
PLakat: oscar-nominerte «the Square». 
DoKUMENtar: Før Khalid abdalla (t.v.) ble med i dokumentarfilmen «the Square» spilte han i filmer som «the Kite runner», «the 
Green Zone» og «United 93». Foto: Fra FiLMEN

Filmtendenser.

ved barrikadene
nærmere de historiske begivenhetene kommer du ikke.

aktuelt. Arabiske filmdager, som er en del av stif-
telsen Film fra Sør, arrangeres i år for fjerde gang. 
Fra 4. til 6. april bys det på 15 filmer fra 11 forskjel-
lige land.  

Spesiell oppmerksomhet rettes mot de arabiske 
lands mest folkerike stat, Egypt. Herfra får vi i år 
fire filmer – tre dokumentarer og én spillefilm – på 
programmet, og alle kretser naturlig nok rundt de 
siste tre års hendelser på Tahrirplassen. De gir alle 
godt innblikk i dagliglivet i Kairo, også det som 
foregår et stykke fra revolusjonens kaos. Ekstra ak-
tuelt blir det nå som en egyptisk domstol den 25. 
mars dømte 529 brorskapstilhengere til døden.

Av dokumentarene er det «The Square» («Plas-
sen») som går tettest på opprøret. Og det er en rys-
tende god film. Den følger et knippe personer fra 
forskjellige samfunnslag som deltar i begivenhe-
tens sentrum i over to år fra det hele startet, 25. ja-
nuar 2011. Mens eks-presidentene Hosni Mubarak 
og Mohammed Mursi, og diverse generaler, figu-
rerer på TV-skjermene i bakgrunnen, overværer vi 
hendelsene fra en balkong rett ved Tahrirplassen, 
samt på selve Frigjøringsplassen og i gatene rundt.

Dette gir et unikt bilde av folkets engasjement, og 
de kreftene som virker imot dem, først og fremst 
i form av politiets voldsbruk. Men regimet bruker 
også forhandlingsteknikker, og det første, store 
folkelige opprøret, som hadde Mubaraks avgang 
som sitt hovedmål, blir etterfulgt av en splittende 
mobilisering fra Det muslimske brorskapet. Men 
grasrotbevegelsen aner i ugler i mosen, for det er 
tydelig at brorskapet – som Mubarak forfulgte i alle 

år – er i ferd med å forhandle fram en avtale for seg 
selv.

begrenset suksess. De langvarige demonstra-
sjonene på Tahrir ble raskt brennpunktet for hele 
den arabiske våren, og deres foreløpige kulmine-
ring var som en siste krampetrekning, som godt 
kan ha vært den 
største politiske 
markeringen i 
Egypts historie. 
Men selv om de-
monstrasjonene 
fikk brakt to stats-
ledere fra makten, 
så var dens umid-
delbare suksess begrenset, blant annet fordi den 
manglet en samlende figur på toppen.

Etter å ha sett Oscar-nominerte «The Square», re-
gissert av den kvinnelige, Kairo-oppvokste Jehane 
Noujaim, får man likevel følelsen av å ha vært med 
på en revolusjon. Folket samler seg virkelig i et fel-
les ønske om mer frihet og mindre korrupsjon, og 

de kosmetiske utbyttingene 
på toppen av samfunnet ut-
gjør for dem ingen forskjell. 
Det sterkeste inntrykket fil-
men gir, kommer gjennom 
de få glimtene man får av 
myndighetenes voldsutø-
velse, ikke minst hvordan 
militære kjøretøy i stor fart 
pløyer inn i folkemengder – 

med dødelig utfall. Det er ikke ofte man får se slikt 
på film, og disse bildene glemmes ikke så lett.

musikktrafikk. I to andre filmer, «Electro Chaabi» 
og «Cairo Drive», stifter vi bekjentskap med andre 
sider ved dagliglivet i denne overbefolkede storby-
en. Den første handler om en hiphop-lignende mu-
sikkstil med utspring i slumstrøkene, kalt «chaabi», 
og om livet til de stort sett unge guttene som driver 

med dette.  Her er det mange artige 
karakterer og en viss framdrift, så fil-
men er severdig.

