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Nobelpristageren Steven Chu, der var USA’s energiminister 
under Barack Obama, ser store muligheder for grøn 
omstilling ved videnskabens og teknologiens hjælp. Men 
uden politisk lederskab vil det gå for langsomt, havene 
vil stige, klimafl ygtningene vil vandre – og så lurer 
fremmedhad, populisme og handlingslammelse

Af Jørgen Steen Nielsen

S teven Chu har på mange måder 
tiltro til, at videnskab og teknolo-
gi kan hjælpe os med løsninger på 
klimakrisen. 

Men han har også én domine-
rende bekymring: At klimaforandringer vil 
forstærke fl ygtningeproblemet, og at det vil 
forstærke tendensen til fremmedhad, til at 
udpege syndebukke for vore problemer og 
til at fl okkes om populister med forføreri-
ske svar og løfter om at genskabe tidligere 
tiders storhed.

»Det er sket før i historien, og vi ved hvor 
farligt og ødelæggende, det er. Jeg observerer, 

hvordan det er på vej, både i USA og Europa,« 
siger han.

I et sådant politisk klima vil der ikke være 
vilje eller opbakning til at håndtere truslen 
fra klimaforandringerne.

Steven Chu er den første nobelprista-
ger nogensinde, der er blevet minister i en 
amerikansk regering. Født i 1948 af kinesiske 
indvandrere studerede han matematik og 
fysik, blev ph.d. fra University of California 
Berkeley, siden ansat på Bell Labs i New Jer-
sey, hvor hans forskning i lasernedkøling af 
atomer i 1997 indbragte ham Nobelprisen i 
fysik og efterfølgende gjorde ham til direktør 
for det statslige Lawrence Berkeley National 
Laboratory, hvor hans forskning udvidedes 
til biofysik og vedvarende energiteknologi.

Til alles overraskelse hentede den nyvalgte 
præsident Barack Obama i 2009 Steven Chu 
til Washington og posten som energiminister. 
Skønt uprøvet i politik vakte det begejstring i 
brede kredse, at præsidenten med Chu såle-
des gik efter en person med dyb videnskabe-

lig indsigt og stærk vilje til at skærpe USA’s 
indsats mod klimaforandringer.

I 2013 takkede Steven Chu af som mini-
ster og vendte tilbage til forskningen, nu som 
professor på Stanford University. Men han er 
stadig stærkt optaget af kampen for klimaet 
og rejser verden rundt for at tale for en om-
stilling væk fra fossil energi. Efter et besøg i 
Sydkorea kom han forleden til Danmark for 
at forelæse på Danmarks Tekniske Univer-
sitet, DTU, for 500 forskere og studerende.

Adspurgt af Information, hvad han har lært 
af fi re år i amerikansk politik, svarer Steven 
Chu uden tøven:

»Money rules.« Pengene bestemmer.

Truslen
Det kommer han tilbage til, men først og helst 
vil han tale om klimaudfordringen. Bare si-
den 1975 er den globale temperatur steget 
med næsten én grad, bemærker han.

Det går ud over verdens ismasser.
»Satellitterne, der cirkler rundt om Jor-

den, har registreret, at den totale ismasse på 
Antarktis skrumper. Nogle af gletsjerne dér 

Nobelpristager og tidl. energiminister:

Ny teknologi kan modvirke 
klimaforandringer – men  kun 
hvis politikerne viser lederskab

Liv, død, kærlighed, druk, vold og drømmespor.
’Vinterbrødre’ er et tiltrængt nybrud i dansk fi lm
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 ”Jeg har øjeblikke af stor 
optimisme – knyttet 
til hvad videnskab og 
teknologi kan bringe – 
og øjeblikke af skepsis 
under indtryk af, hvad 
der sker politisk
Steven Chu
Nobelpristager i fysik 
og tidl. energiminister i USA   Fortsættes på side 10

1%
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Hlynur Pálmasons spillefi lmsdebut 
’Vinterbrødre’ er en fi lm, der etablerer sit 
eget semiabsurde univers, hvor man ikke 
aner nogen psykisk facitliste bag skuespillet, 
hvor hver eneste frame er præget af umage og 
kreativt overskud, og hvor hovedpersonens 
kærlighedslængsel både er klamt 
grænseoverskridende og dybt rørende

Af Lone Nikolajsen

D
et er sjældent, at en dansk 
spillefi lm har så særpræ-
get, konsekvent og dra-

gende et fi lmisk formsprog som 
Vinterbrødre af den islandske in-
struktør Hlynur Pálmason. Og så 
er det endda hans første. Fra den 
helt mørke åbningsscene, hvor 
man ikke kan se andet end de 
fragmenter, lommelygternes lys-
kegler rammer inde i den kalkmi-
ne, som titlens to brødre arbejder 
i, sætter fi lmen en mærkbar stem-
ning og etablerer et eget fi lmisk 
univers, som ikke nødvendigvis 
forestiller vores samtid eller no-

gen anden specifi k tid. Der er nog-
le mennesker i et industrialiseret 
landskab, det sner, de går på ar-
bejde og hovedpersonen Emil (El-
liott Crosset Hove) længes efter at 
blive »elsket og kneppet«.

