvæk gør. Noget som bygger på 

virkelige hændelser kræver som sagt at der må foretages research-arbejde, og det var 

netop det som forfatteren gjorde. Han kom i kontakt med politiet, forbrydere og andre 

kilder som havde forbindelser i den kriminelle verden, og ældre nyheder fra aviser og tv 

blev gravet op. Fx er narkodistributionen, som den kommer til syne i filmen, dens 

organisering og arbejdsfordeling i sin helhed bygget på „Den store narkosag“ som fandt 

sted i virkeligheden året 1999. 

Bogen er blevet omtalt som den første realistiske kriminalroman som skildrer den hårde 

islandske underverden og dens skyggesider. Det spiller også ind at forfatterns stil er 

meget rå og „cool“ med grove skildringer af vold, sexorgier og den slags. Udover at 

underholde læseren var målsætningen med bogen, at registrere de indviklede og 

komplicerde ændringer i Reykjaviks kriminelle underverden lige før og omkring 
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årtusindeskiftet, og på det tidspunkt når denne verden er ved at udvikle sig og blive mere 

farlig. Bogen og særdeles filmen har skabt debat ude i samfundet med hjælp af medierne, 

om det meget voksende problem med vold og narko.  Men det som måske er mest 

chokerende og ryster folk, er det vi hører fra forfatteren, instruktøren og politiet, at 

nutidens situation er blevet meget værre end den virkelighed vi ser i filmen/bogen. Den 

tid‘s kriminelle var simpelthen bare nogle søde og artige kordrenge i forhold til nutidens 

kriminelle. 

Svartur á leik  sidder når dette er skrevet på fjerde plads som den mest sete islandske film 

nogensinde. Folk er generalt begejstret over filmen, specielt den yngre generation. Nogle 

synes den er grænseoverskridende, og peger helst på i denne sammenhæng de vilde 

sexorgier og voldtægten i filmen. De negative ting man helst hører fra kritikere er, at 

fortællingen ikke bringer noget nyt, og at en film som Pusher og mange andre europæiske 

film allerede har dækket dette samme emne - en typisk og klichee-agtig historie. Til 

gengæld bruger instruktøren forskellige virkemidler for at gøre en måske uoriginal 

handling til en mere interessant film. 

At filmatisere en roman kan være meget vanskeligt, og det kræver simpelthen at der må 

skæres en hel del ned, da hele historien kan jo som regel ikke være med i en film. Man skal 

overveje hvad skal være med i filmen, og hvad skal udelades. Skal filmen næsten 

udelukkende bygges på bogen eller kun overfladisk? Eftersom selve bogen ikke er en del 

af projektet vil jeg ikke beskæftige mig med bogen vs. filmen, selvom det ville være rigtig 

spændende at dykke ned i hvordan det er lykkedes at filmatisere Svartur á leik  med 

henblik på bogen.                                                                                                                      

(Kilder:  visir.is  „Stefan Mani: Glæpamenn skátadrengir miðað við gæjana í dag“, „Svartur á leik : 

Glæpirnir á bak við söguna“, „Stakk sér ofan ií undirheimana“, „Önnur tekjuhæsta íslenska kvikmynd allra 

tima“  Mbl.is  „Undirheimar Reykjavikur“ Dv.is  „Sorinn beint í æð“  Pressan.is  „Svartur á leik  – 

Grjótharður veruleiki“   Ruv.is „Svartur á leik og Íslendingasögur“) 

 

17 
 
 

 

årtusindeskiftet, og på det tidspunkt når denne verden er ved at udvikle sig og blive mere 

farlig. Bogen og særdeles filmen har skabt debat ude i samfundet med hjælp af medierne, 

om det meget voksende problem med vold og narko.  Men det som måske er mest 

chokerende og ryster folk, er det vi hører fra forfatteren, instruktøren og politiet, at 

nutidens situation er blevet meget værre end den virkelighed vi ser i filmen/bogen. Den 

tid‘s kriminelle var simpelthen bare nogle søde og artige kordrenge i forhold til nutidens 

kriminelle. 

Svartur á leik  sidder når dette er skrevet på fjerde plads som den mest sete islandske film 

nogensinde. Folk er generalt begejstret over filmen, specielt den yngre generation. Nogle 

synes den er grænseoverskridende, og peger helst på i denne sammenhæng de vilde 

sexorgier og voldtægten i filmen. De negative ting man helst hører fra kritikere er, at 

fortællingen ikke bringer noget nyt, og at en film som Pusher og mange andre europæiske 

film allerede har dækket dette samme emne - en typisk og klichee-agtig historie. Til 

gengæld bruger instruktøren forskellige virkemidler for at gøre en måske uoriginal 

handling til en mere interessant film. 

At filmatisere en roman kan være meget vanskeligt, og det kræver simpelthen at der må 

skæres en hel del ned, da hele historien kan jo som regel ikke være med i en film. Man skal 

overveje hvad skal være med i filmen, og hvad skal udelades. Skal filmen næsten 

udelukkende bygges på bogen eller kun overfladisk? Eftersom selve bogen ikke er en del 

af projektet vil jeg ikke beskæftige mig med bogen vs. filmen, selvom det ville være rigtig 

spændende at dykke ned i hvordan det er lykkedes at filmatisere Svartur á leik  med 

henblik på bogen.                                                                                                                      

(Kilder:  visir.is  „Stefan Mani: Glæpamenn skátadrengir miðað við gæjana í dag“, „Svartur á leik : 

Glæpirnir á bak við söguna“, „Stakk sér ofan ií undirheimana“, „Önnur tekjuhæsta íslenska kvikmynd allra 

tima“  Mbl.is  „Undirheimar Reykjavikur“ Dv.is  „Sorinn beint í æð“  Pressan.is  „Svartur á leik  – 

Grjótharður veruleiki“   Ruv.is „Svartur á leik og Íslendingasögur“) 

 

17 
 
 

 

årtusindeskiftet, og på det tidspunkt når denne verden er ved at udvikle sig og blive mere 

farlig. Bogen og særdeles filmen har skabt debat ude i samfundet med hjælp af medierne, 

om det meget voksende problem med vold og narko.  Men det som måske er mest 

chokerende og ryster folk, er det vi hører fra forfatteren, instruktøren og politiet, at 

nutidens situation er blevet meget værre end den virkelighed vi ser i filmen/bogen. Den 

tid‘s kriminelle var simpelthen bare nogle søde og artige kordrenge i forhold til nutidens 

kriminelle. 

Svartur á leik  sidder når dette er skrevet på fjerde plads som den mest sete islandske film 

nogensinde. Folk er generalt begejstret over filmen, specielt den yngre generation. Nogle 

synes den er grænseoverskridende, og peger helst på i denne sammenhæng de vilde 

sexorgier og voldtægten i filmen. De negative ting man helst hører fra kritikere er, at 

fortællingen ikke bringer noget nyt, og at en film som Pusher og mange andre europæiske 

film allerede har dækket dette samme emne - en typisk og klichee-agtig historie. Til 

gengæld bruger instruktøren forskellige virkemidler for at gøre en måske uoriginal 

handling til en mere interessant film. 

At filmatisere en roman kan være meget vanskeligt, og det kræver simpelthen at der må 

skæres en hel del ned, da hele historien kan jo som regel ikke være med i en film. Man skal 

overveje hvad skal være med i filmen, og hvad skal udelades. Skal filmen næsten 

udelukkende bygges på bogen eller kun overfladisk? Eftersom selve bogen ikke er en del 

af projektet vil jeg ikke beskæftige mig med bogen vs. filmen, selvom det ville være rigtig 

spændende at dykke ned i hvordan det er lykkedes at filmatisere Svartur á leik  med 

henblik på bogen.                                                                                                                      

(Kilder:  visir.is  „Stefan Mani: Glæpamenn skátadrengir miðað við gæjana í dag“, „Svartur á leik : 

Glæpirnir á bak við söguna“, „Stakk sér ofan ií undirheimana“, „Önnur tekjuhæsta íslenska kvikmynd allra 

tima“  Mbl.is  „Undirheimar Reykjavikur“ Dv.is  „Sorinn beint í æð“  Pressan.is  „Svartur á leik  – 

Grjótharður veruleiki“   Ruv.is „Svartur á leik og Íslendingasögur“) 

 



18 
 
 

 

1.12  Filminstruktør Óskar Þór Axelsson  

Óskar Þór Axelsson er født i Island den 28. juni 1973, og er Svartur á leik  hans første film i 

fuld længde hvor han både er instruktør og manuskriptforfatter. Han har desuden 

instrueret og/eller lavet manuskript til en del andre film, men ingen af dem er i fuld 

længde. Han er uddannet filminstruktør fra New York University med afgangsår 2006, 

hvor han har været bosat siden. Han blev tilbudt at instruere filmatiseringen af bogen 

Svartur á leik, og efter at have læst den takkede han ja med det samme. Han blev fascineret 

af personerne, handlingen og stilen, og begyndte at arbejde på filmen året 2006 

sideløbende med andre projekter kort tid efter producentselskabet havde købt 

rettighederne af forfatteren, Stefan Mani.  

Man kan i sandhed sige at efter successen med sin første film, har Óskar Þór formået at 

skabe sig et navn. Han har fået en massiv omtale og kæmperos for sit gennembrud med 

filmen. Det er næsten enestående at en islandsk film har fået så megen omtale, i hvert fald 

i senere tid, og skyldes det ikke mindst instruktørens kunstneriske tilgang, og arbejde med 

emnet. Med henblik på bogen Svartur á leik  har Óskar Þór lagt vægt på at beholde den rå 

stil som karakteriserer historien. Ligeledes har han selv måttet dykke ned i denne 

underverden som Stefán Máni skildrer i fortællingen, for bedre at kunne iscenesætte 

denne historie som bygger på som før sagt realistiske begivenheder. Det lå fx i at låne og 

bruge noget reaserch-materiale fra forfatteren ss. interviews med kriminelle og personer 

som havde tilknytning til underverdenen. Ligeledes hjalp politiet hvor han fik rådgivning 

med bestemte punkter og detaljer for at gøre dem så troværdige som muligt. Desuden 

hjalp narkopolitiet med telefonaflytninger, som fandt sted i virkeligheden, i forbindelse 

med en af de allerstørste og mest organiserede narkosmuglinger i Island året 1999. 

Óskar Þór er efter egen beretning under størst indflydelse af filmene Pusher-trilogien, 

Trainspotting, Goodfellas og City of God, og hans forbilleder i filmverdenen er fx Coppola og 

Kubrick. Det ser ud som at Óskar Þór kommer til at følge i Refns fodspor, fordi på hans 

opgaveliste er en amerikansk film efter hans eget manuskript „The Traveller“. Starten af 
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deres karriere minder meget om hinanden, hvor de begge to har startet deres filmkarriere 

med bravør, men Óskar Þórs karriere er dog mere et ubeskrevet blad i filmhistorien. Det 

bør nævnes at Refn er titlet som co-producer på Svartur á leik ‘s kreditliste. Óskar Þór har 

været ansat til at instruere en gyser-krimifilm året 2013, en filmatisering af en bog skrevet 

af en af Islands bestseller krimiforfatter, Yrsa Sigurðardóttir.                                             

(Kilder:  Kavaler.is -  Interview af Heiðar Már „Óskar Þór Axelsson“ , twitchfilm.com -  Interview af 

Ard Vijn „Óskar Þór Axelsson Talks Black‘s Game,  oskarthoraxelsson.com -  Óskar Þór‘s hjemmeside:   

kvikmyndir.is  - Interview af Tómas Valgeirsson „Svartur á leik  var köllun!“)  

 

2.  Analyse af indhold 

2.1  Præsentation 

Pusher 

Pusher 1996. Spilletid: 105 min. Sprog: dansk. Filmselskab: Balboa Enterprise. Instruktør: 

Nicolas Winding Refn Manuskript: Refn og Jens Dahl. Medvirkende: Kim Bodnia – Frank, 

Mads Mikkelsen – Tonny, Zlatko Buric – Milo, Laura Drasbæk – Vic, Slavko Labovich - 

Radovan 

 

Svartur á leik  

Svartur á leik 2012. Spilletid: 101 min. Sprog: islandsk. Filmselskab: Filmus Productions og 

Zik Zak. Instruktør og manuskript: Óskar Þór Axelsson. Medvirkende: Þorvaldur Davíð 

Kristjánsson – Stebbi ”psycho”, Jóhannes Haukur Jóhannesson – Tóti, Damon Younger – 

Bruno, María Birta Bjarnadóttir – Dagný, Vignir Rafn Valþórsson – Robbi rotta, Egill 

Einarsson – Sævar K. 
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Nicolas Winding Refn Manuskript: Refn og Jens Dahl. Medvirkende: Kim Bodnia – Frank, 

Mads Mikkelsen – Tonny, Zlatko Buric – Milo, Laura Drasbæk – Vic, Slavko Labovich - 

Radovan 

 

Svartur á leik  

Svartur á leik 2012. Spilletid: 101 min. Sprog: islandsk. Filmselskab: Filmus Productions og 

Zik Zak. Instruktør og manuskript: Óskar Þór Axelsson. Medvirkende: Þorvaldur Davíð 

Kristjánsson – Stebbi ”psycho”, Jóhannes Haukur Jóhannesson – Tóti, Damon Younger – 

Bruno, María Birta Bjarnadóttir – Dagný, Vignir Rafn Valþórsson – Robbi rotta, Egill 

Einarsson – Sævar K. 
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2.2  Handling -  Handlingstråden eller begivenhedernes gang i tidsmæssig rækkefølge. 

Pusher 

Handlingen skildrer en uge i Franks liv. Han er narkopusher, og drøner rundt i 

narkomiljøet på Vesterbro, hvor han på vegne af narkogangsteren, og klubejeren Milo 

sælger dope sammen med kammeraten Tonny. Han har en slags forhold til luderen Vic 

som han også udnytter til at gemme stoffer hjemme hos. Ved et uheld kommer Frank til at 

skylde Milo et meget stort pengebeløb for en større heroin-deal som han har lavet med en 

svensker, som ender med at Frank efter et flugtforøg smider dopen i Sortedamssøen for at 

slette pusher-beviset for narkopolitiet, som dukker op under handelen. Milo, godt hjulpet 

af sin ven og hitman Radovan vil have sine penge tilbage med det samme, som viser sig at 

være umuligt for Frank at skaffe. Frank må kæmpe imod overmagten mens han spræller i 

nettet, hvor desperationen som følger ved at finde en løsning på problemet, og vinde tid 

for at skaffe hele 230.000 kroner stiger til kogepunktet samtidig med at Frank bliver 

trukket mere og mere ned i sølet. 

Svartur á leik  

Vi følger hovedpersonen Stebbi, en ung og rådvild fyr som lige er flyttet til Reykjavík, og 

har svært ved at nå fodfæste i hovedstaden. Ved en tilfældighed involveres han ind i en 

narkoklike som har sine rødder helt fra barndommen, og den kriminelle underverden i 

Reykjavik gennem en gammel kammerat, Tóti. Tóti er tidligere pengeopkræver for Jói 

Faraó, Islands herskende narkokonge helt fra 1970’erne. Tóti og den psykopatiske og 

magtbegærlige Bruno, som lige er kommet tilbage fra København efter nogle års ophold i 

Islands gamle hovedstad, sætter Jói Faraó som har været enerådende i det islandske 

narkomiljø fra 1970’erne fra magten, for selv at overtage det islandske narkomarked. Tóti 

og Bruno er begge to fra den oprindelige barndomsklike. Bruno tager hurtigt over, og 

forbrydelserne begynder at udvikle sig til indviklet og organiseret kriminalitet.  Indbyrdes 

konflikter og uenighed opstår, og kliken begynder at nedbrydes. Stebbi bliver suget ind i 

hvirvelstrømmen, og sidder fast mellem Tóti og Bruno samtidig med at hans liv kommer 

helt ud af kontrol. 
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2.3  Sted og miljø - På hvilke steder befinder vi os og i hvilket miljø?  Er der brugt 

virkelighedens lokaliteter eller kulisser? Har det nogen betydning for tilskueren at 

stederne er genkendelige? 

Pusher 

Filmen er for det meste skudt ”on location” hvilket betyder at der er brugt virkelighedens 

lokaliteter. Handlingen foregår på indre Vesterbro, i sidegader, baggårde, skummelt 

hotelherberg, Milos frastødende klublokale, og nogle forskellige lejligheder. Kendskabet til 

virkelighedens lokaliteter giver en ekstra oplevelse for seeren. Det vil fx give en 

Vesterbroer en anden oplevelse end den som aldrig har været på Vesterbro. 

Forbrydermiljøet er voldeligt, råt og gråt. Alle personer i filmen er en del af narkomiljøet, 

undtagen Franks mor og to politimænd som så har forbindelser med narkomiljøet gennem 

arbejde eller familiebånd. Sproget er præget af grimme ord, slang og banden og 

drengerøvssnak om sex til ugunst for kvinder, især er det Tonny som er grim i 

replikkerne. Vi hører både dansk med københavner-accent, den gebrokne dansk hos Milo 

som kan være lidt svært at forstå på grund af hans mumlende udtale, samt lidt 

serbokroatisk og svensk. 

Svartur á leik 

Handlingen foregår mest på genkendelige steder rundt omkring i Reykjavik, et par steder 

lige udenfor byen, og i fiskerbyen Olafsvik som Stebbi og Tóti er opvokset i. Der er også en 

kort scene i Københavns Hovedbanegård som knyttes direkte til Den store narkosag fra 

året 1999. Mange af disse steder er forbundet direkte til de virkelige kriminelle hændelser. 

Personerne knyttes alle sammen til narkomiljøet på en eller anden måde. Fleste er en 

direkte del af det, mens andre er knyttet til det gennem familiebånd eller arbejde. Sproget 

er for det meste almindeligt nutidens talesprog men farvet af bandeord og engelsk slang, 

sammenvævet med et ordforråd som har sine rødder i narkomiljøet. Der skal man 

nærmest kende denne verden for at forstå hvad nogle enkelte ord betyder, da disse 
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begreber oftest er brugt lokalt eller der er tale om tegn og kodeord som er uforståelige for 

uindviede. Der er forskel på personernes sprogbrug og ordforråd, og det kan selvfølgelig 

skyldes hvor man kommer fra, hvilket miljø man er opvokset i osv. Stebbi er fx ikke lige så 

grim i replikkerne som de andre personer. 

 

2.4  Tidsforhold -  Det er meget sjældent at et handlingsforløb er bygget op som et 

uafbrudt kronologisk forløb. Det kan fx være tale om spring tilbage i tiden til hændelser i 

hovedpersonens fortid, springe frem i tiden eller spring mellem begivenheder. 

