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Nu har palæstinenserne kun 
fredagsbønnen at håbe på

’Kunst skal altid være så tæt på                                      som muligt,’ 
mener instruktøren bag ’Vinterbrødre’, Hlynur Pálmason  

 LEDER / BAGSIDEN  KULTUR / 2. SEKTION 4-5 

”Over for 
Trump er 
selv gud 

magtesløs

Dansk Folkeparti forhandler med regeringen om at sende 
syriske fl ygtninge hjem og sige nej til familiesammenføring. 
’Vanvittigt’, siger tidligere FN-vicehøjkommissær. 
Eksperter vurderer, at jura kan stå i vejen for det såkaldte 
’paradigmeskifte’ i udlændingepolitikken

Af Mette-Line Thorup, Lasse Skou Andersen, 
Anton Geist og Ulrik Dahlin

N år regeringen nu forhandler med 
Dansk Folkeparti om et ’paradigme-
skift’ i fl ygtningepolitikken til gen-

gæld for skattelettelser, sker det på et yderst 
usikkert juridisk grundlag.

Nye stramninger af fl ygtninges ret til fami-
liesammenføring kan vise sig at være i strid 
med Den Europæiske Menneskeretskonven-

tion, der er indskrevet i dansk lov. Det vur-
derer juridiske eksperter.

I dag har fl ygtninge med såkaldt midler-
tidig beskyttelsesstatus ret til familiesam-
menføring efter tre års ophold i Danmark. 
Derfor kan eksempelvis syriske fl ygtninge, 
der kom til Danmark i 2015, se frem til at få 
deres familier til landet til næste år. Men det 
vil Dansk Folkeparti ifølge Ritzau sætte en 
stopper for, og statsminister Lars Løkke Ras-
mussen (V) har åbnet for at se på, »om vi kan 
lave et paradigmeskift«.

»Det er vigtigt for os at få taget fat om kravet 
på familiesammenføring, som denne grup-
pe har efter tre år,« sagde Dansk Folkepartis 
formand, Kristian Thulesen Dahl, torsdag.

»For det er klart, at hvis man står over for 
snarligt at kunne vende hjem til eksempel-
vis Aleppo i Syrien, så er det der, man skal 
familiesammenføres.«

Sag for Højesteret
Men man kan ikke uden problemer stramme 
yderligere op på reglen om, at personer med 
midlertidig beskyttelsesstatus skal vente tre 
år, fra de får opholdstilladelse, til de kan få 
familiesammenføring. Det vurderer Jens Ved-
sted-Hansen, der er juraprofessor på Aarhus 
Universitet og ekspert i menneskerettigheder.

Det var torsdag aften fortsat uklart, hvad 
Dansk Folkeparti præcis kræver i forhold til 
de mennesker, der har fået tilkendt midler-
tidig beskyttelsesstatus.

»Det er jo uklart, om man forestiller sig 
at afh olde dem fra familiesammenføring i 
ubegrænset tid, eller om man vil sætte ven-
tetiden yderligere op fra de tre år. Hvis det 
første er tilfældet, har jeg svært ved at se, at 
det skulle kunne være foreneligt med Den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions 
(EMRK) beskyttelse af retten til familieliv,« 
siger Jens Vedsted-Hansen.

»Jeg ville umiddelbart tro, at både Høje-
steret i Danmark og Den Europæiske Men-
neskerettighedsdomstol i Strasbourg ville 
afvise det.«

Også hvis man i stedet forhøjede grænsen 
til fi re eller fem år, er Jens Vedsted-Hansen 
skeptisk.

»Mit gæt er, at der kan være jurister i mi-
nisterierne, der vil mene, at man godt kan 
prøve at gøre det. Det er også muligt, at man 

Juraeksperter sår tvivl om grundlag 
for nye udlændingestramninger

  Fortsættes på side 6
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Der var næppe mange, der havde hørt om dansk-
islandske Hlynur Pálmason, før han tog røven 
på de danske anmeldere med sit internationalt 
prisvindende sansebombardement af en 
debutspillefi lm, ’Vinterbrødre’. Vi har talt med 
instruktøren bag den uventede prissluger

Af Sofi e Lykke Stenstrop

M
an skal ikke snakke mange 
sekunder med den dansk-
islandske fi lminstruktør 

Hlynur Pálmason, før det står klart, 
at han er æstetiker helt ind i hjertet. 
Og at fi lmen har en særlig plads heri. 
Noget af det første, han fortæller 
mig, er, hvordan han i sin tid for-
vildede sig ind i en biograf og så et 
værk, der påvirkede ham »så sinds-
sygt meget, at han så det smukke i 
livet klarere end nogensinde før«. 
Han er vild med selve materialet og 
den overrumplende, fysiske ople-
velse, det er muligt at få af fi lm, der 
udnytter salens mørklagte omgivel-
ser til fulde og engagerer sanserne 
via lyd og billede.