Når det gjelder «Cairo Drive», som 
handler om trafikkproblemer og an-
nen kollektiv adferd i den egyptiske 
hovedstaden, så gir den på mange 

måter en dypere innsikt i hva slags 
problemer man står ovenfor i man-
ge lignende byer over hele verden. 
Denne filmen er lenge som en farse å 
regne, før den henter seg inn og viser 
sakens virkelige skyggeside i form 
av ulykker og dødsfall. Men denne 
filmen blir etter hvert veldig repete-
rende, så interessen svekkes noe et-
terhvert.

Flotte farger. Den eneste spillefilmen 
fra Kairo under Arabiske filmdager 
heter «Rags and Tatters», og det er en 
liten perle. Den fokuserer på en mann 
som rømmer fra et fengsel som – gitt 
den nye situasjonen i januar 2011 – 
blir forlatt av vokterne. Mannen drar 
tilbake til familien i sentrum, men si-
den han er usikker på sin egen status, vandrer han 
heller rundt i strøket og menger seg med andre 
løsgjengere, med røyken fra Tahrir tidvis synlig i 
bakgrunnen.

Det er nettopp måten det flyktige og ustabile i 
denne situasjonen – samt det stresset det medfører 
for hovedpersonen og hans omgangskrets – blir 

gjengitt på, som gjør at «Rags and Tatters» på 
sitt beste er en mesterlig film. Her er det ikke 
bare personene, handlingen og dialogen som 
driver filmen framover, men alt det undertrykte 
og uuttalte, som i grunnen skyver alt det andre 
ut i periferien. 

samtalen. Det er faktisk selve bildene som 
fører samtalen her, og regissør Ahmad Abdal-
la har også gjort en god jobb med å få fram de 
vakre fargene i Kairo: Den blå himmelen over 
de brune bygningene med de skarpe skyggene, 
alt sammen omgitt av det gule støvet. Denne 
estetikken gjør bare at det føles mer autentisk 
og nært.

Arabiske filmdager byr ellers på filmer fra 
blant annet Palestina og Syria. Festivalen fore-
går i nyoppussede Kino Victoria i Oslo.■

omtalt av Fredrik giertsen

Fredrik Giertsen er litteraturviter og filmskribent for 
Ny Tid.

Det er bildene som fører samtalen her, 
og regissør Ahmad Abdalla har også 
gjort en god jobb med å få fram de 
vakre fargene i Kairo.

«The Square» gir et unikt bilde av folkets 
engasjement, og de kreftene som virker 
imot dem, som politiets voldsbruk.
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Både Segerstedt og Palme var uredde,   
de hadde sivilt mot og integritet.

PLakat: oscar-nominerte «the Square». 

Priset: Jehane Noujaim ble 25. januar priset for 
sin film under annual Directors Guild of america.F
oto: NtBSCaNpiX

eksistensiell kamp
Filmen om en svensk manns bekjempelse av 
Hitler-riket blir merkelig nok ikke satt opp på 
norske kinoer. selv om den viser hvordan man 
bør avsløre totalitære systemer.

sobert. Den svenske regissøren Jan Troell er biografiens og 
den episke filmens mester. 

I sin nyeste film «Dom över död mann» (2012), om den 
svenske redaktøren Torgny Segerstedt (1876-1945) som le-
det Handelstidningen i Göteborg i mange år, har han valgt 
en sober og stilistisk krevende form. Han portretterer her 
redaktøren, hans omgangskrets, hans kvinner og ikke 
minst avisens deleier og styreformann Forsmann med en 
kjølig distanse. Samtidig kommer kommer man tett inn på 
personene. 