Pusher 

Handlingen har en fast tidsramme – præcis en uge eller fra mandag til søndag. Ikke noget 

bestemt år, men man går udfra at det er samtidig med at filmen udkommer eller i midten 

af 1990’erne.  Når en ny dag begynder ser vi hvide bogstaver med ugedagens navn på sort 

baggrund. Der er taktfast fremadskriden, og handlingen er tidsmæssigt i rækkefølge. Der 

er næsten ingen brud eller forgreninger på kronologien som bryder det linære forløb, men 

det siger sig selv at der er spring over tid i handlingen (elliptisk klipning), dog varierende 

pr dag. Sidst i filmen ser vi spring mellem begivenheder, der foregår på samme tid men 

forskellige steder (krydsklip) Klipning kommer vi til senere i analyseafsnittet om filmiske 

virkemidler. 

Svartur á leik  

Handlingen finder sted primært året 1999 og i årtusindeskiftet 2000. Den strækker sig dog 

helt tilbage til 1970’erne med baggrundsoplysninger, og helt frem til året 2005 da Stebbi 

kommer tilbage fra Europa hvor han har drevet rundt og levet i eksil i fem år.  Der er som 

sagt en hel del brud på kronologien især i filmen første halvdel, hvor handlingen hopper 

frem og tilbage med spring tilbage i tiden, og flash-backs, spring over længere tid og 

spring mellem begivenheder, men det hele bliver mere overskueligt med Stebbi som 

fortæller i form af voice-over. Der er meget færre krumspring i den sidste halvdel hvor vi 
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befinder os primært i året 1999, da Bruno kommer tilbage fra Danmark og begynder at 

gyde olie på ilden i kliken.  

2.5  Personer og udvikling -  I film er det forskelligt hvor meget man får at vide om personerne. 

Nogle gange er der ingen baggrundshistorie når vi i andre tilfælde får hele fortiden med. Man kan 

beskrive personerne på det ydre eller det som man ser ss. påklædning, alder og udseende men hvis 

vi skal beskrive den indre person er det fx igennem adfærd, opførsel, holdninger, ambitioner, 

livsværdier og dialog. Hvilken udvikling sker der med de centrale personer igennem handlingen? 

Pusher 

Der følger ingen baggrundshistorie med i Pusher. Vi ved ikke noget om personernes fortid 

men vi får nogle indirekte indtryk igennem fx adfærd og dialog.  Man vil tro at personerne 

er et eller andet sted mellem 25 og 30 år undtagen Milo som sandsynligvis er mellem 45 og 

50 år. Ingen af personerne har nogen synlige børn, ægtefælle eller forældre, undtagen 

Frank som har en mori hvert fald. Andet får vi ikke at vide! 

Frank:  sandsynligvis er han den næstældste i gruppen, omkring 30 år. Hans ambitioner er 

så vidt man ser ingen, undtagen at kunne tjene penge på at sælge dope både til eget 

forbrug og kunne leve af det. Hverdagen for ham ser ud som at være lidt kedelig, der er 

ikke så meget at lave udover at hænge sammen med Tonny, sælge narko, være ”high”, og 

besøge Vic en gang imellem. Han er slet ikke forhærdet kriminel selvom han virker hård 

på overfladen, og betragter dem som står ham nærmest som skidt, især kvinderne i hans 

liv. Fx viser Frank en blød side af sig selv når han sammen med Radovan prøver at 

opkræve narkogæld af en sølle narkoman. Frank føler med denne angstfulde mand,  og får 

lyst til at beskytte ham. Frank vil ikke gå så langt som Radovan, og begynder at skændes 

med ham. Frank har manglende evne til at knytte forbindelse til en kvinde. Han er meget 

følelseskold over for sin mor og Vic, men han bliver også blød når Tonny nævner hans 

mor og pludselig siger ”der er din mor”, så ændrer Frank ansigtsudtryk med det samme, 

bliver tavs og reserveret, og stemningen ændres fra at være god til dårlig. Trods 

overfladen er Frank en usikker og nervøs karakter som han skjuler med følelseskulde. 

Nogen gange skinner usikkerheden igennem med et fjollet ansigtsudtryk og falsk latter. 
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Franks udvikling i filmen går fra at leve et liv som småkriminel i en ”sikker” og 

hverdagsagtig tilværelse hvor der ikke sker så meget til at leve et liv i desperation og flugt 

hvor angsten og aggressiveteten forstærkes hver eneste dag, hvor han pludselig er klar til 

at svigte, stjæle, true og træde på mennesker for at redde sig ud af en farlig situation.  

Tonny:  kronraget med tattoveret ordet ”respect” i nakken, men man oplever slet ikke at 

han får respekt, snarere at han bliver set ned på. Han er en svag person og en slags taber-

type som irriterer folk omkring sig.  Der sker ingen udvikling hos Tonny, idet han ikke har 

noget projekt. Han er heller ingen forhærdet forbryder. 

Vic:  en køn pige som ser usædvanligt godt ud i forhold til hendes heroinmisbrug. Hun 

kalder sig selv for Champagne-pige og ikke luder, og siger at der er en meget stor forskel 

på de to. Champagne-pigen sælger sig for en meget højere pris end luderen. Men samtidig 

skammer hun sig for den måde hun tjener penge på. Vic gør sig håb om et nyt liv i 

Spanien sammen med Frank. Hun vil åbenbart ud af det liv hun lever, kan gøre alt muligt 

andet men gider bare ikke. Nu er muligheden der, for det kan blive til virkelighed!  Vic 

har let sind, er rar og smilende, er meget tålmodig over for Frank, og tilgiver ham alt med 

det samme idet hun er godtroende. Hun lader Frank udnytte sig, og venter bare på at blive 

accepteret af ham. Det er Vic som lægger til sidst den største hindring i vejen for Frank. 

Efter at Frank svigter sit løfte om at stikke af til Spanien fordi han ikke har brug for det 

mere, da han tror han er blevet helt problemfri. Det åbner Vic’s øjne for hans egoisme og 

ydmygelsen over at have ladet ham udnytte sig, så hun tager, og forsvinder med hele 

pengebeløbet som Frank har skrabet sammen, og som skulle gives til Milo for at ”redde” 

Frank ud af situationen. 

Milo:  denne madlavende klubejer og narkokonge er en mafiosotype, og opleves som en 

særdeles voldelig og brutal bagmand i narkomiljøet som han holder i et jerngreb.  Med 

den falske sødme minder han Frank ”venligt”  om hans gæld, og han er på en måde 

faderlig og dødsensfarlig på en gang. Milos replikker med den komiske accent ”Hey 

Franke min ven, du skulder (ikke ”skylder”) mig penge” signalerer falsk- og 
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utroværdighed ligesom ”Er du blevet busted (boo-sted) Franke?” Milo er det samme 

bestialske og falske væsen handlingen igennem, hvor han til sidst prøver at lokke Frank til 

sig på falske forudsætninger, idet Frank skal slås ihjel.  

Svartur á leik 

Der følger ikke grundige baggrundsoplysninger med om personerne i filmen, men i 

anslaget hører vi Stebbis voice-over sige ”at selvom livet har endt i et mørke, så betyder 

det ikke at man er født i et mørke”. Man er ikke helt sikker på han kun mener sig selv, 

eller at han ved noget som vi tilskuere ikke ved, altså om klikemedlemmernes fortid. Der 

er dog et og andet vi får at vide, men det er mest forbundet med Jói Faraó og Tóti, og 

hvordan det hele startede sidst i 1970’erne, og hvad der er sket undervejs. Fleste af de 

centrale karakterer i filmen har i varierende grad forbilleder i det virkelige liv. 

Stebbi er den rådvilde fyr som står ved en skillevej i sit liv, og er derfor nem at manipulere 

med. Han er opvokset ude på landet, og er lige flyttet til hovedstaden. Han har et 

uskyldigt udtryk, virker rolig og naiv, og drivkraften, initiativet samt sikkerheden 

mangler i hans karakter. Han ser lidt skrøbelig og bonderøvsagtig ud men undergår meget 

hurtigt en forandring i tøj og udseende. Han er ikke forhærdet og kriminalitet er ikke en 

del af hans karakter, selvom han er anklaget for et brutalt overfald efter en druktur i byen i 

starten af filmen. En gang imellem ringer han til sin mor, men det ligger Stebbi meget på 

sinde at hans mor tror at alt går godt hos ham, og med sin indsmigrende stemme bliver 

han nødt til at lyve hver gang han snakker med hende. Han har ingen særlige ambitioner 

eller fremtidsplaner udover at blive accepteret, have en rolle i kliken’s inderste kerne som 

stand-by driver for Tóti og Bruno. ”Der er ikke mange som får adgang til kliken’s inderste 

kerne” siger Tóti med et hånligt smil til Stebbi som bliver stolt over Tótis tiltro til ham, og 

sin tilstedeværelse i kliken. Tóti og Bruno’s manipulation går ud på at lade Stebbi tro at 

han er enestående og spiller en vigtig rolle i kliken. Stebbi deltager i de kriminelle 

aktiviteter men har det faktisk meget dårligt med det. Trods det, siger han aldrig nogen i 

kliken imod , han gør som de siger og deltager i alt ”no matter what” og det understreger 

hans manglende selvtillid. Han giver dog udtryk for at den ene del af ham gerne vil væk 
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fra hele lortet, mens den anden del bare ønsker at fortsætte. Stebbi ender med totalt at 

miste kontrollen over sit liv, idet han involveres mere og mere ind i underverdenen hvor 

han til sidst er nødt til at handle drastisk, og kæmpe for sit eget liv. 

I sin meget unge alder var Tóti en kæmpe vildbasse og ballademager der spiste 

søsygepiller og samlede pornofilm. Han var søn af præsten i Ólafsvik, og efter at hans far 

døde da Tóti var tolv eller tretten år gammel, flyttede han sammen med sin mor til 

Reykjavik hvor han fortsat fulgte sin kurs. Tóti virker skræmmende i starten med sit 

typiske motorcykel-rocker-udseende, kronraget med tattoo og en god skægvækst. Han 

tager Stebbi under sine beskyttende vinger, men selvfølgelig ligger der noget bag. Tóti 

spiller en ledende rolle i kliken indtil Bruno kommer fra København, og overtager rollen.  

Når Bruno er tilbage virker han slet ikke så farlig og forhærdet som i starten, og det har en 

meget naturlig forklaring. Da Bruno viser sig retter vi fokus mod Bruno og hans ondskab. 

Tóti er oven i købet utilfreds med i hvilken retning tingene er ved at udspille sig med 

Bruno som leder i kliken, men han er bange for Bruno som alle andre. Til sidst må han 

give fortabt, og bliver dræbt af Bruno på grund af en misforståelse som Stebbi indirekte 

har en andel i.  

Bruno er medlem af den oprindelige klike men har været i København i flere år, og er nu 

tilbage med nogle ”gode” og nye ideer i bagagen. Han er meget grænseoverskridende og 

brutal karakter, magtbegærlig og psykopatisk sadist som holder alle i et jerngreb. Han 

trives på vold, spænding, narko, sex-orgier og fester hvor han lokker purunge pigebørn til 

indtagelse af narko og til sex. Han voldtager Stebbi og det er antydet at Tóti også er 

kommet i kløerne på Bruno.  Bruno er totalt umenneskelig, og fuldstændig 

samvittighedsløs som tøver ikke med at slå ihjel, og det kan ikke undre nogen at han er 

kaldt den allerstørste onsindede skurk nogensinde i islandsk filmhistorie. På mange 

måder er han meget udspekuleret, og har gode evner til at organisere – hjernen bag det 

hele! Han spiller ikke bagmandens rolle som i Milos tilfælde som kun giver ordrer. Han er 

spændingsnarkoman som selv deltager i alt, uanset om det er at myrde eller begå et 

bankrøveri.  Bruno er af udseende i modsætning til Tóti, går typisk i hvidt jakkesæt med 
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han til sidst er nødt til at handle drastisk, og kæmpe for sit eget liv. 

I sin meget unge alder var Tóti en kæmpe vildbasse og ballademager der spiste 

søsygepiller og samlede pornofilm. Han var søn af præsten i Ólafsvik, og efter at hans far 

døde da Tóti var tolv eller tretten år gammel, flyttede han sammen med sin mor til 

Reykjavik hvor han fortsat fulgte sin kurs. Tóti virker skræmmende i starten med sit 

typiske motorcykel-rocker-udseende, kronraget med tattoo og en god skægvækst. Han 

tager Stebbi under sine beskyttende vinger, men selvfølgelig ligger der noget bag. Tóti 

spiller en ledende rolle i kliken indtil Bruno kommer fra København, og overtager rollen.  

Når Bruno er tilbage virker han slet ikke så farlig og forhærdet som i starten, og det har en 

meget naturlig forklaring. Da Bruno viser sig retter vi fokus mod Bruno og hans ondskab. 

Tóti er oven i købet utilfreds med i hvilken retning tingene er ved at udspille sig med 

Bruno som leder i kliken, men han er bange for Bruno som alle andre. Til sidst må han 

give fortabt, og bliver dræbt af Bruno på grund af en misforståelse som Stebbi indirekte 

har en andel i.  

Bruno er medlem af den oprindelige klike men har været i København i flere år, og er nu 

tilbage med nogle ”gode” og nye ideer i bagagen. Han er meget grænseoverskridende og 

brutal karakter, magtbegærlig og psykopatisk sadist som holder alle i et jerngreb. Han 

trives på vold, spænding, narko, sex-orgier og fester hvor han lokker purunge pigebørn til 

indtagelse af narko og til sex. Han voldtager Stebbi og det er antydet at Tóti også er 

kommet i kløerne på Bruno.  Bruno er totalt umenneskelig, og fuldstændig 

samvittighedsløs som tøver ikke med at slå ihjel, og det kan ikke undre nogen at han er 

kaldt den allerstørste onsindede skurk nogensinde i islandsk filmhistorie. På mange 

måder er han meget udspekuleret, og har gode evner til at organisere – hjernen bag det 

hele! Han spiller ikke bagmandens rolle som i Milos tilfælde som kun giver ordrer. Han er 

spændingsnarkoman som selv deltager i alt, uanset om det er at myrde eller begå et 
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bart bryst. Han er den forfærdelige brutale skurk hele handlingen igennem, og den som 

Stebbi må duellere med til sidst. 

Dagný er en af de mest flade karakterer i filmen. Hun lever et selvdestruktivt liv med 

narko, fester og sex-orgier – et liv som man synes hun slet ikke vil ud af. Dagný ser godt 

ud i forhold til at hun sniffer kokain i store mængder døgnet rundt. Hun har let sind, er 

lattermild og kan rigtig godt lide at være prinsessen i kliken, hvor hun soler sig i 

mændenes opmærksomhed, især Stebbi, Bruno og Tótis som hun er skiftevis sammen 

med. Hendes karakter ebber ud i filmen og hendes skæbne bliver ikke skildret.  

 

2.6  Identifikation - For at leve sig ind i handlingen er det vigtigt at man som tilskuer kan 

identificere sig selv med karaktererne i filmen især hovedpersonen, at man oplever at have 

viden og/eller erfaringer tilfælles. At føle at man har sympati med personen og dermed 

forstå måden personen handler på. Tilskueren har meget svært ved at identificere sig med 

den som er frastødende og afskyelig og foretrækker at identificere sig med den der har 

mere ønskværdige kvaliteter. 

Pusher 

Selvom man ikke har de samme erfaringer som Frank, så kan allerfleste genkende samme 

eller lignende følelser men det kan selvfølgelig være i andre sammenhænge. Fleste kender 

den følelse at stå i en bestemt situation, og skulle redde sig ud af den eller føle 

magtesløshed, frygt og desperation. Man kan godt forestille sig angsten ved at komme i 

kløerne på en som Milo. Det er en af grundene til at man har sympati med Frank, og 

forstår hvorfor han gør som han gør. Under den hårde skal, følelseskolde og egoisme som 

han sandsynligvis har udviklet over lang tid, gemmer sig dybt et menneskeligt væsen med 

lav selvtillid. Det tager et stykke tid at opnå en slags medlidenhed med Frank. Det sker 

først når han begynder at vise lidt blødere og anderledes sider af sig selv fx i scenen når 

Frank og Radovan opsøger den sølle narkoman for at kræve et pengebeløb som han 

skylder Frank. Det viser at Frank ikke er helt samvittighedsløs. Han forstår narkomanens 
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angst, og begynder at modsige Radovan, nærmest skælder ham ud og giver ham ordrer, til 

trods for at lige nu er pengene livsnødvendige for Frank. Man begynder at tro på at dybt 

under overfladen lurer de gode medfødte egenskaber. De kan bare ikke komme ud af en 

eller anden årsag. Skiftevis føler man at Frank bliver sat op mod fjendsk omverden eller at 

man synes at han er selvforskyldt i sine problemer.  

Man har ligeledes sympati med Vic, og det er der mange gode grunde til. Mange kender 

til følelsen af at være fx forelsket hvor det ikke bliver gengivet, at ville ud af et bestemt liv 

men drivkraften mangler, at have et håb og skuffelsen som opstår hvis det så alligevel ikke 

bliver til noget, og at blive svigtet og lade sig udnyttes. Vic får derfor en hel del sympati, 

og man har forståelse for at hun til sidst mister tålmodigheden. 

Derimod har man ingen medfølelse med Milo, det bestialske væsen. Han er den onde 

modstander som ingen ønsker at identificere sig med. Trods det så forbinder mange 

danskere Milo med humor, og har selv anvendt Milos replikker med denne særlige udtale, 

og på en venlig måde for at opretholde sociale relationer ss. replikken ”Hey Franke min 

ven, du skulder mig penge”.  