Præcis sådan en fysisk totalople-
velse har han selv skabt med sin de-
butfi lm Vinterbrødre, der vandt New 
Talent Grand PIX-prisen på dette års 
fi lmfestival CPH:PIX. Den er blevet 
hyldet af de danske anmeldere og har 
høstet prestigefulde, internationa-
le priser for sine skuespilpræstatio-
ner, sin bemærkelsesværdige brug af 
lyd og sin sælsomme fotografering. 
I gårsdagens avis kaldte Lone Niko-
lajsen fi lmen grænseoverskridende 
og dybt rørende: »Det er sjældent, at 
en dansk spillefi lm har så særpræget, 
konsekvent og dragende et fi lmisk 
formsprog.«

Filmen handler om brødrene Emil 
(Elliott Crosset Hove) og Johan (Si-
mon Sears), der begge arbejder i et 
kalkbrud. Og uden at vide meget om, 
hvordan sådan et normalt tager sig 
ud, formår Pálmason at få det grå-
blå krater til at fremstå som sin helt 
egen, dragende verden – en verden, 
hvor hverdagen punkteres af sur-
reelle indslag uden nogen form for 
stilmæssige støttehjul til at afgrænse, 
hvad der er virkeligt, og hvad der 
er fantasi.

Sideløbende med sine fi lmopta-
gelser arbejder Pálmason altid med 
det visuelle igennem sine andre in-

teresser; maleri, skulptur og video. 
Men der er alligevel noget, som han 
synes, den syvende kunstform egner 
sig særligt godt til:

»Filmmediet fungerer utroligt 
godt i forhold til at blande ens for-
tid og kulturelle rødder, ens nutid 
og temperament i dag, længsler 
og behov med fremtidige visioner, 
drømme og bekymringer. Især be-
kymringer,« siger han. »Mine fi lm 
bunder altid i noget dybt person-
ligt. Jeg skriver aldrig bare en slags 
science fi ction, som jeg ikke selv 
har nogen følelsesmæssig forbin-
delse til.«

Styrer mod katastrofen

Det kan godt være, at han laver kom-
promisløs og udfordrende kunst med 
stort K, men den besindige far til 
tre, der sidder over for mig, lader til 
at være så langt fra den stereotype 
Orson Welles’ske tikkende-bombe-
auteur, som man overhovedet kan 
komme. Når han beretter om, hvor-
dan Vinterbrødre blev til, er det ty-
deligt, at han arbejdede meget tæt 
sammen med sin klipper Julius 
Krebs Damsbo og fotografen Maria 

von Hausswolff . Pálmason tror på, 
at det løfter en produktion at turde 
give noget ansvar fra sig og sørge 
for, at ens »A-funktioner«, som han 
kalder dem, hæfter sig følelsesmæs-
sigt og løfter deres del.

Denne antihierarkiske tilgang 
spreder sig helt ned til selve fi lmens 
bestanddele. For ham er bevægelse 
lige så vigtig som dialog, dialog lige 
så vigtig som fortællingen, fortæl-
lingen lige så vigtig som musikken, 
musikken lige så vigtig som klipnin-
gen osv.

»For mig er der ikke ét spor, der 
er vigtigere end et andet. Det hele 
hænger sammen – ligesom i musik, 
ligesom i en komposition.«
Hermed ikke sagt, at den island-
ske instruktør ikke presser sig selv, 
sit fi lmhold og sine skuespillere til 
det yderste. For det gør han. Han 
er nemlig også af den opfattelse, at 
man ikke får noget serveret – og at 
det var nødvendigt for troværdig-
heden af den miljøskildring, han 
lavede i Vinterbrødre, at så mange 
som muligt på holdet fi k en forstå-
else for de hårde arbejdsforhold og 
barske omgivelser, som præger den 
primære location: Faxe Kalkbrud.