Hverken kæk eller nuttet 

Emil og  hans storebror Johan (Si-
mon Sears) arbejder i et kalkmi-
neanlæg et sted i en dyster, slidt 
og lysende gråblå udgave af Dan-
mark. Hver dag sætter de sig op på 
ladet af en lastvogn og kører gen-
nem det industrialiserede land-
skab til deres arbejdsplads, hvor 
de sammen med andre fåmælte 
mænd i kalkindsmurte kedeldrag-
ter og sikkerhedshjelme udfører et 

manuelt arbejde, der mere mimer 
en nærfortidig industri end egent-
lig skildrer den. Vinterbrødre er 
ikke en socialrealistisk skildring 
af livet som ung ugift kalkværks-
arbejder, men en poetisk udfol-
delse af et særegent miljø og en 
fremstilling af friktionen mellem 
hovedpersonen Emil og hans om-
verden. Den friktion er til at tage 
og føle på, fordi Hlynur Pálmason 
i sit manuskript har omsat den in-
dre tumult til så ydre og korpor-
ligt et udtryk. Emil vil og gør hele 
tiden ting, som stritter imod og 
forstyrrer de fællesskaber, han 
indgår i.  

Elliott Crosset Hove spiller ho-
vedrollen med en trodsighed, der 
aldrig bliver kæk, og en sårbar-
hed, der aldrig bliver nuttet, og 
det er en bedrift, han bør hæd-
res for – hvad han også er blevet 
med prisen for bedste mandlige 
skuespiller på Locarno Filmfesti-
val i Schweiz. Flere steder er El-
liott Crosset Hoves fi gur i Vin-
terbrødre blevet sammenlignet 
med Stan Laurel, ham den magre 
fra komikerparret Gøg og Gokke, 
og han har da også i fl ere scener 
en anakronistisk deadpan-spil-

lestil – i modsætning til sin bror, 
hvis mimik er stoisk, og hvis fysik 
mere minder om Gene Kellys. Den 
diskrete og rørende fysiske ko-
mik kommer særligt til sin ret i en 
scene (min favoritscene i fi lmen), 
hvor Emil og hans bror Johan ar-
bejder side om side med at rengø-
re nogle store valser på fabrikken, 
og Emil begynder at spejle Johans 
bevægelser, indtil det udarter sig 
til tissekonkurrence og kortvarig 
udstødelse.      

Hør godt efter

På arbejdet fremtryller Emil ind i 
mellem en fl aske brunligt hjem-
mebrænd, han har lavet hjemme i 
brødrenes fælles barak af kemi-
kalier, som han stjæler på fabrik-
ken. Når Emil ikke arbejder, dyr-
ker han militær riff eltræning med 
en riff el, han har byttet sig til for 
nogle fl asker og nogle instrukti-
onsfi lm på vhs-bånd, hvor Lars 
Mikkelsen står i fuld uniform i en 
efterårsbrun skov og forklarer de 
forskellige stillinger og greb på 
britisk engelsk. Herudover ud-
spionerer Emil den jævnaldrende 
Anna (Victoria Carmen Sonne), 
fi lmens og kalkminekompleksets 

eneste kvinde og genstand for al 
Emils længsel. Hvad hun laver der 
i den sære skandinaviske barak-
by, som ikke ligner nogen andre 
mikrokosmosser i dansk fi lm, ved 
man ikke. Hvad hun egentlig vil, 
lytter ingen af de to brødre, der 
begge begærer hende, til. Men det 
bedste øje har hun til den mere 
mandige og modne Johan, der i 
modsætning til Emil kurtiserer 
på andre måder end ved at stjæle 
trusser og kaste snebolde.  Emil er 
grænsesøgende, infantil og tolere-
ret, indtil han en dag ikke er tole-
reret længere. En kollega er blevet 
syg af at drikke hans sprut, siger 
folk. Lederen på fabrikken – også 
spillet af Lars Mikkelsen – har 
fået nys om Emils kemikaliety-
veri, og det kommer til en vold-
som, vildt koreograferet konfron-
tation mellem de to brødre. Her 
bliver fi lmen endnu mere tilbø-
jelig til at lade dramaet udspille 
sig i det fysiske samspil og i sam-
spillet mellem Maria von Hauss-
wolff s vanvittigt smukke billeder 
af barakker, snedækket industri-
landskab og skov, lyddesignet og 
Toke Brorson Odins elektroniske 
soundtrack. 