Det er lidt svært at finde ud af om man har medlidenhed med Tonny eller ej. Han er på en 

måde et fjols og pralhals men personudviklingen er ingen. Han er den samme fjollede og 

irriterende person handlingen igennem, men der kan peges på nogle bestemte træk i hans 

karakter som kan få en til at opleve lidt pinlige øjeblikke på hans vegne, og dermed få 

sympati med ham. Han brænder for at være en ”cool” fyr, som han tror han er men i 

virkeligheden er han det modsatte, som han giver et udtryk for med sit adfærd. I Pusher 2 

er forholdene helt anderledes og man får stor sympati med Tonny, hvor vi lærer ham 

bedre at kende og får en baggrundshistorie, som får os til at forstå meget bedre hvorfor 

Tonny er sådan som han er (se kapitel Pusher 2) 

Svartur á leik  

Hovedpersonen er den som man skal holde med, og man holder med Stebbi fra start til 

slut selvom han skifter karakter undervejs. Og konsekvenserne er desværre at man 
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nærmest ignorerer og glemmer det faktum at han er anklaget for et brutalt overfald i 

starten. For det første er Stebbi 1. persons (jeg) fortæller, og vi oplever handlingen sammen 

med ham, og dermed danner man et mere personligt forhold med Stebbi. Han virker også 

hjælpeløs og vaklende, så man begynder at føle med ham med det samme. Og hvem kan 

modstå en fyr der taler med en blid stemme til sin mor i telefon, selvom han lyver hele 

tiden over for hende? Man tror på at det gør han for at beskytte sin mor, så hun ikke bliver 

for urolig og bekymret. Det er faktisk Stebbis behov for at sige ordentlig farvel til sin mor, 

som er en af de største årsager som fører til klikens fald. Klikemedlemmerne har alle tre 

mobiler hver, og kun en af dem er til privatbrug. Stebbi bruger den rigtige mobil for at 

ringe til sin mor, men den løber tør for strøm lige før han har sagt farvel. Han bliver 

irriteret, og uden omtanke ringer han igen fra den mobil som kun var tiltænkt 

klikemedlemmerne indbyrdes. Narkopolitiet er allerede kommet lidt på sporet men 

mobilopringingen giver dem adgang til klikens inderste kerne, hvor de nu kan aflytte alle 

telefonsamtaler. Man kommer hurtigt til at føle at Stebbi er en flink fyr inderst inde, som 

trods alt har hjertet på det rigtige sted som ved ”et uheld” kommer i kontakt med dette og 

hint. Man forstår pludselig hvorfor Stebbi handler på en bestemt måde og ikke anderledes, 

hvorfor han sidder i nettet, og ikke kan løbe væk. Man giver ikke Stebbi skylden for noget 

som helst, det er alle andres skyld. På den anden side er man irriteret over hans svage 

karakter, og at han ikke en gang forsøger at løsrive sig fra det hele. Af denne grund har 

man på en eller anden måde blandede følelser til  hovedpersonen, og kommer i tvivl om 

hvorvidt Stebbi overhovedet bærer hovedpersonens rolle. Han vakler imellem 

hovedpersonen og bipersonen som følger strømmen. Hans karakter er ikke stærk nok, og 

måske er derfor man har sympati med ham. 

Modsat Stebbi så toner Tóti rent flag, og skjuler absolut ingenting for sin mor. Det opleves 

grænseoverskridende når Tótis mor går ind på hans værelse  hvor han sidder og sniffer 

amfetamin i lange baner, helt nøgen fra top til tå, og hun spørger meget bekymret og 

rystet ”Tóti min kære, hvad er det egentlig du går og laver”?  Han står op og svarer: 

”Kære mor, det her er Dextro Amphetamin Phenylpropanolamine. Speed!” I sin egen 

29 
 
 

 

nærmest ignorerer og glemmer det faktum at han er anklaget for et brutalt overfald i 

starten. For det første er Stebbi 1. persons (jeg) fortæller, og vi oplever handlingen sammen 

med ham, og dermed danner man et mere personligt forhold med Stebbi. Han virker også 

hjælpeløs og vaklende, så man begynder at føle med ham med det samme. Og hvem kan 

modstå en fyr der taler med en blid stemme til sin mor i telefon, selvom han lyver hele 

tiden over for hende? Man tror på at det gør han for at beskytte sin mor, så hun ikke bliver 

for urolig og bekymret. Det er faktisk Stebbis behov for at sige ordentlig farvel til sin mor, 

som er en af de største årsager som fører til klikens fald. Klikemedlemmerne har alle tre 

mobiler hver, og kun en af dem er til privatbrug. Stebbi bruger den rigtige mobil for at 

ringe til sin mor, men den løber tør for strøm lige før han har sagt farvel. Han bliver 

irriteret, og uden omtanke ringer han igen fra den mobil som kun var tiltænkt 

klikemedlemmerne indbyrdes. Narkopolitiet er allerede kommet lidt på sporet men 

mobilopringingen giver dem adgang til klikens inderste kerne, hvor de nu kan aflytte alle 

telefonsamtaler. Man kommer hurtigt til at føle at Stebbi er en flink fyr inderst inde, som 

trods alt har hjertet på det rigtige sted som ved ”et uheld” kommer i kontakt med dette og 

hint. Man forstår pludselig hvorfor Stebbi handler på en bestemt måde og ikke anderledes, 

hvorfor han sidder i nettet, og ikke kan løbe væk. Man giver ikke Stebbi skylden for noget 

som helst, det er alle andres skyld. På den anden side er man irriteret over hans svage 

karakter, og at han ikke en gang forsøger at løsrive sig fra det hele. Af denne grund har 

man på en eller anden måde blandede følelser til  hovedpersonen, og kommer i tvivl om 

hvorvidt Stebbi overhovedet bærer hovedpersonens rolle. Han vakler imellem 

hovedpersonen og bipersonen som følger strømmen. Hans karakter er ikke stærk nok, og 

måske er derfor man har sympati med ham. 

Modsat Stebbi så toner Tóti rent flag, og skjuler absolut ingenting for sin mor. Det opleves 

grænseoverskridende når Tótis mor går ind på hans værelse  hvor han sidder og sniffer 

amfetamin i lange baner, helt nøgen fra top til tå, og hun spørger meget bekymret og 

rystet ”Tóti min kære, hvad er det egentlig du går og laver”?  Han står op og svarer: 

”Kære mor, det her er Dextro Amphetamin Phenylpropanolamine. Speed!” I sin egen 
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verden og ligeglad med hvad mor tænker begynder han at skrige og bevæge sig i ryk i takt 

med højtspillet metalmusik. Senere i handlingen begynder han at vise en lidt blødere side 

af sig selv. Eller rettere sagt, man oplever det! I virkeligheden er Tóti den samme farlige 

gangster som før. Men når Bruno optræder i handlingen retter man fokus mod Brunos 

overvældende ondskab, og Tóti bliver pludselig den person som vinder ved nærmere 

bekendtskab og man tænker ”ja, måske er Tóti ikke så slem trods alt”. Man begynder 

derfor at få lidt sympati med Tóti, og det hjælper da også, at Tóti er utilfreds med hvordan 

Bruno styrer kliken. Han er ikke lige så grænseoverskridende som Bruno men tør aldrig 

sige Bruno noget imod.  

 

2.7  Konflikt -  Drivkraften i et drama er konflikten så en dramatisk fortælling uden 

konflikt fungerer altså ikke. Konflikt er et uafklaret problem som kræver en løsning. 

Omdrejningspunktet i en film er en eller flere konflikter. Der kan sagtens være flere 

konflikter i en film, men oftest er det således at der er tale om en hovedkonflikt, og så kan 

der være flere mindre konflikter eller underkonflikter. 

Pusher 

Efter en vild politijagt  smider Frank en stor mængde brun heroin i Sortedamssøen for at 

slette pusher-beviset efter en mislykket deal med en svensker. Heroinen har Frank ”lånt” 

af Milo, og nu står han uden heroin og penge. Frank har intet andet valg end at skaffe 

pengene til Milo og det skal være nu! Det viser sig at være umuligt for Frank, idet beløbet 

er for stort og tiden alt for knap. At skylde penge pga. narko betyder tortur og/eller døden 

for vedkommende. Denne konflikt er altdominerende i filmen, og ligger kun hos 

hovedpersonen. 
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Svartur á leik  

Generelt ligger hovedkonflikten i at Bruno og Tóti sammen med kliken gerne vil få 

magten over det islandske narkomarked, som har været domineret og hersket af en mand 

Jói Faraó, helt fra 1970’erne. Konflikten ligger dermed ikke hos hovedpersonen, og har 

sådan set ikke noget med Stebbi at gøre til at begynde med, men senere bliver han 

inddraget i konflikten. Der er enkelte indbyrdes underkonflikter som kommer til at spille 

en større rolle efterhånden, hvor hovedpersonen samtidig bliver en større del af dem. 

 

2.8  Vidensniveau og fortæller -  Fortælleren tilbagebeholder viden for seeren 

(vidensmangel) eller forsyner seeren med en viden personer i filmen ikke har (merviden) 

eller skabe forventninger som ikke bliver indfriede (falsk merviden/snyd) hvor man tror 

at nu vil noget bestemt ske, men der sker noget helt andet. En film har ligeledes altid en 

fortæller hvorfra vi ser det fortalte. Man skelner ligeledes mellem en implicit fortæller som 

er den styrende instans bag fortællingen, og en eksplicit fortæller som træder frem i 

filmens fortælling, ofte i form af voice-over. 

Pusher 

Frank er den implicitte fortæller. Vi følger Frank hele tiden og kun ham, så det er gennem 

ham vi oplever handlingen. Der er tilbagebeholdende viden for seeren eller vidensmangel, 

hvilket betyder at seeren ved altså mindre end personerne i filmen, undtagen i scenen lige 

efter at Vic løber væk med pengene. Der bliver seeren forsynet med merviden, idet Frank 

er uvidende om at han skal slås ihjel af både Milo og Radovan, og ligeledes af fyren fra 

træningscentret som Frank truede med pistol for at stjæle både hans penge og dope. På 

dette tidspunkt har seeren en viden som Frank ikke har.  
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Svartur á leik  

Seeren har den samme viden som Stebbi har, og han er dygtig til at forsyne den med sin 

egen viden.  Man oplever handlingen gennem Stebbis øjne, dvs vi følger ham og hans 

synsvinkel næsten hele tiden, dog ikke altid. Stebbi er den eksplicitte fortæller i form af 

voice-over. Han træder gentagne gange ind i handlingen som 1. persons fortæller, og både 

informerer os hvad der foregik i nutiden, men kommer også med nogle 

baggrundsoplysninger fra fortiden fx en bestemt episode i Tótis liv eller et overblik over 

Jói Faraós  kriminelle gøren og laden helt fra 70’erne. 

  

2.9  Berettermodellen - Berettermodellen (kaldes også Hollywood-modellen) er 

karakteristisk for den måde historier er fortalt på, det klassiske drama. Dens rødder 

strækker sig helt tilbage til den klassiske græske fortællertradition. Dette grundskema er 

meget benyttet for at skabe spænding inden for de fiktive genrer, men findes også i 

dokumentarprogrammer. Berettermodellen består af følgende syv dele i kronologisk 

orden, hvor det ene delforløb afløser det næste:  anslag, præsentation, uddybning, point of 

no return (ingen vej tilbage), konfliktoptrapning, klimaks (katastrofe) og udtoning 

(Drotner, ”Medier og Kultur”)                                                               Illustration:  dette hval-

lignende model  forklarer hvor 

meget spændning der er i 

historien , og på hvilket 

tidspunkt. På x-aksen 

(horisontalt), går tiden. Jo 

længere til højre du kommer, jo 

længere er du inde i historien. 

På y-aksen (vertikalt) er 

spændingen. Jo højere op man 

kommer, jo mere spændning er 

der. (Drotner, Kirsten 2002, 

Medier og Kultur s.245) 
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Svartur á leik  
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Svartur á leik  

Seeren har den samme viden som Stebbi har, og han er dygtig til at forsyne den med sin 

egen viden.  Man oplever handlingen gennem Stebbis øjne, dvs vi følger ham og hans 

synsvinkel næsten hele tiden, dog ikke altid. Stebbi er den eksplicitte fortæller i form af 

voice-over. Han træder gentagne gange ind i handlingen som 1. persons fortæller, og både 

informerer os hvad der foregik i nutiden, men kommer også med nogle 

baggrundsoplysninger fra fortiden fx en bestemt episode i Tótis liv eller et overblik over 

Jói Faraós  kriminelle gøren og laden helt fra 70’erne. 

  

2.9  Berettermodellen - Berettermodellen (kaldes også Hollywood-modellen) er 

karakteristisk for den måde historier er fortalt på, det klassiske drama. Dens rødder 

strækker sig helt tilbage til den klassiske græske fortællertradition. Dette grundskema er 

meget benyttet for at skabe spænding inden for de fiktive genrer, men findes også i 

dokumentarprogrammer. Berettermodellen består af følgende syv dele i kronologisk 

orden, hvor det ene delforløb afløser det næste:  anslag, præsentation, uddybning, point of 

no return (ingen vej tilbage), konfliktoptrapning, klimaks (katastrofe) og udtoning 

(Drotner, ”Medier og Kultur”)                                                               Illustration:  dette hval-

lignende model  forklarer hvor 

meget spændning der er i 

historien , og på hvilket 

tidspunkt. På x-aksen 

(horisontalt), går tiden. Jo 

længere til højre du kommer, jo 

længere er du inde i historien. 

På y-aksen (vertikalt) er 

spændingen. Jo højere op man 

kommer, jo mere spændning er 

der. (Drotner, Kirsten 2002, 

Medier og Kultur s.245) 



33 
 
 

 

2.9.1  Anslag - Er en ganske kort åbningsscene og en slags appetitvækker. Slår temaet, så 

tilskueren har på en måde mulighed for at se hvad historien handler om. 

Pusher 

Personerne præsenteres på skærmen i starten samtidig med en underlægnings-

metalmusik. Det er et nærbillede af hver enkelt person i bevægelse. Mørket lukker sig 

omkring dem og skygger skjuler dele af deres ansigt. Typisk ses kun panden og næsen 

men aldrig deres øjne som i alle tilfælde er mørklagte. Ikke at det giver nogle 

kerneoplysninger om hvad vi kan forvente, men det er i hvert fald noget mørkt og 

kriminelt.  

Svartur á leik  

Anslaget  er meget mere end kun en appetitvækker. Vi får grundoplysninger i starten som 

slår tonen an om hvad vi skal forvente den næste halvanden time. Stebbi som voice-over 

begynder på at sige: ”ok, du har været vågen i fem dage, du er kongen på stedet og du har 

lige fyldt næsen med kokain........” og ender med at sige  ”at selvom man ved at livets rejse 

ender i et mørke, betyder det altså ikke at man er født i et mørke” – dvs. hovedpersonen 

og/eller de centrale personer ikke er bærere af den sociale arv. Dernæst ruller fotos af de 

centrale personer og klikemedlemmerne fra de er spædbørn og helt til deres 

konfirmationsdag som samtidig er en præsentation af skuespillerne. Billederne 

understreger at deres barndom ikke generelt skiller sig ud fra andre. Lige efter kommer 

der en kort scene fra det islandske natteliv som ender med et brutalt overfald hvor Stebbi 

er gerningsmanden, og som faktisk er forløber for den radikale ændring i Stebbis liv og 

fører ham og Tóti sammen i starten og skaffer ham adgang ind i kliken. Anslaget slutter 

med overskriften: ”baseret på nogle virkelige hardcore-hændelser”. 

 

2.9.2  Præsentation - Kerneoplysninger hvor seeren bliver præsenteret for personer, miljø, 

tid og sted. Hvad der optræder senere i handlingen præsenteres eller antydes. Hvad er der 
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understreger at deres barndom ikke generelt skiller sig ud fra andre. Lige efter kommer 

der en kort scene fra det islandske natteliv som ender med et brutalt overfald hvor Stebbi 

er gerningsmanden, og som faktisk er forløber for den radikale ændring i Stebbis liv og 

fører ham og Tóti sammen i starten og skaffer ham adgang ind i kliken. Anslaget slutter 

med overskriften: ”baseret på nogle virkelige hardcore-hændelser”. 

 

2.9.2  Præsentation - Kerneoplysninger hvor seeren bliver præsenteret for personer, miljø, 
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på spil? Her har vi ofte første vendepunkt som markerer overgangen til en ny fase i 

fortællingens udvikling. 

Pusher 

Vi bliver præsenteret for hovedpersonen Frank med det samme ude på Vesterbro, hvor 

han hente noget narko for at sælge videre, og som han gemmer på et skummelt 

hotelværelse. Snart efter bliver vi præsenterede for Tonny og Vic, men de to kammerater 

Tonny og Frank hænger tit ud sammen. De snakker åbent og groft om sex og kvinder, 

særdeles Tonny som praler med hvor grænseoverskridende han har været hvad angår 

hans eget sexliv. Vic, som Frank også gemmer narko hjemme hos har noget kørende med 

Frank, men det er dog lidt uklart i starten. Vi er ikke længere i tvivl om i hvilke omgivelser 

vi befinder os i. 

Svartur á leik  

Handlingen begynder året 1999 hvor hovedpersonen Stebbi kommer ud af politistationen 

efter at han er blevet tiltalt for et overfald. Der står Tóti, en gammel bekendt fra 

barndommen på trappen og inden de går hver sin vej, tilbyder han Stebbi sin hjælp hvis 

han en eller anden gang kunne få brug for den.  Det tilfældige møde med Tóti er det første 

vendepunkt for hovedpersonen. Stebbi som har svært ved at finde fodfeste i hovedstaden, 

er et nemt offer og meget modtagelig for sådan en ”vennetjeneste”. Han kontakter sin mor 

en gang imellem som er forståeligt nok bekymret, men Stebbi er god til at forskønne og 

skjule sit rigtige liv for moren. Han opgiver ligeledes sit studium i Sø-og styrmandsskolen 

med det samme.  

 

2.9.3  Uddybning -  Relationer mellem personer opstår og giver baggrund for konflikten. 

Personer og miljøer tilføres mere nuancerede egenskaber, og konflikten understreges. 

Uddybningen gør klart for tilskueren hvem han skal holde me,d og hvem der ikke skal 

have medhold. 
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Pusher 

Milo og Radovan bliver præsenterede men Milo er den som skaffer Frank dopen. Radovan 

er Milos højre hånd. Man får straks på fornemmelsen at Milo er modbydelig, og at Frank 

er i hans lomme. På en måde viser Frank Milo både ydmyghed og angst på en gang, han 

tør ikke andet end at smage på Milos ulækre mad, selvom han slet ikke har lyst til det. 

Frank skylder Milo i forvejen en del penge, og derfor kan det betale sig for Frank at deres 

forhold kører godt, og at han tilhører Milos inderkreds. Frank og Vic har forskellige 

forventninger til deres forhold, men kort sagt behandler Frank ikke Vic på en særlig pæn 

måde. Frank møder en svensker som vil købe en større mængde brun heroin, som bliver 

begyndelsen til Franks nedbrydelsesrejse og er baggrunden for konflikten. 

 

Svartur á leik  

Intet er gratis og det viser sig meget hurtigt at der ligger noget under Tótis ”venlige 

tjenestetilbud”. Spillereglerne er enkle: hvis du klør min ryg, klør jeg din! Tóti lover Stebbi 

advokathjælp gennem underverdenens juridisk håndlanger som arbejder og hjælper de 

kriminelle fx med pengevask og lignende. Han forsikrer Stebbi om, at hvis han tager 

tilbuddet bliver anklagen mod ham annulleret. Men Stebbi skal gøre noget i stedet, han 

skal simpelthen finde en stor mængde af ”noget” som Tóti ikke vil gå nærmere ind på, 

inde i Robbis lejlighed men Robbi er en af klikemedlemmerne og sidder 

isolationsfængslet. Stebbi skal bare forestille sig at det han skal lede efter er en hel del 

kæmpe-chokoladestykker. ”Det sikrer dig at ikke vide for meget, hvis du bliver taget af 

politiet” siger Tóti, men politiet er kommet på sporet af narkoen, og har allerede været 

inde i lejligheden.  Stebbi er i syv synd da politiet bevogter stedet, men beslutter at slå til 

og finder til sidst ”chokoladestykkerne” skjult i en væg. Det viser sig at Tóti er Jói Faraó’s 

tidligere pengeopkræver. 
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2.9.4  Point of no return -  Hovedpersonen kan ikke længere vende om, og er nu tvunget 

til at handle. Der er ingen vej tilbage, og nu må det afgørende valg træffes. Der er kun en 

vej og det er fremad – mod en løsning. Nu må seeren simpelthen se filmen til ende.  