Hårdest gik det ud over de to ho-
vedrolleindehavere, fortæller Pálma-
son: »Elliott kom til skade på settet 
og var væk i to uger, og både han og 
Sears var fysisk helt nedslidte af at 
rende rundt i kulden, halvvåde af 
klistret kalkmasse. Men den proces, 
vi gik igennem, da vi lavede Vinter-

brødre, er også i høj grad blevet til 
en del af fi lmens temperament – det 
var hårdt, og det var fysisk. Kalk alle 
vegne … Til sidst var det, som om 
man havde kalkstøv i hjernen.«

Pálmason smelter konstant det 
brutale sammen med det smukke. 
Som når tårer blander sig med indtør-
ret kalkmasse i et close-up af Emils 
forfrosne ansigt. Han nævner fl ere 
gange, hvordan det bedste, man kan 
gøre som instruktør, er at lægge blod, 
sved og tårer i sit projekt og ikke lade 
sig paralysere af frygt for at fejle, men 
omfavne risikoen for fi asko:

»Når jeg laver fi lm, kører jeg helt 
til kanten. Kunst skal altid være så 
tæt på katastrofe som muligt. Kunst 
skal altid ligge herovre,« siger han og 
hamrer kanten af sin venstre hånd 
mod bordets yderste kant. »Filmen 
skal altid føles lige hér. Aldrig der-
ovre!« understreger han, og peger 
ind mod midten af bordet.

Som instruktør er Pálmason absolut 
ikke én, der spiller sikkert. Han ser 
ikke nogen pointe i at lave testvis-
ninger af sine fi lm, da hvert enkel-
te menneske alligevel har sin egen 
fortolkning. Han tror ikke på publi-
kum som en teoretisk eller homogen 
masse og går ikke synderligt meget 
op i, hvilke dele de forstår og ikke 
forstår. Dét, han går mest op i, er, 
om folk mærker fi lmen – om de ta-
ger den »med hjem i maven«, som 
han udtrykker det. Og det er et mål, 
man tydeligt mærker, når man ser 
Vinterbrødre. Fra allerførste sekund 
hensættes publikum i en tilstand af 
total desorientering, mens der skru-
es helt op for Lars Halvorsens skur-
rende lyddesign.

Man mærker fi lmen. Den føles ret 
meget som en hjernerystelse. Men 
det er ikke en udpræget behagelig 
oplevelse, så hvorfor er det så vigtigt 
med den kropslige reaktion?

»I sin essens er fi lm oplevelse. 
En oplevelse, der både er mental 
og fysisk. Men mange glemmer 
den fysiske del i dag. Jeg tror nog-
le gange, at folk bliver lost i plot og 
lost i en fortælling, som de egentlig 
ikke føler for. Jeg har aldrig været 
interesseret i at forklare ting. Jeg 
er ikke interesseret i facts eller i at 
fortælle noget, som er vigtigt eller 
klogt. Hvis man er så låst fast i det, 
man vil sige fra start af, så dræber 
man fi lmen.«

Det gælder liv og død

Herfra bevæger Pálmason sig ud i en 
lang forklaring om råmaterialets liv 
og død. Gang på gang fortæller han 
mig om »fi lmens vejrtrækning«, som 
om det er helt normalt at snakke om, 
og jeg har indtryk af, at hans besjæ-
ling af fi lmen er udtryk for mere end 
et spørgsmål om sproglige nuancer, 
der bliver lost in translation i vores 
samtale. »Hvad mener du med, at 
man dræber fi lmen?« spørger jeg.

»Når man laver fi lm, arbejder man 
med et grundlæggende paradoks; 
man vil skabe noget, der er levende 
ud fra dødt materiale. Når man skri-
ver noget ned, så dør det. Når man 
fotograferer noget, dør det. Ideerne 
lever altid videre inde i ens fantasi, 
men hver gang man forsøger at ned-
fælde eller indfange det, dør det. Man 
skal konstant få dødt materiale til 
at genopstå.«

Når Pálmason siger, at han er lige-
glad med, om folk forstår hans fi lm, 

Hyldet instruktørdebutant:

Man dræber fi lmen, 
hvis man låser sig fast i 
at sige noget vigtigt og klogt

 ”Selvfølgelig går 
jeg op i, hvad folk 
mener. Jeg er jo 
ikke psykopat

Hlynur Pálmason

Filminstruktør
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betyder det ikke, at han er ligeglad 
med, hvad de synes.

»Selvfølgelig går jeg op i, hvad 
folk mener. Jeg er jo ikke psykopat. 
Jeg er ikke interesseret i en mono-
log,« siger han, da jeg spørger, om 
han ikke undervejs var bekymret 
for, om folk, der ikke er vant til at 
se arthouse-fi lm, ville få noget ud 
af Vinterbrødre. For selv om jeg er 
helt med på, at han ikke har meget 
tilovers for plot skåret over en stan-
dard berettermodel, og godt kan se, 
hvordan hans overrumplende brug 
af lyd og abrupte klipning får fi lmen 
til at føles frisk og fremprovokerer 
en oplevelse, som både er kropslig 
og åndelig, så forstår jeg måske ikke 
helt, hvad han egentlig vil sige med 
Vinterbrødre.