Dette skyldes ikke minst valget av skuespillerne, dan-
ske Jesper Christensen som Segerstedt og Pernilla August 
som Forsmanns hustru og Segerstedts elskerinne. Det er 
særlig samspillet mellom dem som utgjør filmens kjerne. 
Og hva annet enn regi er vel det? I tillegg er filmen i (di-
gitalt opptatt) bredfilmformat og svart/hvitt, en stil som 
er både uvanlig og krevende i dag. Troell står selvfølgelig 
selv bak kameraet, men deler arbeidet med sin mangeåri-
ge samarbeidspartner Mischa Gavrjusjov. Selv har Troell 
sagt at han var fascinert av George Clooneys svarthvitt-film 
«Good night and good luck».

«Dom över död mann» bygger på den tidligere Svensk 
Filmindustri-sjefen Kenne Fants biografi om redaktøren, 
en bok som ble utgitt i 2007. Fant hadde produsert Troells 
«Utvandrar/Nybyggar»-storverk og kontaktet ham for å 
få ham med i filmplanene. Men for å skrive filmmanus, al-
lierte Troells seg med den kjente danske forfatteren Klaus 
Rifbjerg, som han hadde kjent siden den nordiske sampro-
duksjonen «4x4» på sekstitallet. Et sterkt veteran-lag med 
andre ord. 

Håvåmål-tittel. De brukte lang tid på å skrive fortellingen, 
og valgte å fokusere på menneskene bak den ytre fasaden. 
«Jag tror detta är det mest dialogrike manuskript jag har 
jobbat med», sa Jan Troell ved presse-presentasjon før inn-
spillingen av filmen under Gøteborgfestivalen. Men dialo-

gen oppfattes ikke som unødig stor eller tidskrevende, den 
snarere styrker den karakterdrevne filmen i god episk og 
ikke minst «troellsk tradisjon». 

Tittelen er hentet fra «Hávamál», der strofe 77 lyder (i 
svensk oversetting): «Fä dör, fränder dö, även själv skiljes 
du hädan, men ett vet jag, som aldrig dör, domen över död 
man.» 

Ifølge Troell er det ikke bare personene rundt Segerstedt 
som fascinerer, men også redaktørens kamp mot seg selv. 
Allerede i 1933, kort tid etter maktovertagelsen i Tysk-
land, skrev han «Herr Hitler är en förolämpning.» Filmen 
forteller den fascinerende historien om religionshistori-
keren som ble sjefredaktør for Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning og som bestemte seg for å gå til krig mot 
nazismen, gjennom ord. Det var både uroen over hva som 
holdt på å hende i Tyskland og forsvaret av de demokra-
tiske rettighetene, som er fundamentale i et fritt samfunn, 
som drev Segerstedt. Mange av hans avisledere under na-
zismens tolvårige makt advarte mot vesenet og poengterte 
hva andre ikke så, eller ville se, før lang tid senere. Ett av fil-
mens viktige grep er også at den hele tiden understreker den 
evige konflikt mellom Segerstedts klare syn og den svenske 
nøytralitetens feige eller tåkeleggende perspektiv.

 Segerstedts samtid var høflig men kald. Det hendte at 
han ble spyttet etter på gatene i Göteborg, og i Stockholm 
var regjeringen bekymret for hvordan tyskerne skulle opp-
fatte hans altfor usminkede penn. Filmen  antyder dette 
på en diskret og dramaturgisk fin måte, slik at vi sterkere 
kan fornemme tidsånden. Kostymer, rekvisitter og miljø er 
selvfølgelig av ypperste klasse og forsterker denne dimen-

sjonen. Mest kjent er kanskje Kong Gustav Vs berømte ad-
varsel til Segerstedt under en audiens på slottet. Der fikk 
han beskjed om at han kanskje skulle tenke seg om før han 
skrev noe. Segerstedts svar var typisk for redaktøren: 

«Jag försäkrar Ers Majestät att det inte är av tanklöshet 
som jag skriver.»

som Palme. Segerstedt var kjent også i Danmark og Norge 
for sin kompromissløse og innbitte kamp mot Hitler og na-
zismen. Han ble hyllet av både liberalerne og arbeiderbeve-
gelsen, naturlig nok ettersom han var en av de få svensker 
som turde eller ville ytre seg. Etter sin død i 1945 fikk han 
en rekke veier oppkalt etter seg, i Sverige selvsagt og både i 
Nord-, Sør- og Vest-Norge.