Pusher 

Frank smider den stor mængde heroin i Sortedamssøen efter en mislykket heroin-deal 

med  svenskeren for at slette pusher-beviset, og dermed undgå at blive anklaget af politiet 

for at have heroinen på sig.  Frank kan ikke længere vende om. Heroinen er tabt og han 

skylder Milo et kæmpe pengebeløb, og det kræver at Frank skal finde en løsning på 

problemet med det samme.  

Svartur á leik  

I det næste øjeblik efter at Stebbi finder ”chokoladebarene” skjulte i væggen, bryder Jói 

Faraós højre hånd, Einar ”den skæve” ind i lejligheden, og det ender med at Stebbi går 

amok og banker ham næsten ihjel. Nu får Stebbi anerkendelse af Tóti i form af tilnavnet 

”psycho”, og under hans beskyttende vinger føler Stebbi at han ikke længere kan vende 

tilbage til tidligere liv som ligeledes er afhængig af Tótis løfte om at sætte Stebbi i kontakt 

med den korrupte advokat. Hovedpersonen er allerede for meget involveret i 

underverdenen.  

 

2.9.5  Konfliktoptrapning - Tidmæssigt dækker denne del oftest størstedelen af filmens 

varighed. Spændingen er på vej op til højdepunktet. Hovedpersonen viser ofte nye sider af 

sig selv for at klare sig – nærmest skifter karakter. Her finder vi ofte det andet 

vendepunkt. 

Pusher 

Nu må Frank handle, da han hverken har heroin som han har lånt af Milo eller penge, og 

Milo regner med pengene fra Frank samme dag som han har lovet. Frank kommer ud for 

24 timers forhør hos politiet men slipper ud på grund af det manglende pusher-bevis, som 
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blev smidt i søen. Frank får at vide at politiet har snakket med Tonny som har vidnet mod 

ham, og fortalt om heroindealen med svenskeren. Det første Frank gør når han slipper ud 

er at opsøge Tonny og nærmest banke ham ihjel. Til sin egen fordel eller det tror Frank, 

tager han til Milo for at fortælle ham hvad der er sket de seneste 24 timer, og hvorfor han 

ikke har pengene med, i håb om at Milo har forståelse for situatioen. Kort fortalt accepterer 

Milo hverken Franks historie eller hans ønske om lidt længere tid til at skaffe beløbet. Det 

skal skaffes nu i dag! Og nu bliver beløbet pludselig sat op fra 170.000 kr. til 230.000 kr. I 

desperation for at redde sig ud af situationen kaster han sig ud i noget han ikke har gjort 

før ss. at opsøge sin mor for at se om hun ikke ”tilfældigvis” har en halv herregård 

liggende i skuffen, stjæle penge og dope ved at true med pistol og opsøge folk som han 

mener at skylde ham penge for narko. Ind imellem bliver han opsøgt af Radovan som 

gerne vil hjælpe ham med at opkræve de udestående penge fx den sølle narkoman som 

skal presses til at begå bankrøveri fordi han ikke kan betale sin gæld til Frank, og i ren 

angst blæser han hovedet af sig selv. Til sidst mister Radovan tålmodigheden og bringer 

ham til Milo hvor han bliver tortueret. Nu har Frank mest lyst til at stikke af til udlandet 

og spørger Vic om hun ikke har lyst til det. Det skal bare ikke være til Jugo men ellers er 

Frank ligeglad med  hvorhen de skal rejse. Vic vil meget gerne med og foretrækker 

Spanien. 

Svartur á leik  

I starten er Stebbis tilværelse i kliken som Tótis højre hånd ikke så slem mht. hurtige 

penge, nem adgang til narko og flirt med Dagný. Men her har vi nogle vendepunkter. 

Bruno optræder nu for første gang i handlingen. Han er tilbage fra København efter et 

længere ophold, og nu begynder tingene at ske for alvor. Bruno tænker meget 

struktureret, og er allerede langt henne i planlægning af nogle kriminelle aktiviteter. Det 

drejer sig fx om forsikringsbedrageri, bankrøveri og narkosmugling, og en meget 

omfangsrig og organiseret distribution heraf.  Stebbi bliver suget mere og mere ind i det 

hele, tillige med at han bliver mere og mere afhængig af narko. Bruno bliver mere brutal 

efterhånden, og Stebbi må betale sin pris for sin tilstedeværelse i kliken idet han bliver 
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blev smidt i søen. Frank får at vide at politiet har snakket med Tonny som har vidnet mod 

ham, og fortalt om heroindealen med svenskeren. Det første Frank gør når han slipper ud 
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angst blæser han hovedet af sig selv. Til sidst mister Radovan tålmodigheden og bringer 

ham til Milo hvor han bliver tortueret. Nu har Frank mest lyst til at stikke af til udlandet 

og spørger Vic om hun ikke har lyst til det. Det skal bare ikke være til Jugo men ellers er 

Frank ligeglad med  hvorhen de skal rejse. Vic vil meget gerne med og foretrækker 

Spanien. 
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I starten er Stebbis tilværelse i kliken som Tótis højre hånd ikke så slem mht. hurtige 
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brutalt voldtaget af Bruno til en vild fest hjemme hos Sævar. Politiet er allerede kommet 

lidt på sporet, og er meget interesseret i at fange Bruno. Stebbi overvejer i denne 

sammenhæng at samarbejde med politiet hvor de så skaffer ham en mobiltelefon som skal 

fungere som et aflytningsapparat. Stebbi skal få Bruno til at fortale sig for at påvise at 

Bruno står bag ved forbrydelserne bl.a på Robbis forsvinden. Stebbi står ikke længere på 

kanten, han bliver pludselig omdrejningspunktet. Aflytningen mislykkes fordi Bruno er så 

udspekuleret. Uforudset får han Stebbi med ned i en kælder i en nedlagt erhvervslokale 

uden for byen, hvor der ikke er noget mobilsignal som til gengæld redder Stebbis liv. 

Spændingen når faktisk den største højdepunkt i denne scene. Bruno giver Stebbi en 

flybillet og en taske fyldt med penge, da han skal på en ”indkøbstur” til Hamburg næste 

dag. Bruno antyder at snart må Tóti ryddes ud af vejen og dels fordi han mistænker Tóti 

for at skjule en stor mængde 100% ren peruansk kokain som Stebbi faktisk har gravet ned i 

jorden og Tóti ikke haft noget med det at gøre. Bruno giver Stebbi en kasse som han skal 

åbne og der ligger en afhuggget og gennemrådden arm af Robbi  som har været meldt 

savnet og politiet faktisk leder efter. Det er en underliggende trussel og meningen at vise 

Stebbi hvad kommer til at ske for dem der svigter deres venner. Stebbi bliver naturligvis 

ramt af stress og angst og begynder at falme efter mobilen og Bruno opdager det med det 

samme. ”Hvad er det du gemmer du der?” spørger Bruno, tager hans mobil som faktisk er 

politiets og kigger på den ”Nåh, det ligger sådan i det, altså!”.......og man holder 

åndedrætten nede indtil Bruno siger: ”........intet signal! Vi må simpelthen skaffe dig en ny 

og en mere kraftfuld mobil”. Den samme nat arresterer politiet klikemedlemmer og andre 

tilknyttede, og på samme tidspunkt bliver Tóti dræbt af Bruno. Stebbi er ikke til stede når 

politiet ankommer til stedet, men kommer i bil øjeblik efter, og er vidne til det hele. Han 

stikker af, ringer til sin mor og beder hende om at tage imod en taske og opbevare indtil 

han selv kommer og henter den. Det er tasken med pengene fra Bruno og det peruvianske 

kokain. Stebbi rejser ud af landet og er først tilbage om fem år –  den dag hans mor skal 

begraves!  
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2.9.6  Klimaks/katastrofe/konfliktløsning - Konfliktens dramatiske højdepunkt hvor 

hovedkonflikten finder sin løsning og afgørelse hvor den ene som regel går af med sejren.                             

Obs! Spændingshøjdepunkter kan sagtens opstå flere gange i en film fx i forbindelse med 

vendepunkterne. 

Pusher 

Frank har formået at skrabe en tredjedel af pengene sammen. Men nu er han meget snart 

på vej til Spanien sammen med Vic, så de har selv brug for pengene. Frank får en uventet 

opringing fra Milo som med sin falske sødme bilder ham ind, at hvis han kommer i 

klublokalet nu, og betaler det pengebeløb han allerede har skrabet sammen bliver resten 

glemt og gravet. Nu tror Frank at problemet er løst, og fremtiden ser nu pludselig meget 

lysere ud. Derfor synes Frank at han ikke har brug for Vic som en ”stikke-af-til-Spanien 

med”. Med det samme siger han meget kortfattet til Vic, at han alligevel ikke skal til 

Spanien som aftalt og ender med at sige  ”Hvad skal jeg ellers til Spanien for?” Det er som 

en våd klud i ansigtet for Vic, og lynhurtigt når hun at tage Franks penge ud af hans 

lomme , løbe væk, og forsvinde i en taxa. Men imens Frank står som lammet, og ved 

hverken ud eller ind ser vi to sideløbende scener hvor Milo og Radovan venter på Frank i 

klublokalet som aftalt med et udbredt plast på gulvet, og fyren som Frank truede med 

pistol for at stjæle hans dope og penge er på vej for at finde Frank, bevæbnet med en 

pistol. 

Svartur á leik  

Efter begravelsen som finder sted i Olafsvik går Stebbi ind i mors hus. På sit gamle 

værelse, oppe i skabet ligger tasken uberørt med alle pengene og dopen. Han skærer en 

pose kokain op med en saks (som sandsynligvis bliver mordvåbnet i tvekampen) og 

sniffer en god omgang af det peruianske kokain. Tilværelsen ser bare ”dejlig” ud 

..........men Stebbi er ikke alene i huset. Pludselig er stilheden forstyrret af en genkendelig 

stemme:  ”Nåh! Det er sådan som ligger i det!.......Det kalder man  at være langfingret! Du 

mødte ikke op til Tótis begravelse, selvom du til dels var skyld i hans død!” Bruno er altså 
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kommet tilbage for at tage hævn over Stebbi. Tvekampen begynder uden at vi får den at 

se. En afhugget arm bliver lagt i en kasse ved siden af Robbis arm. 

 

2.9.7  Udtoning -  Fortællingen rundes af, og man er tilbage i “normal” tilstand. Enten er 

den gamle orden genoprettet eller en ny orden er genopstået. Der kan også være tid til 

eftertanke fx hvordan det vil gå med personerne herefter, især hvis slutningen er åben. 

Seeren får mulighed for at dele hovedpersonens følelser efter sejren eller tabet. 

Pusher 

Frank står stadigvæk som lammet, han har malet sig ud i et hjørne og er totalt stucked. 

Der tegner sig altså ikke nogen lys fremtid for Frank. En ny orden er i hvert fald 

genoprettet for Frank. Enten bliver han tortueret og myrdet eller tvinges til at være på 

flugt. Efter filmens bratte slutning kan vi fantasere om hvordan det vil gå for Frank, men 

for mig er Frank allerede død. Det er antydet med de sideløbende scener som er beskrevet 

i ”klimaks-delen” her ovenfor. Her har vi den såkaldte åbne slutning som karakteriserer 

mange af de europæiske film 

Svartur á leik 

Filmen er slut og det er en brat slutning. Selvom deres tvekamp ikke bliver vist på 

skærmen og kun antydet, må vi selv reflektere over hvem af de to bliver dræbt. Der er tre 

tegn på (faktisk to tegn og et bevis) at det er Bruno som taber kampen, og hans afhuggede 

arm som bliver lagt i kassen af Stebbi. Det er Stebbi som griber til saksen som ligger på 

gulvet som våben. Det er Stebbis øjne og ikke Brunos som kigger på saksen. For det andet 

høres udtalen ”fuck you!” som er Stebbis indre monolog eller en gengivelse af hans tanker. 

”Fuck you!”stammer oprindelig fra tidligere i handlingen, og var et af de ”gode råd” fra 

Tóti til Stebbi. Tóti havde i starten sagt til Stebbi, at hvis han kom ud i en farlig situation 

skulle han altid kun huske disse to ord: ”Fuck you!” og gå amok med det samme. Oven i 

købet er symbolet ”666” tattoveret på hånden. Symbolet  betragtes som repræsentant for 

Satan eller Antikrist, og som de oprindelige klikemedlemmer og barndomsvenner var 
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skærmen og kun antydet, må vi selv reflektere over hvem af de to bliver dræbt. Der er tre 

tegn på (faktisk to tegn og et bevis) at det er Bruno som taber kampen, og hans afhuggede 

arm som bliver lagt i kassen af Stebbi. Det er Stebbi som griber til saksen som ligger på 

gulvet som våben. Det er Stebbis øjne og ikke Brunos som kigger på saksen. For det andet 

høres udtalen ”fuck you!” som er Stebbis indre monolog eller en gengivelse af hans tanker. 

”Fuck you!”stammer oprindelig fra tidligere i handlingen, og var et af de ”gode råd” fra 

Tóti til Stebbi. Tóti havde i starten sagt til Stebbi, at hvis han kom ud i en farlig situation 

skulle han altid kun huske disse to ord: ”Fuck you!” og gå amok med det samme. Oven i 

købet er symbolet ”666” tattoveret på hånden. Symbolet  betragtes som repræsentant for 

Satan eller Antikrist, og som de oprindelige klikemedlemmer og barndomsvenner var 
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tattoverede med som et slags fællestegn. Stebbi er ikke en af de oprindelige medlemmer, 

og havde derfor ikke dette tegn tattoveret på sin hånd. Der må være delte meninger om 

filmen har en åben slutning eller ej.  Og når vi ikke ser kampen hedder det sig at vi må 

gætte os frem til en slutning med hjælp af tegn og beviser. Hvor opmærksomme er vi? 

Beviset er symboltegnet ”666” som skal fortælle os at det er Brunos afhuggede hånd i 

kassen, mens de to andre ”hints” er tegn på men ikke beviser hvem af de to vinder 

kampen. Man må derfor gå udfra at for en del seere er filmens slutning åben, mens andre 

opfatter det modsatte.  

 

2.10  Sammenfatning af værkanalysen - Hvor adskiller filmene sig og hvor ligner de 

hinanden? 

Selvom begge fortællingerne udspiller sig i den kriminelle underverden hvor 

omdrejningspunktet er narko som er den grundlæggende årsag til øvrige forbrydelser, er 

der en stor forskel på dem både konflikt- og handlingsmæssigt. Pusher er et portræt af 

Frank i et desperat forsøg på at skaffe penge som er konflikten i handlingen, mens Svartur 

á leik der har et dokumentarisk præg i sig på grund af de historiske 

virkelighedsbegivenheder, og hovedpersonen som træder ind i handlingen i form af voice-

over, går ud på at fortælle handlingsforløbet omkring ændringen af narkomagten i 1999-

2000, hvor konflikten ligger i at få magten over narkomarkedet. Frank har direkte 

forbindelse til konflikten i handlingen, og er midtpunktet i den. Stebbi har ikke nogen 

direkte tilknytning til hovedkonflikten i Svartur á leik , den har faktisk ikke noget med ham 

at gøre til at starte med. 

Der er to forskellige billeder/perspektiver af narkomiljøet i filmene. I Pusher får vi lidt 

indblik i livet på gaden, og hvor stressende og krævende det faktisk er, at være en del af 

narkomiljøet når man engang er involveret i det. Et ”fuldtidsjob”, og en evig kamp som 

præger hverdagen – alle ugens dage, hvor alt drejer sig om narko og penge. Den samme 
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cirkulation hele tiden:  at skaffe penge, købe stof, sælge stof, fixe, undgå politiet og være 

på flugt. Det er pusherens liv i en nøddeskal. Men atmosfæren er dog ikke så 

tempopumpet som i Svartur á leik . Faktisk oplever man to forskellige verdener i filmene 

(det kigger vi nærmere på i kapitlen ”Filmene og realismen”)  I Svartur á leik  bogstaveligt 

flyder der med penge og kokain, og der er vilde fester med sexorgier som foregår i villaer, 

klubhuse og flere mystiske steder, hvor bilparken kun består af BMW’er. Der er meget 

mere tempo og mere højspændt atmosfære døgnet rundt, og man fornemmer ikke at 

personerne nogensinde går i seng for at sove. De centrale personer som er i indercirklen 

(bagmænd) fremstår som nogle flottenhejmere i jakkesæt og med solbriller når de tager en 

tur i byen. De tjener penge på narkosmugling, røverier, og driver hvidvasknings-

virksomheder. Brug af virkelighedens lokaliteter er fælles for begge film. I Pusher 

begrænser handlingen sig til Vesterbro mens Svartur á leik  udspiller sig hist og her i 

Reykjavik, ude på landet og strækker sig helt til København. 

Emnebehandlingen i Svartur á leik  kan opfattes meget grænseoverskridende for mange 

seere, forstået på den måde at enkelte scener er meget grove og mere generende end i 

Pusher. Her er ikke tale om et hurtigt øjebliksbillede, skridtet er simpelthen taget fuldt ud. 

Her nævnes brutal voldtægt, og vilde fester med kæmpestore sexorgier hvor purunge 

piger lokkes til sex og indtagelse af narko.  

Baggrundshistorie får vi slet ingen med i Pusher modsat til Svartur á leik,  hvor vi får 

indirekte samt enkelte direkte baggrundsoplysninger. På grund af denne manglende 

viden om personerne i Pusher kommer vi ikke lige så tæt på dem, forstået på den måde at 

de bliver en slags mysterium. Man ved ikke hvor de kommer fra eller hvorfor de er havnet 

i narkomiljøet. Skyldes det måske at de er fanget af den sociale arv og miljø?  Det ved vi 

ikke, men vi kan reflektere over det. Man fornemmer ikke at Frank er født ind i socialt 

belastede omgivelser. Vi møder Franks mor når han er på jagt efter penge, og der er intet 

der tyder på at det forholder sig sådan. Det samme gælder Stebbi.  
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Hvis vi sammenligner de centrale personer i filmene, og stiller dem mod hinanden har de 

ikke meget tilfælles foruden ganske få fællestræk. Hovedpersonerne Frank og Stebbi har 

begge tilfælles at de er svage og nervøse karakterer med manglende selvtillid. Så er vist alt 

nævnt udover at ingen af dem er samvittighedsløs eller forhærdet. Deres fremtræden 

ligner slet ikke hinanden. Frank er god til at skjule sine svagheder under en hård skal med 

at vise følelseskolde og egoisme, især over for sin mor og Vic. Frank er ligefrem  som i 

sagens natur ikke altid falder i god jord. Stebbi viser ikke følelseskulde som Frank men 

Stebbi mangler drivkraften styres af andres kommandoer, og lader sig overtales af alle – 

det er ligemeget om det er Bruno, Tóti, Dagný eller politiet. Han følger bare med 

strømmen og er en rigtig ”yes-man”, selvom han ikke er i stand til at overholde sine 

aftaler. Stebbis måde at være på er pænere end Franks, og det gælder ligeledes talesproget.  