Et tiltrængt brud med dansk 
fi lms middelklasserealisme
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Informations julekalender 
ser nærmere på god stil et 
århundrede efter, at Emma 
Gad skrev Takt og Tone. 
Det er dig, der skal muntre 
den terminale patient op 
og ikke omvendt. Kapitel 
7: ’Sådan håndterer du 
sygdom’

Af Kristen Bjørnkjær

»Da der altid vil forefalde Begravelser i 
ens Slægt eller Interessesfære, som man er 
nødt til at bivaane, bør man til 
Stadighed have en sort Dragt hængende 
til dette Brug, Herrer i hvert fald et par 
sorte Hansker og en høj Hat.«

Emma Gad, Takt og Tone (1918)

H vis nogle af dine nærtstående bliver 
syge, vil det være god stil at vise 
dem, at du tænker på dem, hvis 

det altså ikke blot drejer sig om en simpel 
forkølelse eller andet i den mindre måle-
stok. Giv dem et klemt på mobilen, eller 
mød personligt op, med mindre de på det 
mest bestemte frabeder sig besøg. Tag no-
get lækkert med, en klase vindruer, fyldt 
chokolade, eller hvorfor ikke en bog? Selv 
en buket tulipaner af de billige fra super-
markedet vil blive godtaget. Forhærdede 
typer vil foretrække en Gammel Dansk.

På nogle arbejdspladser opstår der mis-

tanker om, at visse personer, der ofte melder 
sig syge eller langtidssyge med stress eller 
musearm, mest af alt lider af pjækkesyge. 
Lad det blive ved mistanken. Har nogen 
meldt en sygdom ud, må man tage den for 
pålydende. Det er trods alt den syge, der 
som den eneste kender sandheden.

Den syge på sin side bør ikke overdrive 
ved at gøre sig ekstra ynkelig for at over-
bevise andre. Det vil blive gennemskuet. 
Beskriv symptomerne sagligt og giv den 
besøgende lejlighed til at fortælle en sy-
gehistorie om sig selv, som vedkommende 
brænder efter at overtrumfe dig med, f.eks. 
om dengang han væltede med cyklen og 
fi k en skramme, eller dengang hun fi k en 
sommerfugl i øjet. Det vil skabe god stem-
ning ved sygelejet, men sørg for, at I ikke 
bliver fanget i historiernes hængedynd. 
De er skruen uden ende.

Små sygdomme i hjemmet er ikke noget 
problem. Helt anderledes forholder det 
sig med hospitalsindlæggelser og tungere 
sygdomme. Her er der absolut brug for, 
at man møder op, da det er ufatteligt ke-
deligt at ligge uvirksom hen, overladt til 
Danmarks Radio og TV 2, mens patienten 
i nabosengen raller. Klogt er det i forvejen 
at forhøre sig hos pårørende om, hvor galt 
det står til, men ellers er mønsteret med 
gavegivning og sygehistorier det samme.

Terminale sygdomme
Et trist kapitel er de terminale sygdomme, 
som mange mennesker har berøringsangst 
overfor, hvorfor der er en tendens til, at de 
holder sig væk for ’ikke at forstyrre’. Intet 
kan være mere forkert. Det får netop den 
døende til at føle sig spedalsk og udstødt. 
Skyd hjertet op i halsen og mød op med frisk 
mod, vær, som du plejer, også selvom du 

er kedelig af natur. Du behøver ikke lægge 
ansigtet i ekstra alvorlige folder, kun mo-
derat alvorlige. Anstrengt underholdning 
er no go. Spørg til, hvordan dagligdagen 
er på hospitalet, om det gør ondt, og den 
slags. Er du nervøs, så skjul det. Det er jo 
dig, der skal muntre patienten op og ikke 
omvendt. Hold fi ngrene væk fra dennes 
stesolider. Snak om nogle gode oplevelser, 
I har haft sammen.