 Filmen skilder vel nøye det segerstedtske selskapslivet, 
hans nære og åpne relasjoner med elskerinnen og andre 
spennende kvinner, og hans uforklarlige avvisning av den 
norskfødte hustruen. Kanskje tar dette vel stor plass i fil-
men og gjør den en smule repeterende. Men selskapene 
hindrer ikke at vi fascineres av denne tiden, av menneskene 
og spennet mellom borgerlig dekadanse og filosofisk fun-
dert humanisme. 

På mange måter minner han oss om Olof Palme, som vi 
har møtt igjen i usminket form gjennom kinofilmen/tv-se-
rien. Både Segerstedt og Palme var uredde, de hadde sivilt 
mot og integritet. De pekte begge på spennet mellom grup-
pen og den enkeltes overbevisning, mellom kravet om å 
være alle til lags og motet ved å stå opp for det man tror 
på, mellom personlighet og flokkinnstinkt, noe Segerstedts 
siste leder understreket våren 1945.

 Troells film er både viktig, interessant og god. Viktig for-
di den presenterer det faktum at vi må finne og avsløre to-
talitære system med sitt nakne og brutale ondskap. Vi må 
også finne de små, luskende dumhetene i vår omgivelser 

og ikke godta det vi egentlig synes er feil. At vi 
ikke, av redsel for andres motstand, tier der vi 
burde si ifra. Interessant fordi den skildrer en 
nær og relativ ukjent historie om en fascineren-
de og egenrådig mann, som bruker sin posisjon 
i det godes tjeneste. Og god fordi den gjennom 
ulike filmatiske uttrykksmidler og sin illustrati-

ve metode spenner opp en fortelling som vi suges inn i, og 
med de få nevnte forbehold, tar til oss i hjertet og sent vil 
glemme. Den fikk pris som beste film under filmfestivalen i 
Montreal i august i fjor og er senere vist ved festivalen i Chi-
cago, hvor Puste Skoog fikk pris som beste skuespillerinne 
i rollen som Segerstedts hustru. Også Nordische Filmtage i 
Lübeck og Scanorama i Vilnius har vist filmen.

 
Uvist. Men får vi se dette verket på kino i Norge, unntatt 
på Cinemateket nå 30. mars? Det er dessverre tvilsomt. Til 
tross for at den er en svensknorsk samproduksjon, er det 
liten interesse for den hos distributøren Nordisk Film. De 
overlot rettighetene til Arthaus, som har takket nei. Og det-
te til tross for at både Norsk filminstitutt og Nordisk film- 
og tv-fond har gitt støtte til filmen. Det er merkelig at den 
da ikke automatisk kommer opp på norske kinoer! 

Ikke engang i vanlig videosalg finner vi filmen, den må 
spesialbestilles. Lykkeligvis er også NRK med på sampro-
duksjonssiden av Troells film, slik at vi snart møter den der. 
Dette fenomenet diskuteres nå på to seminarer denne hel-
gen: Først i Kulturhuset i kveld 28. mars, under overskrif-
ten «Skandinavisk misantropi». Dernest på Cinemateket 
og på Voksenåsen kultur og konferansehotell søndag, hvor 
også Troells film skal vises, og mandag. 

Hvorfor er vi er så skeptiske til våre nabolands samfunns-
debatt og kulturelle ytringer, hvis den da  ikke er oversatt, 
slik ofte litteraturen er? ■

omtalt av Jan erik Holst
Jan Erik Holst er mangeårig reaktør i Norsk Filminstitutt.

dom över död mann 

nasjonalitet: sverige/norge 
produsert: 2012 
regi: Jan troell 
språk: svensk 
spilletid: 2t 6min 

aktuell Film
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