Bruno og Milo er vidt forskellige karakterer med deres adfærd og fremtræden, undtagen 

deres brutale ondskab som de har tilfælles. Bruno overskrider dog Milo på dette område. 

Deres bagmandsroller adskiller sig på den måde at Milo arbejder bag kulisserne mens 

Bruno er en aktiv deltager i alle begivenheder. 

Frank er bestemt hovedpersonen, og vi følger ham og har sympati med ham trods man 

ikke kan lide hans karaktertræk, og hvordan han behandler dem som står ham nærmest. 

Stebbi er på grænsen at opleves som hovedpersonen i hvert fald til at starte med, men det 

er Stebbi som man synes bedst om, idet han opleves som den hjælpeløse, venlige og 

nogenlunde med hjertet på det rigtige sted. Han er bare kommet lidt ud af sporet, og det 

kan man godt tilgive ham, ikke? 

Pusher skildrer kun en uge i Franks liv, og er i kronologisk rækkefølge – en taktfast 

fremadskriden uden nogen sidespring mens Svartur á leik  sprænger det lineære forløb 

med flash-back’s, går langt tilbage i tiden, og går tilbage igen. Det er for at oplyse seeren 

om konfliktens baggrundshistorie, og belyse nutidens situation. Der er også et stort spring 

over tid – hele fem år. Svartur á leik  strækker sig ligeledes over en meget længere periode. 
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Pusher har en enkel og logisk handlingsstruktur, og det er nemt at følge med i handlingen, 

idet den ikke har nogle løse tråde undervejs. Der er ikke tale om mystiske gerninger som 

man skal tænke over. Fx i Svartur á leik  spekulerer man over hvorfor Stebbi graver Peru-

narkoen ned i jorden, og dermed snyder både Bruno og Tóti.  Er det fordi han gerne vil 

hævne sig på Bruno pga voldtægten eller er det fordi han ser en flugtvej hvor han alene 

kan være om narkoen og pengene ? Man får aldrig et bestemt svar på det. I grove træk 

passer begge fortællingerne godt ind i det mest anvendte dramaturgiske model i 

filmanalysen, Berettermodellen, hvor det ene delforløb afløser det næste. Det fortæller, at i 

store træk følger dramaturgien den klassiske opbygning som faktisk de allerfleste film 

består af.  

                      

3. Analyse af filmtekniske virkemidler 

3.1  Filmtekniske virkemidler - Hvordan er virkemidlerne brugt for at formidle 

historien og fremkalde lige den bestemte stemning? Er der sparsom brug af filmtekniske 

virkemidler eller er der tale om overflødige tekniske effekter og elementer?  De filmiske 

virkemidler spiller en vigtig rolle for vores oplevelse af filmen uden at vi tænker så meget 

på det. Kamerabevægelser, klipning, lyd, lys, farver, billedbeskæring, synsvinkel osv. er 

med til at formidle historien og afspejle filmens tema. Her fokuserse på følgende 

elementer:  klipning, lyd og fotografering. Pointen er hvor det er relevant, at gribe fat i 

nogle fremtrædende stilistiske træk generelt  (se bilag 1 som indeholder forklarings-

skemaer over de filmtekniske virkemidler) 

Pusher 

Der hersker ingen tvivl om at der er meget sparsom brug af tekniske virkemidler i filmen. 

Om det skyldes en lav budget som instruktøren havde mellem hænderne, et spørgsmål 

om filmteknisk stil og æstetisk minimalisme for at skabe en autenticitets-følelse eller begge 

dele, lader vi ligge.  
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Det der er mest kendetegnende for Pusher, er den meget rystende og urolige håndholte 

kamera som aldrig er monteret på et stativ. Kameraet flyttes meget hurtigt og rykkende i 

vandrette bevægelser konstant fra den ene person til den anden. Jo mere hurtige 

bevægelserne er, jo mere panik og kaos oplever man. Desuden er det sværere at følge med 

i handlingen, og koncentrere sig om hvem siger hvad og hvorfor. Ofte ser man kun en del 

eller et halvt hoved på den person, som seeren skal fokusere på. Billedet er ofte ud af fokus 

og kameraet zoomer ind og fra for at opnå den rigtige fokus. Udover det er billederne 

kornede dvs. billedkvaliteten har manglende klarhed og er uskarp. Det kan føre til ubehag 

og irritation for tilskueren som bliver nemt rundtosset og svimmel ved at følge de 

rykkende og rystende kamerabevægelser næsten hele tiden, og man får en følelse af at 

filmen godt kunne være „hjemmelavet“.  Indendørs indstillingerne/scenerne viser 

generelt halvnære og nære billeder, mens udendørs scenerne viser totale og enkelte 

supertotale billeder, så vi kan både overskue hvad der sker, og se hvor man er henne 

geografisk fx i Franks og politiet‘s jagt som ender i Sortedamssøen.  

Kontinuitetsklipningen (usynlig klipning) er dominerende i filmen for at skabe størst 

mulig sammenhæng, og føje billederne sammen i tidsmæssig rækkefølge. En måde at 

bruge kontinuietesklipning på i filmen er gennem match-cut klipning, hvilket betyder to 

forskellige indstillinger bindes visuelt i bevægelse, handling eller fikspunkter, så seeren 

ikke bemærker klipningen. Der er lette forskydninger indenfor samme indstillinger i tid 

og bevægelser eller jump-cuts klipninger. Der krydsklippes et par gange for at vise 

sideløbende handlinger der foregår på samme tid, men forskellige steder. Det sker fx til 

sidst i handlingen hvor Milo og Radovan venter på Frank som er uvidende hvad de er ved 

at planlægge. Krydsklipningen benyttes dog sjældent eller slet ikke i dialogerne, idet 

kameraet tager sig af det, og flytter sig rystende fra den ene person til den anden i stedet 

for at krydsklippe mellem personerne.   

Dialogen i filmen kører rapt og nogle gange er det svært at forstå hvad personerne siger til 

hinanden. Det skyldes fx baggrundsstøj og larm (reallyd) ss. i form af højlydt 

baggrundsmusik der kommer fra selve billedet og spilles på filmens handlingsplan, og 
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ligeledes fordi man ikke altid ser personen som taler i ansigtet. Underlægningsmusikken 

som ikke er en del af rummet er skrevet direkte til filmen. Den optræder som sig selv, idet 

den er en del af det miljø som filmen bevæger sig i. Her er ingen triste toner som får os til 

at tude, den er højlydt metalmusik med hurtig rytme og tempo som forstærker og 

understreger stemningen i filmen. 

Svartur á leik  

Mest kendetegnende for filmen er alle de billedeffekter, og fiduser som ikke før har været 

brugt i islandske film på den måde som det er gjort her. Fast forward, slow motion, strobe 

(ligner slow-motion men med ryk) freeze frames,  split- screens som er delt i to, tre, fire 

eller mange flere, sort-hvide billeder, blørrede billeder osv. Oftest er der brugt flere typer 

effekter i en og samme indstilling eller de er blandede sammen på en unik måde, og i takt 

med underlægningsmusik, og overdrevne effektlyde som anvendes svulstigt og voldsomt 

for at forstærke stemningen, og følge dramaets puls. Slow-motion/strobe-effekterne 

bruges fx for at vise følelsesmæssig nedtur, og angst hos Stebbi fx som i scenen efter 

voldtægten, eller for at at efterligne rusen efter indtagelse af kokain/speed efter flere dage 

uden søvn, alt for at øge og intensivere dramatikken. Fast-motion er brugt fx i en del af 

montagesekvenserne, hvor der fortælles et længere tidsforløb hurtigt, samt i de historiske 

tilbageblikke. En del af anslaget er optaget med øget hastighed for at vise den 

tempopumpede stemning i nattelivet.  Freeze-frames er ligeledes rigtig meget benyttede, 

og de forekommer oftest i forbindelse med historiske tilbageblikke eller flash-backs, og 

typisk viser panik.  

Split-screens er meget brugt i filmen som giver et oversigt over bestemte begivenheder der 

viser forskellige handlinger på forskellige steder. Et eksempel på det er den komplicerede 

og velorganiserede narkodistribution. Med split-screens får man overblik over forskellige 

handlingforløb som deles i mange små vinduer, og man kan følge med flere forløb på en 

gang. Den samme teknik er også både brugt i tvekampen hvor billedet deles i tre vinduer 

med ultranære øjenbilleder af Stebbi og Bruno med saksen i midten, og med hjælp af en 

fire-delt split-screen, hvor vinduerne skiftes ud med nye billeder, og der får man et godt 
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oversigtsbillede over hvordan det lykkedes politiet at afsløre narkoklikens inderste kerne. 

Split-screens kan dermed både skabe kontrast som i tvekamps-scenen eller skabe overblik 

som i den organiserede narkodistribution. 

Underlægningsmusikken fylder meget og understøtter den hurtige, højtspændte og 

tempopumpede stemning i filmen, og hjælper til at få budskabet fra fortællingen ud til 

seeren. Musikken er primært kendte numre fra den periode filmen’s handling udspiller 

sig. Den fungerer også i et par tilfælde som ironisk kontrast til den scene der vises. Her 

nævnes melodien ”Sjáumst aftur” (”Vi ses igen”) sunget af en kirkekor som spilles som 

underlægningsmusik, mens Stebbi banker Einar ”den skæve” til plukfisk, optaget i slow-

motion. Der benyttes også forskellige overdrevne lydeffekter som knyttes til en bestemt 

person og/eller situation, fx lige før noget drastisk er ved at ske eller de refereres til Stebbi 

i en bestemt situation, hvor han er forskræmt og angstfuld. For at skabe troværdighed og 

sammenhæng optræder Stebbi som off-screen voice-over. 

Klipningen er både den traditionelle kontinuitetsklipning (usynlig) og montageklipning 

(synlig) samt variationer af disse to. Klipningen i filmen strækker sig faktisk næsten over 

hele klippeskalaen. Der er utallige usynlige mindre forskydninger i tid og bevægelser 

mellem to indstillinger, men også synlig klipning som langt spring over tid og langt 

tilbage i tid. Der krydsklippes i dialogscener, og denne type klipning er også brugt på en 

mere dramatiks måde for at vise flere sideløbende handlinger. En variation af 

montageklipning i filmen er fx montagesekvens som trækker tiden sammen, altså 

forkorter længere handlingsforløb ved at beskrive en almindelig dag i personernes liv og 

hvad de foretager sig. Der er ingen sammenhængende handling i disse små sammensatte 

stumper, men når de er sat sammen opstår betydningen. Klipperytmen varierer fra at 

være langsom til ekstrem hurtig ss. i anslaget og i de øvrige indstillinger hvor 

billedeffekterne fylder meget. 

Når mange virkemidler er benyttede på en gang i en enkelt indstilling/scene, intensiveres 

dramatikken kraftigt.  Bankrøveriet er et godt eksempel på en scene hvor flere overdrevne 
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lyd- og billedeffekter tager over ss åndedræt, højfrekvente lyde, blørrede og utydelige 

overblændingsbilleder er med til at skabe en panik-angst-oplevelse hos hovedpersonen, 

og i stedet for at være en ”flue på væggen” som følger hovedpersonen, er kameraet blevet 

subjektivt og Stebbis øjne er pludselig blevet vores øjne. 

 

3.2  Sammenfatning - de filmtekniske virkemidler - Hvad har filmene tilfælles og 

hvor ligger forskellen? 

Af ovennævnte er det klart og tydeligt at filmene adskiller sig ekstrem meget mht. stilen. 

De er fuldstændig som sort og hvidt. I Pusher som er meget enkel i sit udtryk findes der 

ingen billedeffeker, effektlyde eller andre særlige tekniske fiduser som instruktøren 

benytter sig af for at peppe op på filmen, som er det dominerende i Svartur á leik . Vægten 

er lagt på Frank fremfor virkemidlerne. Hvis der skal nævnes nogle træk som filmene har 

til fælles udover nogle træk i klipningen, er det primært den tempofyldte og hurtige 

rytmiske underlægningsmusik der lyder nærmest som de eksistenser filmene handler om 

og som fremhæver stemningen og følelserne, dog i meget større omfang i Svartur á leik .  

Man kan sige at begge film på hver sin måde bryder med den almindelige og klassiske stil. 

Pusher med sin meget simple og sparsomme filmtekniske stil for at understrege 

autenciteten i fortællingen og Svartur á leik  med myriade af sammenblandede billed, lyd- 

og klippe-effekter for at øge dramatiseringen i handlingen.  

 

4.  Fortolkning og perspektivering  

4.1  Temaet og titlen – fortolkning - Hvad er den røde tråd i praksis, dvs. hvad 

handler filmen om i en bredere forstand?  Har filmens titel nogen særlig betydning? 

Refererer titlen direkte til temaet eller er der mulighed for at der ligger en skjult budskab i 

den? 
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4.1.1  Tema 

Pusher 

Pusher handler først og fremmest om mennesket og følelser, om Frank og hans 

nedbrydelsesrejse, og menneskelig desperation som følge deraf. Den handler sådan set 

ikke om forbrydermiljøet på Vesterbro selvom den foregår der. Frank er pusher og 

dermed er det samme miljø hans hjemsted og omgivelser. Man kan sige at Frank som 

omdrejningspunket er sat i det kriminelle miljø på Vesterbro. Fokussen skal ligge på 

Frank, og hans følesesmæssige og mentale rutsjebane, hvordan han tackler modvinden, og 

hvordan hans person udvikler sig – i alt en uge, som sandsynligvis er hans livs mest 

vanskelige og fortvivlede periode nogensinde. 

Svartur á leik  

Filmen er som før siger, bygget på dokumentarisk materiale som har fundet sted i 

virkeligheden. Svartur á leik  handler meget mere om begivenheder frem for mennesket. I 

et bredere perspektiv er filmens tema at belyse ændringer, og begivenheder i Reykjaviks 

kriminelle underverden lige før og omkring årtusindeskiftet, efter en ny generation 

forbrydere overtager den gamle monopolisering af handel med narko, som havde været 

styret af en enkelt mand helt fra 1970’erne, og udvikler sig til et net af organiseret 

kriminalitet. Det ligger derfor i sagens natur at filmen  handler mere om begivenhederne 

som primært består af de omtalte virkelige hændelser. 

 

4.1.2  Hvilken betydning har filmens titel? 

Pusher 

 Ifølge Gyldendahls ordbog betyder ”pusher” en narkotikaforhandler der sælger 

euforiserende stoffer på gaden direkte til kunderne. Af engelsk ”push” i betydningen at 

sælge. Ordet er brugt på dansk siden i slutningen af 60’erne. Titlen henviser til Frank, og 

fortæller at  Frank er en af de mange småforbrydere som handler med hårde stoffer – mest 
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på gaden. Hans kundegruppe er ikke særlig stor, og salget giver ikke meget overskud men 

det holder hans eget misbrug gående, og ikke ret meget andet. Han er ingen stor kanon, 

kun en lille brik  på grund af hvor hans stilling i narkomiljøets hierarki ligger.  Det betyder 

ikke at Frank ikke vil højere op i hierarkiet,  han har allerede en pige som sælger for ham. 

Han prøver altså at skaffe sine egne forbindelser med heroinhandel. Men der er et og 

andet der peger på at hans karakter ikke er i stand til at klare indviklede opgaver ss 

manglende sikkerhed som lurer under den hårde overflade. Han er og bliver 

småforbryder som sidder nede i hierarkiet, og ikke har mulighed for at  komme højere op. 

Han sælger direkte til sølle narkomaner, og er kendt som sælger på gaden på Vesterbro. 

Scenen, når Frank snakker i mobilen og narkoman som desperat mangler sin dosis 

kommer gående til Frank, og begynder at forstyrre ham, viser at Frank er kendt som 

pusher i området. Narkomanen bliver ved med at prikke og skubbe til Frank mens han 

snakker i mobilen, indtil Frank mister tålmodigheden, og banker ham. En kortfattet og 

enkel titel som refererer til Frank som pusher i narkomiljøet på Vesterbro. 

Svartur á leik 

Ordforbindelsen  ”Svartur á leik ” betyder ”sorts udspil” og stammer fra brætspillet skak 

som er  et krigsspil og fungerer som metafor for livet og døden. Det er en kamp mellem to 

hære, hvor det drejer sig om at fange modstanderens konge. Undervejs bliver man stillet 

over for utallige strategiske overvejelser, og hvis alt går godt fører det til erobringen af den 

fjendtlige konge.  

I skakspillet har vi to spillere med hver sin hær, den ene er hvid og den anden sort. I 

denne sammenhæng er der ikke tale om farver som symboler på noget godt eller ondt, 

fordi sådan er det ikke i skakspillet. Farven er kun for at skelne imellem de to hære. Målet 

er at vinde ved at sætte modspilleren mat.  Den hvide trækker altid først og en spiller kan 

ikke springe sin tur over, så det er hvid-sort-hvid-sort osv. Hvis vi forestiller os et 

skakbræt og skakbrikker med referance til virkeligheden, og ser filmen ud fra skakspillet 

kan man forestille sig Bruno som den hvide hær da han flytter først, og så flytter den sorte 

hær som er Stebbi, sig bagefter. Brunos hvide jakkesæt som er i kontrast til hans 
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på gaden. Hans kundegruppe er ikke særlig stor, og salget giver ikke meget overskud men 
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personlighed kan godt referere til den hvide konge eller den hvide hær i skakspillet. Sort’s 

udspil refererer til tvekampen mellem Bruno og Stebbi som opstår til sidst i handlingen. 

Det betyder at nu er det Stebbis store og sidste udspil og det udspil fører til erobringen af 

den hvide konge, hvilket betyder døden for Bruno og livet for Stebbi, som i selve 

brætspillet kaldes for at sætte modspilleren mat.  Husk, at i skakspillet kan bonden godt 

sætte kongen mat, så mon ikke Stebbi er bonden som erobrer den fjendske konge Bruno. 

Nu har Stebbi ligeledes taget en grusom hævn for den ydmygelse han blev udsat for. 

”Sort’s udspil” er en idiom og med hensyn til filmen er den en slags ordleg som har et 

skjult budskab, men kan sandsynligvis fortolkes på helt andre måder. 

 

4.2  Samfundsmæssige forhold -  Filmene siges at  have deres rødder i realismen, og 

derfor vil værkerne perspektiveres i relation til dens virkelighed dvs. under hvilke 

samfundsmæssige forhold de er blevet til, og beskrive det omgivende samfund og miljø i 

den tid handlingerne finder sted. Mht. filmene er der taget forskellige udgangspunkter. 