»Det, jeg var interesseret i med 
Vinterbrødre, var at arbejde med 
vores mest primitive behov. Vi har 
alle behov for at blive set, vi har brug 
for at blive hørt, brug for at være en 
del af noget. Vi har brug for at være 
fucked. Og det er meget egoistisk, 
smukt og skrøbeligt. Det var det, der 
var kernen i fi lmen for mig – hjertet.«

Pálmason er meget optaget af 
had/kærlighedsforhold, og i hans 
optik er der noget helt særligt ved 
brødreforholdet, der virkelig ind-
kapsler de her stærke, modstridende 
følelser, man (kun) kan have for sine 
pårørende. Broderskab er gennem-
syret af rivalisering, konkurrence, 
mindreværdskompleks og jalousi, 
fortæller han og fremhæver scenen, 
hvor Emil og Johan slås med livet 
som indsats, som et godt eksempel 
på, hvor kompleks og eksplosiv brød-
rerelationen er:

»Den scene er jo i virkeligheden 
en kærlighedsscene. Så soft og smuk. 
Det er den mest brutale scene i hele 
fi lmen, men samtidig er det den, der 
viser mest klart, hvor meget de hol-
der af hinanden.

Familien er Pálmasons favoritma-
teriale og -tema, men selve inspira-
tionen kommer ikke nødvendigvis 
af at granske dagbøger eller psyko-
analysere sin opvækst. Nogle gange 
bygger ideen til en fi lm blot på en 
impuls, siger han og fortæller om 
dengang, han lavede sin afgangs-
fi lm: »Jeg havde en ide om at grave 
et hul på min fars land. Jeg vidste 
ikke helt hvorfor, men jeg gjorde 
det. Og det kom der En maler ud 
af. Nogle gange skal man bare lytte 
til ens intuitive selv. Der er altid en 

dybere grund til vores handlinger og 
længsler, og det ubevidste er en stor 
del af mit arbejde. For jeg udforsker 
jo det, som ligger skjult for mig. Det 
materiale, som har muligheder, og 
som stimulerer mig. Og jeg kommer 
jo aldrig til en pointe – det er selve 
udgravningen af mit indre, som er 
det magiske. Selve processen.«

»Betyder det, at du i virkelighe-
den ikke går særlig meget op i alle de 
priser, Vinterbrødre har fået?«, spør-
ger jeg, hvortil han prompte svarer:

»Jo, er du gal! Det betyder utro-
ligt meget for mig – for så bliver det 
jo meget nemmere at lave min næ-
ste fi lm.«

Sofi estrenstrop@gmail.com

Hlynur Pálmasons næste projekt, 
’A White White Day’, er en 
islandsk/dansk spillefi lm, der 
bygger på et gammelt sagn i Island, 
som fortæller, at når alt bliver helt 
hvidt udenfor, og man ikke længere 
kan se forskel på himmel og jord, 
så kan man snakke med de døde. 

Læs anmeldelse af ’Vinterbrødre’ 
i torsdagens avis eller på 
information.dk

BLÅ BOG

Hlynur Pálmason

 × Født 1984 i Island.

 × Kom til København og startede 

på instruktørlinjen på Filmskolen i 

2009. Dimitterede i 2013.

 ×Undervejs lavede han bl.a. 

kortfi lmen ’En dag eller to’ og 

afgangsfi lmen ’En maler’.

 × Siden har han bl.a. lavet kortfi l-

men ’Seven Boats’, der blev udvalgt 

til Toronto Filmfestival i 2014.

 × ’Vinterbrødre’ er instruktørens 

spillefi lmsdebut. Filmen vandt 

hovedprisen på dette års CPH:PIX 

fi lmfestival og har også høstet 

roser internationalt, bl.a. på den 

prestigefyldte Locarno-fi lmfestival 

i Schweiz, hvor den vandt fi re 

priser.

’Når man laver fi lm, arbejder 

man med et grundlæggende 

paradoks; man vil skabe noget, 

der er levende ud fra dødt 

materiale. Når man skriver 

noget ned, så dør det. Når man 

fotograferer noget, dør det,’ 

mener Hlynur Pálmason.

Foto: Sille Veilmark
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