Gem ethvert tilløb til begravelsesstem-
ning til selve begravelsen eller bisættelsen, 
som overværes med passende andagt. Og så 
er det i nutiden heldigvis i de fl este tilfælde 
tilladt at have det hyggeligt ved gravøllet 
bagefter, hvor man tit møder mennesker, 
man ikke har set i mange år. Det er sand-
synligvis sådan, afdøde gerne ville have 
det. Ved en statsbegravelse bør man så vidt 
muligt være klædt i sort.

kristen_bjoernkjaer@information.dk

Kapitel 7: Det er dig, der skal muntre 
patienten op, ikke omvendt

TAKT OG TONE 2018

KAPITEL 7 AF 24

Sådan 

håndterer 

du sygdom

AF INFORMATION, 

EFTER IDÉ AF EMMA GAD

JULEKALENDER, 5. DECEMBER

Informations julekalender 2017: 
Emma Gad til vores tid

 × Informations julekalender 2017 er en 
Takt og Tone til vores tid. Vores kamp 
for frigørelse har nedbrudt normerne 
for, hvordan vi omgås hinanden. Det har 
gjort Emma Gads 100 år gamle værk 
mere relevant end længe. I Informations 
julekalender skriver vi derfor ’Takt og 
Tone’ om, så den passer til de store, 
nære konfl ikter, vi står overfor i 2018.
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Elliott Crosset Hove som kalk-
minearbejderen Emil (i midten) 
i  Hlynur Pálmasons poetiske 
’Vinterbrødre’. Foto: Øst for Paradis

På et tidspunkt godt henne i fi l-
men, hvor den simple tilværelse, 
Emil har bygget op, er begyndt at 
ramle, kalder kalkværkets sjak-
bajs (spillet af Peter Plaugborg) på 
ham. »Jeg kommer til at fortælle 
dig en historie. Så hør godt efter,« 
begynder han og fortæller en sen-
timental og generisk historie om 
tab og ubetinget loyalitet. Han 
fortæller med al den autoritet og 
beherskede styrke, Peter Plaug-
borg kan mønstre (det er meget), 
og slutter med at konkludere, at 
han ikke ved, hvad han skal med 
den historie.

Sådan er det også med den 
overordnede historie i Vinterbrød-
re: Det er lidt uklart, præcis hvad 
den skal fortælle os, men der er 
grunde nok i fi lmen til at høre og 
se efter, fordi klipning, billed- og 
lydside til sammen er en sanselig, 
nysgerrighedsvækkende oplevel-
se. Hlynur Pálmason er tydeligvis 
mere interesseret i at skabe fæn-
gende situationer og billeder end 
i at udfolde et sindrigt sammen-
hængende plot. Og det er en fryd, 
at det så konsekvent er det, han 
og ikke mindst Maria von Hauss-
wolff  gør.   

Overdøvet og indsmurt
Der er adskillige scener, hvor man 
ikke kan høre, hvad karaktererne 
siger til hinanden, fordi støjen fra 
kalkværket overdøver dialogen. 
De kan heller ikke høre hinan-
den, det er bare sådan, det er, og 
sådan styrker fi lmen følelsen af 
at være i et sanset rum. Karakte-
rerne er også i en stor del af tiden 
smurt ind i den kalk, de bryder op 
fra jorden, og i den jord, de rul-
ler rundt i. Generelt viser Elliott 
Crosset Hove ikke sin karakter 
som et stærkt afgrænset individ, 
der kan ryste omverdenens mod-
stand af sig og komme videre i li-
vet. Han er hele tiden helt fedtet 
ind i egne og andres aff ekter og 
det porøse landskab, han bevæger 
sig rundt i. Det er en tilstand, der i 
højere grad formidles af de enkel-
te billeder og af klipningen end af 
plottet, som ikke gør så voldsomt 
meget væsen af sig i løbet af fi l-
mens 90 minutter. Der er godt nok 
både liv, død, kærlighed, druk, 
vold og drømmespor, men det er 
de enkelte sekvenser, man bliver 
rørt af og husker.    

Det er så tiltrængt med en 
dansk fi lm, der etablerer sit eget 
semiabsurde univers, hvor man 
ikke aner nogen psykisk facitliste 
bag skuespillet, hvor hver eneste 
frame er præget af umage og krea-
tivt overskud, og hvor hovedper-
sonens kærlighedslængsel både 
er klamt grænseoverskridende og 
dybt rørende.

loni@information.dk

’Vinterbrødre’. Manuskript og 
instruktion: Hlynur Pálmason. 
Dansk-islandsk. Vises i udvalgte 
biografer i og omkring de større 
byer
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