Pusher udspiller sig i narkomiljøet på indre Vesterbro, og derfor er udgangspunktet kun 

taget der med et indblik i narkoscenen og gademiljøet historisk og nu! I Svartur á leik 

prøver jeg i grove træk at beskrive kriminaliteten generalt i Island, og dens udvikling samt 

at trække de virkelige begivenheder ind i perspektiveringen som filmen er baseret på. 

Pusher  

Gennem en længere periode, har en bydel mere end nogen anden været et hjemsted for 

misbrug og salg af narko i København. Det er et område placeret indenfor et mindre 

geografisk område, som fortsat anses for at være Danmarks største narkoscene efter årtier 

øverst på toppen. Det er indre Vesterbro, og naboområdet til Hovedbanegården hvor der 

passerer titusinder af mennesker dagligt.  Bag den ligger den kendte Istedgade, og engang 

pornoens mekka i 70‘- og 80‘erne.  Vesterbro er et levende kvarter, og for rigtig mange er 

det tiltrækkende ved Vesterbro, at bydelen er omgivet af liv og mangfoldighed, cafeer, 

værtshuse og designbutikker. Der har også været velstandsstigning på Vesterbro i senere 
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tid med bedre og dyrere lejligheder, så her lever to parallelverdener meget tæt på 

hinanden, så variationen af gadebilledet ses både med negative og positive øjne. De sociale 

problemer er meget synlige i gadebilledet – narkomaner, pushere, prostituerede, 

alkoholikere, hjemløse osv. Underverdenen på Vesterbro er under konstant forandring 

både mht. nye steder, nye grupper, og foretrukne stoffer. Igennem tiden har de socialt 

belastede flyttet sig fra det ene sted til den anden men altid indenfor den ramme som 

udgør dette samme miljø på indre Vesterbro. Et særligt kendetegn ved Vesterbro er, at der 

er mange frivillige organisationer, og foreninger som er med til at understøtte de sociale 

problemer ss. Mændenes Hjem og Reden som huser mange stofmisbrugere og prostituerede 

(se bilag 3 – kort over indre Vesterbro)                                                                                                         

„Trods forskellige tiltag med lægeordineret heroin, omdeling af sikkerhedssprøjter og etablering af 

sundhedsrum er det ikke lykkedes at indskrænke narkotikamiljøet ved Istedgade”,  erkender chefen 

for Københavns Politis specialsektion på Vesterbro, Bjarne Christensen.                   

”Pusherne er blevet mere frembrusende i deres markedsføring, og det er de jo, fordi der er kommet 

flere kunder”, siger han. (Davidsen-Nielsen ”Eks-luder om Istedgade”) 

I 70’erne og starten af 80’erne var Vesterbro præget af nedslidte udlejningsboliger med 

forholdsvis lav husleje, og gamle forfaldne hoteller, værtshuse og pornobutikker. 

Vesterbro gennemgik en omfattende byfornyelse i  90’erne. Mange hoteller tjente penge på 

de prostituerede tillige med, at der også blev handlet med narko og pornobutikkerne’s 

ejere ofte var bagmænd for handlen med narko. På Halmtorvet fandtes et livligt 

gadeprostitutionsmiljø og handel, og indtagelsen af stoffer foregik primært på ”Det skarpe 

hjørne” ved krydset på Colbjørnsensgade og Istedgade, på Halmtorvet ved ”Bunkeren” og 

nærliggende opgange og baggårde. I slutningen af 80’erne, og i den første halvedel af 

90’erne gennemgik Vesterbro en omfattende byfornyelse, og flertallet af hotellerne blev 

opkøbt og renoverede. I forbindelse med renoveringen af bydelen og politiets indsats, 

rykkede stofmiljøoet tættere på Hovedbanen, til Maria Kirkeplads ved Istedgade. I midten 

af 90’erne opstod en ny stofscene i området. En hel del afrikanske pushere som handlede 

med brun heroin og kokain i større stil sås for første gang. (se bilag 4 ”fakta om stoffer”) Flere 
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stofmisbrugere med flygtninge- og indvandrerbaggrund dukkede op i de efterfølgende år, 

og op gennem 90’erne og hen overårtusindeskiftet smeltede disse to narkomiljøer stort set 

sammen til det i dag eksisterende stofmiljø. I denne periode ændrede stofmisbruget sig 

radikalt idet Mændenes Hjem m.fl begyndte at modtage stofmisbrugere i meget større stil. 

Fx var 75% brugerne på Mændenes Hjem med alkoholproblemer i året 1992 og to år senere 

var det helt omvendt eller 75% stofmisbrugere i forhold til alkohol. (Olsen, Robert. ” 

Vesterbro –historisk og nu”) 

Vesterbro er stadigvæk omdrejningspunktet for narkotikamiljøet. Nærpolitiet og 

socialarbejdere skyder på at der kommer 600-800 stofmisbrugere i miljøet i døgnet, nogle i 

kort tid mens andre er der konstant. Den hårde kerne som er de voldsomt 

stofmisbrugende med kokain som det primære stof består af ca. 200 personer som 

beholder sig konstant i området. Uden for denne kerne findes en gruppe på omkring 400 

mennesker med relativt store misbrugsproblemer, og udover det er en udkantsgruppe på 

ca. 300-400 mennesker som har en relativ løs tilknytning til narkomiljøet. (Olsen, Robert 

”Vesterbro-historisk og nu”) Vesterbros  narkomiljø ser anderledes ud i dag. Flertallet af 

narkomanerne på indre Vesterbro har skiftet favoritstof. Nu er den helt store synder 

kokainen det dominerende stof, og det gør miljøet mere voldeligt end det har været før, og 

giver samtidig større synlighed. Tidligere brugte mange stofmisbrufere heroin. De blev 

”skæve” og trætte, men kunne fastholde almindelig døgnrytme. Nu findes den klassiske 

heroinbruger i et begrænset omfang i forhold til tidligere. Kokainen har ændret folks 

adfærd, som er blevet meget mere agressiv, hektisk og udadreagerende. Stoffet skal 

skaffes meget oftere og kokainmisbrugeren er meget mere aktiv hele døgnet. (Olsen, Robert 

”Vesterbro – historisk og nu”)                                                                                                           

”Hvor heroinen gør misbrugeren sløv og indadvendt, har kokain den modsatte effekt” , forklarer 

Robert Olsen, forstander gennem 20 år på Mændenes Hjem i Istedgade (Davidsen-Nielsen 

”Eksluder om Istedgade”)                                                                                                                                

”Der er ingen tvivl om, at narkotikamiljøet er blevet langt mere problematisk i de senere år. Det er 

blevet hårdere og mere paranoidt”, siger misbrugseksperten Henrik Rindom, der er overlæge 

på Hvidovre Hospital. (Davidsen-Nielsen  ”Eksluder om Istedgade”)  
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Udover ovennævnt ses ligeledes et ændret gadebillede i form af afrikanske og 

østeuropæiske pushere, og gadeprostituerede som styres af internationale bander der 

kontrollerer salget af kvinderne eller med ande ord – menneskehandel, og det er en af de 

allermest skræmmende forandringer i det kriminelle miljø.  

Svartur á leik   

Narkotikahandel anses for at være den største post i organiseret kriminalitet, og i denne 

sammenhæng er Island ingen undtagelse fra reglen, i hvert fald ikke efter årtusindeskiftet. 

Islændinge har i almenhed bare ikke lagt så meget mærke til narkoverdenen, dels fordi det 

er svært at pege på bestemte kvarterer eller bydele hvor narko, vold og prostitution trives. 

Selvfølgelig findes i Reykjavik mere socialt belastede bydele i forhold til andre kvarterer, 

men generelt kan man sige at man ikke kan påpege nogen bestemt bydel i hovedstaden 

hvor dette primært foregår. Det betyder altså ikke at problemerne ikke ekstisterer, 

tværtimod! Det er derfor meget nemt at at se forbi problemerne, og lade som de ikke 

eksisterer. Derfor var der mange der blev rystede efter at have set filmen,  bevidste om at 

fortællingen er bygget på virkelige hændelser og personer, og oven i købet beskriver 

situationen for godt over ti år siden som viser et  særdeles mørkt og frastødende billede af 

den tid‘s kriminelle underverden, så hvordan mon ser det ud i dag? Politikommisær 

Stefán Eiríksson udtaler i en artikel fra året 2012                                                                      

„Vi ser alle typer af organiseret kriminalitet, og i dag ligner situationen de øvrige nordiske lande 

som den var der for ca. fem år siden, hvis undtagelse er heroinmisbrug“ (Visir.is „Glæpamenn i 

dag.....“) Og hvis man så ligeledes refererer til forfatterens egne ord som siger meget om 

nutidens situation                                                                                                                                          

„Den tids kriminelle er kordrenge sammenlignet med nutidens forbrydere“ (Visir.is „Glæpamenn í 

dag...“) Man må desværre give ham ret i det, idet officielle politi-rapporter viser, at 

situationen med hensyn til organiseret narkohandel, brutal vold, pengevask, prostitution 

og menneskehandel, både i forbindelse med islandske og udenlandske kriminelle 

organisationer som så strækker sig helt ud til den store verden, er blevet meget mere 

omfattende end det var omkring årtusindet. Vi kan opefter årtusindeskiftet tale om en 
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radikal ændring, og den ændring er antydet i selve filmen. Når Stebbi kommer tilbage til 

Island efter fem års ophold i Europa året 2005, og står i ankomstsalen i lufthavnen, ses et 

glimt af de forvandlede tider, hvor politiet og toldvæsenet tager sig af rockermedlemmer i 

verdensorganisationen Hells Angels, som anses for at være en af verdens mest forhærdede 

motorcykelorganisation, men i praksis kendt som en rockerklub. Nogle 

motorcykel/rocker-organisationer har allerede nået en god fodfæste på Island, og her er 

ofte tale om en slags formelle islandske støtteklubber til Hells Angels, Bandidos m.fl.    

„Alle steder hvor Hells Angels har nået fodfeste stiger den organiserede kriminalitet 

parallelt“. („Mat ríkislögreglustjóra....“ 2009, officiel rapport“) 

Men lade nu os gå tilbage i tiden. Hvordan så denne verden ud i de „gode gamle“?  I lang 

tid var smugling af narko mere kendetegnet på privat initiativ basis, og ikke i så stor stil 

som vi kender i dag. Det var mere til eget brug, og det der var tilovers blev solgt 

(Ragnhildur Sverrisd. „Skipulögð glæpastarfsemi...“) Det var forholdsvist nemt at smugle ind i 

landet eftersom dette ikke var så meget under kontrol eller eftersyn, og politiet ikke havde 

nogen mistænkt på sin liste. Eftersom politiet og toldvæsenet lagde mere vægt på dette 

område, førte det til en mere organiseret import og distribution af narko, og i starten kom 

det mest fra København og senere fra flere storbyer så som Amsterdam. (Ásta Sigríður 

Gudjónsd. „Fíkniefni á Íslandi“) 

 Som før siger er begivenhederne i filmen virkelige, alt sammen begivenheder som mange 

stadigvæk husker. Filmen genopfriskede disse hændelser - Forsikringsbedragerierne fra 

1993 - 1996, Den store narkosag 1999 og Det bevæbnede bankrøveri i 1995. Bevæbnede 

røverier havde næsten været uhørt i Island, så folk nærmest ikke kunne få vejret da det 

fandt sted i sin tid. Det blev dog aldrig oplyst. Året efter røveriet var en flok mænd dog 

mistænkt for bankrøveriet, efter at de blev afslørede i en række ovennævnte 

forsikringsbedragerier, men de blev frikendte på grund af manglende beviser. (Visir.is 

„Vopnuð rán fáheyrð....“) Forskikringsbedragerierne fandt sted i årene 1993-1996 hvor der blev 

iscenesat en række biluheld for at snyde forsikringsselskaber for store summer. I alle 

tilfælde væltede de biler ned af høje klippevægge og gav sig selv massive skader mens de 
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ventede på offentlig hjælp. Sagen blev først oplyst året 1999. (Mbl.is „Grunaðir um að 

sviðsetja.....“) 

I en lille artikel i avisen DV fra sept 1999 som har overskriften „Den store narkosag – en ny 

generation smuglere“ og er citeret efter en anonym kilde fra Reykjaviks underverden efter 

anholdelsen på en kæmpestor flok mennesker i forbindelse med „Den store narkosag“ står 

dette her, nogenlunde oversat: „Politiet står fremme for en ny generation narkosmuglere 

som den ikke har kæmpet imod før. Narkopolitiet har i alt for lang tid været ude efter de 

gamle kæmper i „faget“ som spillede på guitar og lod håret gro. De nye ser stilfulde ud, 

kører i flotte dyre biler og kunne lige så godt arbejde i en eksklusiv herretøjsforretning.  

(Dv.is „Ny generation smuglere“)  Mellem 20 og 30 islændinge var på en eller anden måde 

involverede i sagen enten direkte eller indirekte med pengevask eller omrykning på 

formuer. Det var faktisk extravagancen, og overforbrug af penge som førte til den 

kriminelle organisations endeligt. Smuglingsruten København-Reykjavik stod åben i et år 

inden den blev lukket, og i denne periode må forventes at mellem 100 og 200 kg af 

forskellig narko blev smuglet til Island. Det lykkedes dog politiet af konfiskere en del af 

narkoen.  (Mbl.is „Rannsókn á stóra fíkniefnamálinu lokið“)  Narkosmuglingen og distributionen 

som den kommer til syne i filmen, bygger næsten helt på detaljerne i „Den store 

narkosag“. 

En af bagmændene som blev dømt i „Den store narkosag“ blev anholdt igen for få 

måneder siden og nu i Rio de Janeiro, hvor han er mistænkt for at organisere smugling på 

narko til Brasilien i meget stor stil. Han er også mistænkt for at stå bag mange andre 

smuglerier over en lang periode både til Island og til Sydamerika. „Der sættes garn, og vi 

fisker en haj i en international kriminel organisation“ udtalte det brasilianske politi efter 

anholdelsen (Visir.is „Sveddi tönn var med falsað vegabréf...) 
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4.3  Filmen og virkeligheden - Vores forventninger og krav til realismen i fiktion vs. 

fakta er forskellige mht. troværdighed og sandhed. I fiktionen forventer vi ikke denne 

sandfærdighed selvom der optræder virkelige miljøer og personer. Realismen i fiktionen 

er snarere  et spørgsmål om en stil som skaber autencitetsfølelse, troværdighed og 

genkendelighed, men er ikke en påstand om at det fortalte er sket i virkeligheden, hvor i 

faktaen er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have påstande og oplysninger 

om de virkelige forhold, personer og begivenheder. Med det som udgangspunkt kigger vi 

på efterfølgende spørgsmål:  Hvordan kommer virkeligheden til syne og hvordan holder 

filmene sig til realismen mht. indhold og stil? Opfatter vi filmene som virkelighedens 

gengivelse? Hvad er det som opfattes realistisk  på et givet tidspunkt. 

Pusher 

Filmen er en fiktion med rødderne i realismen, og ud fra det må man danne sin egen 

mening, om man selv synes virkeligheden i filmen er troværdig eller ej mht. indhold, stil, 

Vesterbro i 1990‘erne osv. Det som opfattes realistisk hos den ene, behøver ikke at opfattes 

realistisk hos den anden. Det kommer fx an på vores livserfaringer. Man kan kende denne 

verden udefra fordi man er opvokset på Vesterbro, eller indefra fordi man er/har været en 

del af narkomiljøet eller har et kendskab til det gennem socialt arbejde. Hvad er det som 

understøtter at man opfatter eller ikke opfatter filmen som virkelighedens gengivelse mht. 

ovenstående? 

Pusher formår at gengive virkeligheden gennem en enkel handling, autencitet og stil - helt 

uden anstrengelse. Konflikten i Pusher er sandsynligvis en situation som rigtig mange i 

narkomiljøet har stået over for, da det er pusherens liv i en nøddeskal at købe stoffer, 

sælge stoffer som oftest ender med at han pludselig står i gæld til bagmanden på grund af 

hans eget misbrug. Som portræt af Frank er filmen troværdig og realistisk, 

I Pusher har vi heroinmiljøet, og modsat kokainen er heroin bedøvende, og misbrugeren 

bliver indadvendt og sløv. Heroin har altid haft det ry at være „taberstof“ som skinner her 
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igennem filmen. Der tegnes ikke noget overfladisk glamourøst billede  af heroinmiljøet på 

Vesterbro, men på den anden side er det ikke der hvor fokussen ligger.  

Det indadvendte heroinmiljø, konflikten, de genkendelige steder, Milo som bagmand og 

hans måde at være på, og den særlige og lidt komiske accent og sprogbrug, retorikken, de 

grimme replikker, den københavnske accent, det håndholdte kamera, musikken, real-

lydene osv. er alt sammen med til at skabe troværdighed og gengive virkeligheden.  

Der er svært at finde noget som skiller sig ud i filmen og ikke passer ind i billedet. Man 

kan stille sig det spørgsmål om filmen belyser nutidens narkomiljø på Vesterbro. 

Udbredelsen af heroinbrugere har altid været forholdsvis lille, og den er faldet de seneste 

år. Samtidig har det ændret narkomiljøet som er blevet mere synligt, aktivt, aggressivt og 

voldeligt (Robert Olsen „Vesterbro-historisk og nu“, hvor internationale bander også er 

kommet ind i billedet siden da, så filmen generelt beskriver måske ikke Vesterbros 

ændrede gadebillede på nutidsplan. Det betyder dog ikke at Pusher ikke ville være aktuel i 

dag, tværtimod! 

Svartur á leik 

Her er der en vis krav om en handlemæssig relevans, idet den er baseret på historiske 

hændelser, og skal beskrive hvordan Reykjaviks underverden af småkriminelle udvikler 

sig til et net af organiseret kriminalitet  i en bestemt tidsperiode. Her ved man at en del af 

det fortalte er sket i virkeligheden, så man kan tillade sig at være mere kritisk.  

Der er sikkert i mange tilfælde pyntet noget på fortællingen, men instruktøren har prøvet 

at genskabe de virkelige begivenheder realistisk som muligt fx i „Den store narkosag“, 

hvor narkodistributionen som den kommer til syne i filmen bygger næsten helt på 

forbilledet. Det samme gælder bankrøveriet og forsikringsbedrageriet, optaget i samme 

omgivelser og på samme steder de oprindelig fandt sted i virkeligheden. De originale tv-

nyheder og billeder er brugt for at realisere fortællingen endnu mere.  
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Øvrige begivenheder som forekommer i filmen  er mere et mysterium, og her nævnes 

Robbis forsvinden. Det ligger i sagens natur at man forsøger at sætte dem i sammenhæng 

med noget tilsvarende der er sket i virkeligheden i forholdsvis samme periode. Robbis 

forsvinden kan i denne sammenhæng referere til en bestemt sag hvor en ung mand 

forsvandt sporløst i 1994. Den sag blev aldrig opklaret. De fleste personer har deres 

forbilleder i virkeligheden, og det er det samme som med de mystiske begivenheder, man 

må selv gætte sig frem til mulige forbilleder. Man prøver altså hele tiden at finde 

parallelforbindelser. Efter alt at dømme refererer fx Jói Faraó til en bestemt mand som i sin 

tid betegnedes for at være bagmand, og meget omfattende på den islandske narkomarked 

i en meget lang periode. Narkopolitiet blev i sin tid beskyldt for at samarbejde med  ham, 

hvor rygterne fortalte at han afslørede konkurrenterne, og i stedet fik han uforstyrret lov 

til at sysle med sine ting.  På en uforklarlig måde forsvandt nogle søgsmål vedrørende 

denne omtalte person helt ud af systemet. (Mbl.is, „Lögreglumaðurinn i Skerjafirðinum“ 

27.08.1997) 

Der er utallige referancer til det kriminelle miljø. BMW-vognparken, virksomheder som 

coverup‘s for pengevask ss. solcentre, bilværksteder og erotiske poledance-klubber som 

poppede op i massevis i denne periode. Endvidere er der henvisninger til samtidige 

begivenheder som spiller ingen rolle for handlingen men er komiske, og frisker op på  

vores hukommelse fx for os som husker kampagnen „Island –  fri for narko året 2000“, 

hvor jkampagnen gik ud på at komme helt af med narko i Island i årtusindeskiftet. Denne 

urealistiske kampagne blev i sin tid latterliggjort af mange  ligesom i filmen, hvor Tóti får 

øje på plakaten, river det ned og siger ironisk „Vel, de har stadigvæk to måneder endnu 

for at ordne det her“ At anvende „Herbalife-pyramide-hierarkiet“ som Bruno bruger som 

forbillede i klikens narkodistributionssystem er ligeledes en af de lidt sjove referancer, idet 

i denne periode var så godt som det halve islandske samfund en del af Herbalife-

hierarkiet. 

Stemningen karakteriseres ved hyperaktivitet og vold, der er højt tempo og ekstrem gang i 

det hele hvor personerne ikke har ro på sig i fem sekunder, og de færdes mere udadvendt, 
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kaotisk, ubehageligt og aggressivt  end i Pusher. Der er festet vildt flere døgn i træk uden 

at sove eller spise. Her har vi kokianmiljøet, alle er påvirkede af kokain – en gang som 

regel forbundet med jet-set miljøet, men er nu i meget stigende grad blevet det foretrukne 

stof i alle samfundslag, lige fra den prostituerede på Vesterbro til direktøren i Hellerup. 

Filmen viser lige præcis kokainmiljøet hvor hyperaktiviteten og stemningen er på 

kogepunktet. Kokain er stimulerende og er kendt for en meget kort virkningstid, så 

misbrugeren trænger til stoffet meget oftere i forhold til andre stoffer og er hele tiden i 

hektisk aktivitet for at skaffe mere. 

Filmen formår at skabe troværdighed, og er i det hele taget meget realistisk. Der er et par 

numre som ikke virker særlig troværdige på mig.  Det ene er, at der for meget 

højtidelighed i talesproget  og udtalen er nogle gange for tydelig og klar (skuespilleragtig) 

som ikke passer helt til typerne Jeg savner ligeledes et anderledes tonefald i udtalen. Den 

som jeg synes at gør det bedst, og er sin karakter tro hvad dette angår er Robbi – den sølle 

narkoman, hvor tonefaldet og udtalen passer perfekt til karakteren. Det andet som jeg 

synes at virker urealistisk i filmen drejer sig om, når Jói Faraó skal give afkald på klubben 

til Bruno og Tóti. Det er temmelig utroværdigt at sådan en omfattende proces er så 

kortfattet, og nem som vist i filmen.  

 

4.4  Sammenfatning – fortolkning og perspektivering 

I Pusher skal man ikke have en påstand at det fortalte er sket i virkeligheden, men man 

forventer genkendelighed og troværdighed. Derimod er der en vis krav om handlemæssig 

relevans i Svartur á leik  på grund af de dokumentariske begivenheder, og man vil gerne 

have påstande og oplysninger om de virkelige forhold og hændelser.  

Der er to forskellige temaer og synsvinkler i filmene. I bredere forstand handler Pusher 

først og fremmest om mennesket Frank, og hans nedbrydelsesrejse i Vesterbros 

narkomiljø, mens Svartur á leik  handler om begivenheder – og ændringer i Reykjaviks 
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kaotisk, ubehageligt og aggressivt  end i Pusher. Der er festet vildt flere døgn i træk uden 
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kriminelle underverden lige før årtusindet. Titlen Pusher refererer sådan set direkte til 

emnet, men Svartur á leiks titel har et skjult budskab. Den kan fortolkes på flere måder men 

titlen refererer i hvert fald til skakspillet, og derfra kan man så tage sit udgangspunkt.  

Der er taget to forskellige udgangspunkter mht. samfundsmæssige forhold eftersom 

Pusher er lokaliseret på indre Vesterbro, og dets narkomiljø men fokussen på Svartur á leik  

ligger på Reykjaviks kriminelle underverden generelt, og der er vældig stor forskel på 

narkomiljøerne mht. omgivelser og baggrund.  

Filmene skaber begge to troværdighed men på hver deres måde. Pusher formår at gengive 

virkeligheden gennem en enkel handling, autencitet, og en minimanlistisk stil - helt uden 

anstrengelse.  Svartur á leik  gengiver virkeligheden gennem de historiske begivenheder, 

og det udadvendte og hyperaktive kokainmiljø som vises med hjælp af de filmtekniske 

virkemidler, og alle de små detaljer som realiserer fortællingen.  To forskellige stoffer, det 

ene er bedøvende mens det andet er stimulerende, hvilket betyder to forskellige 

narkomiljøer – det indadvendte og sløve miljø, og på den anden side det udadvendte og 

hyperaktive miljø. Dermed er bruget af minimal tekniske virkemidler meget logisk i 

Pusher, mens det omvendte gælder for Svartur á leik  

                                         

5.  Konklusion 

Nu er vi nået til det endelige mål, hvor vi snart sætter slutpunktet. Undervejs har der 

været opsummeringer for at gøre det nemmere at danne et helhedsoverblik over hver del 

af analysen, og ikke mindst for at gøre det nemmere at arbejde med de spørgsmål som i 

starten blev lagt op med. Denne opgaves problemformulering er derfor følgende 

overordnede spørgsmål:  På hvilke områder ligner filmene hinanden, og hvor adskiller de 

sig? Formår de at gengive virkeligheden på en troværdig og realistisk måde mht. til 

virkeligheden filmene har deres udspring? Har filmene overhovedet noget tilfælles? 
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Det er næsten ligemeget hvad man kommer ind på, og hvilke faktorer man kigger på, 

filmene er modsatrettede på allerfleste områder, både indholdsmæssigt, i et miljø- og 

tematisk perspektiv, og ikke mindst mht. de filmiske virkemidler. Selvom handlingerne 

udspiller sig i narkomiljøet, og de begge to holder sig til det troværdige og det realistiske, 

er synsvinklen, temaet, emnebehandlingen, stilen (de tekniske virkemidler), miljøet osv. så 

forskelligt, at der stort set ikke findes nogle fællestræk. Forskellen på begreberne fiktion 

(Pusher) og faktion (Svartur á leik) spiller en vigtig rolle hvad dette angår. Pusher er 

primært et personportræt af Frank, og beskriver en opfundet virkelighed hvor der ikke 

forventes noget sandhedskrav, mens Svartur á leik  er baseret på virkelige begivenheder og 

dermed henviser til en faktisk virkelighed hvor der er krav om en handlemæssig relevans, 

og seeren skal have påstand om, at det fortalte er sket i virkeligheden. At følge Frank hvor 

han færdes i narkomiljøet på Vesterbro og følge med i hans personlige nedbrydelsesrejse 

er nogen helt anden emnebehandling end de virkelige hændelser i Svartur a leik, og den 

radikale ændring i Reykjaviks underverden omkring årtusindet. Det er faktisk meget 

overbevisende og troværdigt at bruge så enkle virkemidler i Pusher og de „overflødige“ 

virkemidler i Svartur á leik , når filmene er sat op mod hinanden. Udover fiktionen og 

faktionen er der tale om to forskellige temaer og to forskellige narkomiljøer (heroin- og 

kokainmiljøet) som skildres med hjælp af meget forskellige virkemidler, som på den 

anden side realiserer og skaber troværdighed i begge tilfælde. Emnebehandlingen er 

forskellig, og dermed har vi to forskellige synsvinkler. 

Har filmene så ikke noget tilfælles udover at de udspiller sig i den kriminelle underverden 

med de fællestræk som karakterieserer dette miljø ss. vold og narko? Selvfølgelig kan der 

peges på en række fællestræk, især når det engang er blevet sagt at Svartur á leik  er under 

inflydelse af Pusher. Filmene følger Berettermodellen’s dramatiske struktur, hvor det ene 

delforløb afløser det næste, dog adskiller de sig på den måde at Svartur á leik har en meget 

mere indviklet handlingstråd med en hovedkonflikt som omdrejningspunkt, og 

underkonflikter som forgrener sig fra hovedkonflikten, hvorimod Pusher har en enkel 

handlingstråd, hvor omdrejningspunktet kun er én konflikt. Den bratte og den åbne 
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slutning (det må diskuteres om Svartur á leik  har en åben/semi-åben slutning eller ej) er 

fælles for begge film. De bruger begge to virkelighedens lokaliteter for at realisere det 

fortalte og skabe autencitetsfølelse. Underlægningsmusikken bruges voldsomt og kraftigt 

for at understrege en bestemt stemning. Den underliggende humor som forekommer i 

filmene, og jeg stort set ikke har beskæftiget mig med i analysen er fælles for filmene. Men 

på den anden side kan det komiske ved humor, ironi og sarkasme meget nemt gå fortabt 

for „ikke-lokale bekendte“ seere. Her kan fx nævnes referencer til historiske episoder i 

samfundet ss. i Svartur á leik , hvor man skal kende til episoden og baggrunden, for at 

kunne forstå hvad det er som der refereres til, og forstå det komiske ved det. Det kan også 

være rigtig svært at fange det komiske og den humor som ligger i det sproglige, hvis man 

ikke er en del af det samme sprogmiljø. Det gælder for begge film.  

Ingen af filmene skildrer generelt situationen i det kriminelle miljø på nutidsplan. Det 

betyder slet ikke at de ikke gengiver virkeligheden, og ikke er troværdige, tværtimod! 

Spørgsmålet er om Svartur a leik opfattes som en realistisk gengivelse af virkeligheden lige 

før og omkring årtusindeskiftet. Hensigten med Pusher er heller ikke at skildre selve 

narkomiljøet på Vesterbro. Det handler snarere om Franks personlige nedbrydelsesrejse i 

narkomiljøet, og kan derfor sagtens være aktuel i dag som for seksten år siden. 

Det er fundament i realismen at den forekommer troværdig. Slutkonklusionen er derfor, at 

selvom ingen af filmene skildrer generelt situationen i det kriminelle miljø på nutidsplan, 

formår begge filmene med meget få undtagelser, at gengive virkeligheden på en unik 

måde, så man får en følelse af at man befinder sig i en realistisk og autentisk verden hvor 

man nemt kan leve sig ind i handlingen uanset om det er en opfundet virkelighed eller en 

faktisk virkelighed.  I Svartur á leik  ved man at det fortalte er sket i virkeligheden. I Pusher 

vælger man at tro på at det er sket i virkeligheden, men måden at fremstille virkeligheden 

på, er bare vidt forskellig.  
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kunne forstå hvad det er som der refereres til, og forstå det komiske ved det. Det kan også 

være rigtig svært at fange det komiske og den humor som ligger i det sproglige, hvis man 

ikke er en del af det samme sprogmiljø. Det gælder for begge film.  

Ingen af filmene skildrer generelt situationen i det kriminelle miljø på nutidsplan. Det 

betyder slet ikke at de ikke gengiver virkeligheden, og ikke er troværdige, tværtimod! 

Spørgsmålet er om Svartur a leik opfattes som en realistisk gengivelse af virkeligheden lige 

før og omkring årtusindeskiftet. Hensigten med Pusher er heller ikke at skildre selve 

narkomiljøet på Vesterbro. Det handler snarere om Franks personlige nedbrydelsesrejse i 

narkomiljøet, og kan derfor sagtens være aktuel i dag som for seksten år siden. 

Det er fundament i realismen at den forekommer troværdig. Slutkonklusionen er derfor, at 

selvom ingen af filmene skildrer generelt situationen i det kriminelle miljø på nutidsplan, 

formår begge filmene med meget få undtagelser, at gengive virkeligheden på en unik 

måde, så man får en følelse af at man befinder sig i en realistisk og autentisk verden hvor 

man nemt kan leve sig ind i handlingen uanset om det er en opfundet virkelighed eller en 

faktisk virkelighed.  I Svartur á leik  ved man at det fortalte er sket i virkeligheden. I Pusher 

vælger man at tro på at det er sket i virkeligheden, men måden at fremstille virkeligheden 

på, er bare vidt forskellig.  
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Bilag 1 – 4 

Indholdsfortegnelse: 

 
Bilag 1:   

Filmtekniske virkemidler:  skemaer mht filminddelinger,klipning fotografering og 
lyd/musik. Indeholder begrebsforklaringer og hvilken konsekvens den enkelte 
virkemiddel har for seeren. 

 

Bilag 2: 

Fakta- og fiktionskoder:  indeholder et sammenligningsskema for at vise hvordan fakta- 
og fiktion adskiller sig i form, stil og opbygning. 

 

Bilag 3: 

Et kort af Vesterbro som viser historiske og aktuelle steder med stor aktivitet og et 
øjebliksbillede over hvordan miljøet fordeler sig 

 

Bilag 4:  

Fakta om de primære stoffer samt et sammenligningsskema, der viser hvordan 
forskellige stoffer kan skade. 
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–Bilag 1                                   

                                  Filmtekniske virkemidler:  

Filminddelinger: 

en film er handlingsmæssigt opdelt i frames, indstillinger, scener og sekvenser som tilsammen 
udgør rammen om en films handling. 

 

 

Klipning:  

Fortællingen er sammensat af indstillinger, scener og sekvenser som er klippet sammen til en 
enhed, dvs sammenbindingen af filmen indstillinger.  Klipning kan både være synlig og usynlig.  

 

Virkemiddel:                                    Begrebsforklaring:                          Konsekvens for seeren:                 

Kontinuitet: Den glidende overgang fra 
indstilling til indstilling. 
Kontinuitet i tid og rum. Den 
usynlige klipning. 

Indtryk af en 
sammenhængende bevægelse 
og sammenhæng i tid og sted 

Kryds: Spring mellem begivenheder 
der foregår på samme tid, 
men på forskellige steder, dvs 
der klippes imellem to eller 
flere handlingstråde der 
forløber parallelt.  

Dramatisk effekt og opbygger 
ofte spændning eller uhygge 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Enkeltbillede/frame Den korteste visuelle enhed. En film viser 24 
enkeltbilleder pr sekund. 

Indstilling/shot: En række frames optaget uden stop, dvs optagelse 
mellem to klip. Som regel skal der en del indstillinger 
til, for at udgøre en handlingsmæssig enhed 

Scene: En handling der udspiller sig et bestemt sted inden for 
et bestemt tidsrum. En scene vil være mere eller 
mindre afsluttet handlingsmæssigt. Der skal mange 
indstillinger for at udgøre en scene 

Sekvens: En eller flere scener som til sammen udgør en 
handlingsmæssig enhed 

–Bilag 1                                   

                                  Filmtekniske virkemidler:  

Filminddelinger: 

en film er handlingsmæssigt opdelt i frames, indstillinger, scener og sekvenser som tilsammen 
udgør rammen om en films handling. 

 

 

Klipning:  

Fortællingen er sammensat af indstillinger, scener og sekvenser som er klippet sammen til en 
enhed, dvs sammenbindingen af filmen indstillinger.  Klipning kan både være synlig og usynlig.  

 

Virkemiddel:                                    Begrebsforklaring:                          Konsekvens for seeren:                 

Kontinuitet: Den glidende overgang fra 
indstilling til indstilling. 
Kontinuitet i tid og rum. Den 
usynlige klipning. 

Indtryk af en 
sammenhængende bevægelse 
og sammenhæng i tid og sted 

Kryds: Spring mellem begivenheder 
der foregår på samme tid, 
men på forskellige steder, dvs 
der klippes imellem to eller 
flere handlingstråde der 
forløber parallelt.  

Dramatisk effekt og opbygger 
ofte spændning eller uhygge 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Enkeltbillede/frame Den korteste visuelle enhed. En film viser 24 
enkeltbilleder pr sekund. 

Indstilling/shot: En række frames optaget uden stop, dvs optagelse 
mellem to klip. Som regel skal der en del indstillinger 
til, for at udgøre en handlingsmæssig enhed 

Scene: En handling der udspiller sig et bestemt sted inden for 
et bestemt tidsrum. En scene vil være mere eller 
mindre afsluttet handlingsmæssigt. Der skal mange 
indstillinger for at udgøre en scene 

Sekvens: En eller flere scener som til sammen udgør en 
handlingsmæssig enhed 

–Bilag 1                                   

                                  Filmtekniske virkemidler:  

Filminddelinger: 

en film er handlingsmæssigt opdelt i frames, indstillinger, scener og sekvenser som tilsammen 
udgør rammen om en films handling. 

 

 

Klipning:  

Fortællingen er sammensat af indstillinger, scener og sekvenser som er klippet sammen til en 
enhed, dvs sammenbindingen af filmen indstillinger.  Klipning kan både være synlig og usynlig.  

 

Virkemiddel:                                    Begrebsforklaring:                          Konsekvens for seeren:                 

Kontinuitet: Den glidende overgang fra 
indstilling til indstilling. 
Kontinuitet i tid og rum. Den 
usynlige klipning. 

Indtryk af en 
sammenhængende bevægelse 
og sammenhæng i tid og sted 

Kryds: Spring mellem begivenheder 
der foregår på samme tid, 
men på forskellige steder, dvs 
der klippes imellem to eller 
flere handlingstråde der 
forløber parallelt.  

Dramatisk effekt og opbygger 
ofte spændning eller uhygge 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Enkeltbillede/frame Den korteste visuelle enhed. En film viser 24 
enkeltbilleder pr sekund. 

Indstilling/shot: En række frames optaget uden stop, dvs optagelse 
mellem to klip. Som regel skal der en del indstillinger 
til, for at udgøre en handlingsmæssig enhed 

Scene: En handling der udspiller sig et bestemt sted inden for 
et bestemt tidsrum. En scene vil være mere eller 
mindre afsluttet handlingsmæssigt. Der skal mange 
indstillinger for at udgøre en scene 

Sekvens: En eller flere scener som til sammen udgør en 
handlingsmæssig enhed 



Parallel: Her vises forskellige steder 
uden at de har direkte med 
hinanden at gøre, uden at de  
mødes og uden at de 
nødvendigvis foregår på 
samme tid. Handlingstrådene 
mødes ikke. 

Øger spændingen. Publikum 
får oplysninger som 
personerne i filmen ikke får. 

Match-cut: Klip mellem to indstillinger 
der er forbundet visuelt, 
auditivt eller metaforisk 

Man skal tænke sig til en 
logisk sammenhæng 

Montage: En synlig klipning. Viser 
mellemstationer under et 
handlingsforløb fra en scene 
til en anden fx mand – pistol - 
mord 

Man kan som tilskuer 
fantasere eller slutte sig frem 
til en sammenhæng. Seeren 
bemæreker klipningen. 

Jump-cut: Springklipning dvs, det klippes 
inden for den samme 
indstilling, så der opstår en let 
bevægelse/tid 

Bevirker et præg af uro eller 
anstrenft reportage 

Flash-back: Kronologien brydes og man 
får noget at vide fra fortiden 

Det forklarer og skaber 
forståelse for de involverede 
personer i handlingen 

Flash-forward: Kronologien brydes og man 
får et kig ind i fremtiden 

Man ved mere end filmens 
karakterer 

Elliptisk: Korte klip der trækker tiden 
sammen 

Forkorter handlingen 

 

Klipperytme:  er tiden mellem de enkelte klip, dvs længden af hver indstilling gennem hele 
filmen 

Virkemiddel:                                    Begrebsforklering:                           Konsekvens for seeren: 

Lang: Dvælende klipning, 
uddybende og 
tankevækkende 

Får man til at tænke over det 
man ser og understreger ens 
udtryk 

Kort: Hurtig klipning der efterlader 
en serie af indtryk 

Stressende som bruges ofte i 
action-film. Af de mange 
indtryk bliver tilskueren 
stresset 
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                                                      Fotografering:   

        billedbeskæring, perspektiv/synsvinkel, kamerabevægelser, lys, farver, billedeffekter  

                                                         

Billedbeskæring:   

den afstand seeren oplever til motivet. Hvis kameraet er langt fra så er der fokus på helheden, 
mens detaljen hvis det er tæt på. 

 

Virkemiddel:       Begrebsforklaring:                                    Konsekvens for seeren: 

Supertotal: Viser stedet og hvilke personer der 
er til stede uden nogen detaljer. Er 
ofte den første introduktion til 
stedet og samtidig åbningsscenen. 

Her har man et godt 
overbliksbillede. Man kan 
ofte se hvor man er henne 
geografisk 

Total: Viser omgivelserne og personer i 
fuld størrelse. På en person betyder 
det at beskæringen er lige under 
fødderne og lige over hovedet. 

Skaber overblik. Man kan 
overskue hvad der sker 

Halvtotal: Fokus på motivets væsentligste. 
Personer er beskåret lige under 
knæerne og lige over hovedet. 
Bruges tit i begyndelsen af en dialog 
og i sammenhæng med fysisk 
handling. 

Fremæver vigtige ting, både 
i handlingen og indholdet. 

Nær: Ca. en fjerdedel af motivet vises og 
typisk et ansigt 

Psykologiske 
aspekter/ansigtstræk gøres 
tydeligere for tilskueren 

Halvnær: Vedkommende er beskåret lige over 
hofterne og lige over hovedet. 
Anvendes ofte til samtale, typisk i 
forbindelse med interviews 

 

Ultranær: Kaldes også close-up og her skal 
altså noget fremhæves. Motiver er 
meget tæt på og viser små detaljer 
fx i ansigtet. 

Disse mindste aspekter 
fremhæves og kan derfor 
ofte virke voldsomt og 
skræmmende 
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                                                 Synsvinkel/perspektiv:   

giver tilskueren forskellige måder at forstå billedet/filmen på og hvordan han opfatter motivet 

 

Virkemiddel:                   Begrebsforklaring:                 Konsekvens for seeren: 

Normalperspektiv: Neutralt, hvilket betyder i 
øjenhøjde med vores 
almindelige blik forstået 
på den måde vi selv ville 
se 

Virker roligt på tilskueren 

Fugleperspektiv: Der filmes over motivet 
som kommer til at virke 
mindre end det er i 
virkeligheden 

Motivet virker underlegent eller 
mindre betydningsfuldt. Kan 
give overblik over hvad der sker 

Frøperspektiv: Der filmes lavere end 
motivet og dermed virker 
det større end normalt 

Motivet virker overlegen og 
dominerende. Her kan man fx 
se verden gennem de små 
ellerde underkuedes øjne 

Objektiv kamera. Er som en flue på væggen Kameraet er vores øje der 
betragter filmens personer 

Subjektiv kamera: Viser hvad personen i 
filmen ser, altså kameraet 
indtager en persons plads 

Vi ser tingene gennem 
personernes øjne 

 

 

                                              Kamerabevægelser:   

kameraet bevæger sig på forskellige måder og således ændrer billedbeskæringen undervejs. 

 

Virkemiddel:                   Begrebsforklaring:                Konsekvens for seeren: 

Panorering: Vandret bevægelse, altså 
fra venstre til højre eller 
omvendt 

Man oplever enten ro og 
harmoni eller panik og kaos, alt 
efter hvor hurtig bevægelsen er 

Tilt:  Lodret bevægelse: 
kameraet drejes nedefra 

Har samme virkning som fugle-
eller frøperspektiv fx en stor 
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og opover eller omvendt kvinde bliver større 
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på fotografen med et 
stativ 

Giver mere rolige og glidende 
bevægelser end det håndholdte 
kamera 
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vogn på hjul, skinner 
eller kran så det kan 
følge motivet i 
bevægelse.  

Skaber enten ro eller panik men 
afhænges af hvordan det 
bruges. Ofte benyttet til at 
bringe os ind i handlingen eller 
ud af den. Kranbilleder kan give 
svimlende fornemmelse 

Zoom og fokusskift: Motivet skubbes væk 
(vidvinkel) eller skubbes 
fra (televinkel) Med 
fokusskift ændres 
skarpheden fra et motiv 
til et andet 
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billedet fryses. Man dvæler ved noget bestemt et øjeblik og det kan fx visualisere choktilstand 
eller et foto er blevet taget. Dramatisk effekt.  
                                                                      
Split-screen:  man deler billedet op i to eller flere vinduer. Skaber kontrast, skaber overblik. Kan 
vise to eller flere handlingsforløb på en gang. 
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                                                              Lys:   

skaber dybde og belyser motiverne. Kan fx få seeren til at fokusere på noget som er meget vigtigt, hjælpe 
til at skabe uhygge eller pege på forskellen mellem det gode og det onde. Det mørke har oftest noget 
ondt i sig mens lyset har det gode. 

 

Eget-lys: Ingen ekstra lyskilde Virker realistisk.  Kendt fra Dogme. 
High-key: Alle centrale dele af 

scenen stærkt og jævnt 
belyst 

Benyttes i tv-studier 

Low-key: Ganske lidt lys. Mørke og 
skygger dominerer 

Kun en del  af en scene eller et ansigt 
oplyses 

Modlys: Fotografering mod lyset Personer fremtræder som skygger 
eller silhuetter. 

 

 

                                                           Farver:   

en farvetone kan give os følelsen af varme mens en anden farve kan give en kulde og være truende  

Kolde farver: Sort, mørkebrun, 
grålige el. blålige 
nuancer 

Kold/trist stemning, 
smerter, sorg, død 

Varme farver: Rødgule nuancer, 
lysfyldt 

Giver ofte en rar følelse, 
kærlighed, lykke. 
Munter, opstemt el. 
ophidset stemning 

Neutral: Grøn Afslappet følelse 
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                                                          Lyd/musik: 

Det er umuligt at tænke sig en film uden lyd for  vores oplevelse i film. Selv i stumfilmsperioden havde 
man ofte klaverspiller til filmens fremvisning. Lyden manipulerer med os hele tiden og er med til at 
bestemme hvordan vi  føler.  Typiske måder at anvende musik på: 

 musik som ledemotivisk:  musikken knyttes til bestemt situationer eller personer 
 musik som optræder som sig selv:  fordi den er en del af de miljøer som filmen bevæger sig i 
 musik som understregning af bevægelser og handling:  hvor man næsten kan se filmen for sig 

ved kun at lytte til musikken. 
 

Real lyd (synkron lyd): Vi  hører det vi ser fx dialog, støj, 
rumklang, 

Handlingen bliver mere realisisk 

Effekt lyde (asynkron lyd): Overdreven lyd af det man ser Understøtter handlingen og 
orstærker sindsindtrykket fx det 
giver man gys at høre lyden af en 
knirkende sko. 

Speak/voice over En fortællerstemme. Skelnes 
mellem „on-screen“ der er synlig 
til stede og svarer ofte til 
1.person  og „off-screen“ som 
ikke er synlig og ofte er 
3.persons fortæller 

Skaber overblik, sammenhæng 
og troværdighed 

Underlægningsmusik (asynkron 
lyd): 

Orkestreret musik Stemningsskabende musik der 
sættes ind på væsentlige steder. 

 

Obs!  Tabellerne er ikke udtømmende. Der findes mange flere filmtekniske virkemidler og det 
gælder alle kategorier. 

 

Kilder: 

Tabellerne er lavet med hjælp af følgende kilder: 

Visuelle virkemidler – levende billeder. http://lab.systime.dk/wp-
content/uploads/2008/11/billedanalysedk_manus_3del_visuelle_virkemidler_levendebilleder_
beta.pdf 

https://sites.google.com/site/danskfag/medier/film 
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Systime ordbog – mediefag.dk  Hentet 10.07.2012 online fra 
http://mediefag.systime.dk/ordbog.html 

Danmarks Radio  www.dr.dk  Skole – dansk „Lav din egen film“ 
http://www.dr.dk/skole/Dansk/Lav+din+egen+film/Filmgenrer/20100514155607.htm 

Medier og Kultur – en grundbog i medieanalyse og medieteori af Kirsten Drotner m.fl. 

Danske medier – Analysekompendie af Rikke Houd 

„En skabelon til filmanalyse“  Hans-Christian Christiansen og Gitte Rose. Udgivet af AVU-medier 
– levende læring. Ukendt udgivelsesår. Hentet 04.05.2012 online fra 
http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Filmanalyse.aspx 
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Bilag 2                                                

                                                         Fakta- og fiktionskoder: 

                                       Fakta og fiktion adskiller sig i form, stil og opbygning.                                                               

                       Faktakoder                            Fiktionskoder 

Formål:  informere, dokumentere, vurdere, 
argumentere 

Formål:  underholde, skabe spænding og 
oplevelser, identifikation  

Forhold til virkeligheden:  forpligtet på 
forholder sig metonymisk til virkeligheden 

Forhold til virkeligheden:  ikke forpligtet men 
inspireret af virkeligheden. 

Budskab:  ofte eksplicit og entydigt Budskab:  ofte underforstået og flertydigt 

Dramaturgi:  pærlekæde, nyhedstrekant og 
tilbageholder ikke viden. 

Dramaturgi:  berettermodellen, plot-point 
model. Tilbagebeholder viden 
(spændingsopbyggende) 

Fortæller:  neutral og observerer 
begivenhederne på samme måde som 
tilskuer på stedet ville opleve dem.  

Fortæller:  ofte er begivenhederne med 
personernes point of view  

Scenografi:  liveoptagelser på stedet, on 
location  

Scenografi:   arrangeret på forhånd 

Kamerabevægelser:  alle former Kamerabevægelser:  alle former 

Billedbeskæring:  halvtotale, halvnære Billedbeskæring:  nær, ultranær 

Perspektiv:  normal Perspektiv:  frø, fugle 

Lys:  high-key Lys:  low-key 

Klipning:  montage Klipning: kontinuitet 

Lyd:  synkron Lyd:  asynkron 

 

 Kilder: https://sites.google.com/site/danskfag/medier/fakta--og-fiktionskoder-i-film-og-tv  

http://www.dr.dk/skole/Dansk/Lav+din+egen+film/Filmgenrer/20100514155607.htm 
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                      Sundhedsstyrelsen  - Stofinfo – Fakta om stoffer 

                                                   Heroin 

Hvad er det?  

Heroin er ligesom morfin, kodein og opium et stof, der fremstilles af opiumvalmuens saft. Der er 
to typer heroin. Hvid heroin er et hvidligt pulver, der er vandopløseligt og sniffes ind gennem 
næsen eller injiceres. Brun heroin kaldes for rygeheroin, da det kan ryges. Det brune 
heroinpulver kan også opløses i syre og injiceres. Desuden findes syntetiske stoffer, der virker på 
samme måde, fx metadon.  

Udbredelsen af heroin blandt unge er lille, og den er faldet de seneste 10 år. Omkring 1 procent 
af de 16-20-årige har prøvet heroin.  

Hvordan virker det?  

Heroin bedøver centralnervesystemet. Stoffet giver en kortvarig eufori, et sus, der var cirka et 
minut. Herefter følger en behagelig sløvhed. Smerte og ubehag fortoner sig til fordel for en 
ligegyldighed. Heroin virker meget hurtigt og rusen var 3-4 timer. Pupillerne trækker sig 
sammen og bliver små, og man bliver sløv, døsig, taler snøvlende og får en usikker gang. Rusen 
efterfølges af kulderystelser og utilpashed med kvalme.  

Afhængighed, skader og forgiftning  

Kroppen vænner sig hurtigt til heroin. Derfor skal man efter få dages regelmæssig brug have 
stadig mere stof for at opnå samme virkning. En narkoman, der er vant til heroin, vil kunne tåle 
store doser, som vil være dødelig for en person, der ikke var vant til stoffet.  

Når virkningen af heroin aftager kommer der symptomer på abstinens i form af kulderystelser, 
svedeture, muskelsmerter, kvalme, søvnbesvær mm.  

Heroin kan give en forgiftning med dødelig udgang. Da heroin virker hæmmende på 
vejrtrækningscenteret i hjernen vil en for stor dosis give en langsom og overfladisk vejrtrækning. 
I sidste ende stopper vejrtrækningen af en heroinforgiftning.  

Udover afhængigheden får mange heroinmisbrugere depressioner. De fysiske skader er 
åndedrætsbesvær og en stor risiko for overdosis. Der er endvidere en stor risiko for skader på 
blodkarrene, hvis stoffet injiceres med sprøjte, ligesom der er risiko for alvorlige smitsomme 
sygdomme som leverbetændelse og hiv/aids, hvis flere bruger samme sprøjte.  
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                                                  Kokain 

Hvad er det?  

Stoffet udvindes af bladene fra kokaplanten. Kokain er typisk et hvidt pulver, der kan sniffes 
gennem næsen, spises, drikkes eller injiceres i blodbanen. 

Crack er en basisk form for kokain, der findes i hvide, grålige eller brunlige klumper eller flager. 
Crack kan ryges. Det samme gælder for en anden variant af kokain, som kaldes freebase. 

Siden midten af 1990’erne er brugen af kokain i Europa øget og stoffet er blevet billigere. Det er 
dog ikke almindeligt blandt unge at bruge kokain. Kun 4 pct. af de 16-20-årige har prøvet stoffet.  

Hvordan virker det?  

Når kokain indtages virker det stimulerende på centralnervesystemet. Puls og åndedræt bliver 
hurtigere, blodtrykket øges og kropstemperaturen stiger. Søvntrang og appetit undertrykkes. 

Stoffet giver en følelse af energi, opstemthed og selvsikkerhed. Kokain forstærker følelserne, 
også følelser som irritabilitet, rastløshed, vrede og nedtrykthed. 

En kokainpåvirket person virker selvcentreret og hyperaktiv. Pupillerne er store og kroppens 
muskler anspændte. Virkningen af kokain indtræder hurtigt og er kortvarig, da kokain hurtigt 
udskilles fra kroppen. Rusen varer typisk 15-30 minutter for kokain, der sniffes og 5-10 minutter, 
når stoffet ryges i form af crack eller freebase. En lille time efter indtagelsen af kokain kommer 
der en nedtur, hvor man er udmattet, irritabel, nervøs og rastløs.  

Afhængighed, skader og forgiftning 

Kokain er et stærkt afhængighedsskabende stof. Den nedtur, der følger efter indtagelsen af 
stoffet, kan friste til en gentagen brug, som er svær at kontrollere. 

Symptomerne på abstinens er ofte en langvarig nedtur med søvnforstyrrelser, manglende energi, 
nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. 

Ved jævnlig brug kan kokain give alvorlige psykiske symptomer som sygelig mistænksomhed, 
angst, anspændthed og depression. Dertil kommer, at sexlyst og potens bliver nedsat. Længere 
tids brug medfører risiko for at udvikle en kokainpsykose præget af vrangforestillinger. 

Længere tids brug af kokain giver også risiko for hjerneskader, hjerteproblemer og 
åndedrætsvanskeligheder. 
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Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, åndedrætssvigt eller hjertesvigt. Risikoen 
for forgiftning stiger, hvis der tages store doser eller stoffet tages flere gange i træk, hvis kokain 
blandes med sløvende stoffer som fx alkohol, og hvis indtagelsen sker via rygning eller 
injektion.   

Hvor farligt er det egentlig? 

Ikke to mennesker er ens, og derfor er der ikke et enkelt svar på helt præcist, hvor farligt det er at 
tage stoffer. Det kommer nemlig an på flere ting: hvilket stof, hvor meget stof man tager, hvor 
mange gange man gør det og hvordan man indtager det – og hvordan den enkelte reagerer på det 
Det den ene kan tåle, kan måske være livsfarligt for en anden.  

Hvor farlige stofferne er for den enkelte kommer også an på ens sociale situation. Jo mindre 
trivsel og social støtte, man har, jo større risiko er der ved at eksperimentere med stofferne.  

Alle rusmidler påvirker hjernen, hvilket viser sig både fysisk og psykisk. Man bliver dårlig til at 
styre kroppen, hvilket fx gør det farligt at færdes i trafikken. Stofferne påvirker ens humør og 
følelser – det er ofte den virkning, man søger. Men man får også svært ved at styre sine 
tankemønstre og svært ved at træffe de rigtige beslutninger. Tager man stoffer jævnligt i en 
længere periode vil det påvirke hele ens liv negativt fra skole og fritidsaktiviteter til samværet 
med venner og kærester.  

Forskellige stoffer giver risiko for alvorlige skader - fra en dødelig forgiftning til afhængighed 
eller psykisk sygdom, men det er umuligt at forudsige, hvem der bliver ramt hvornår. Drikker 
man alkohol og tager stof(fer) samtidig bliver det mere uforudsigeligt, hvordan kroppen reagerer. 
Det samme gælder, hvis man bruger flere stoffer samtidig.  

I skemaet er en oversigt over, hvordan forskellige stoffer kan skade. Jo flere symboler, der er 
under den nævnte skade, jo større er risikoen for, at den opstår.   
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