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Emil og Johan. Der er ikke
bare hvidt under jorden,
hvor arbejdsmænd sveder
over hakke og støvende
kalk, et snedække har også
svøbt skove og marker i vin-
terklæder. Der er isnende
ude, men også brødrene sy-
nes at være frosset til in-
deni. De er faderløse, hører
vi i en bibemærkning, da
Emil siger, at han ikke kan
være en fars dreng, når han
ingen far har.

Jeg har set ”Vinterbrødre”
tre gange, og hver gang ser
jeg en ny film. Hver gang
har jeg famlet efter en
umiddelbar sproglig krog at
sætte i filmen, så jeg kan
hive den i land og vise den
frem for læserne, sådan som
man må gøre som filman-
melder. Jeg har ledt efter ord
som efter tegnestifter, der
kan spidde filmen og få den
til at hænge pænt og lige på
væggen sammen med de an-
dre enestående filmoplevel-
ser, jeg har haft. Men ”Vin-
terbrødre” stritter imod, den
falder ned, flyder ud, stikker
af fra bunken og nægter at
lægge sig fint og nydeligt på
plads. Den er på den måde
som ”Forbrydelsens ele-
ment” af Lars von Trier –
foruroligende dirrende og
samtidig simpel, både helt
uregerlig og absolut perfekt.
Alt det, der kendetegner,
hvad vi nu med et slidt ord
kalder et mesterværk.

I et kalkbrud et sted i Dan-
mark arbejder de to brødre

Storebroren Johan (Simon
Sears) er ordknap og tilluk-
ket, Emil (Elliott Crosset Ho-
ve) er lidt mere af en gavtyv.
Han kan trylletricks og laver
hjemmebrændt, som han
sælger til de andre mænd.
Og en pige i arbejdsbarak-
kerne har lavet en varm
sprække i Emils hjerte. Han
kaster en snebold på hendes
vindue og løber sin vej.
Barnligheden er intakt, men
han skal alligevel opføre sig

som en voksen mand i kalk-
bruddet. Det kan han ikke
altid. Autoritetsoprøret ul-
mer hele tiden under over-
fladen. Og det bliver ikke
bedre af, at han får fingrene
i et gevær. Det gør han i en
fantastisk scene i begyndel-
sen af filmen med Anders
Hove, der spiller en druk-
kenbolt, som prøver at give
alverdens aflagte ting væk
til Emil som betaling for al-
lerede nedsvælget sprut.

Emil vil bare have en ting til
en pige. Man kan gudhjæl-
pemig også le højt af ”Vin-
terbrødre”.

Men en latter erstattes
hurtigt af frygt og ængstelse,
som igen skiftes ud med for-
undring eller forvirring. For
nok kan man ane en histo-
rie om søskendekærlighed
og forelskelse, om giftig ma-
skulinitet og menneskelig
brutalitet i filmen, men
”Vinterbrødre” tilbyder ikke
tilskueren et plot i klassisk
forstand. Den vil noget
andet. Og den vil meget,
ikke mindst med sine bille-
der og sin lyd. 

Maria von Hausswolff har
filmet så smukt, grumset og
klaustrofobisk, at hvis ikke
man bliver knockoutet, bli-
ver man i hvert fald sendt til
tælling. Flere gange er det
som at opleve Jackson Pol-
locks malerier i bevægelse.
Lars Halvorsens lyddesign er
rystende velfungerende, det
får lov at spille sin helt egen
rolle og er endnu et ele-
ment, der gør oplevelsen af
”Vinterbrødre” så hårdt-
slående.

Det er debutanten, den
islandske Hlynur Pálmason,
der er uddannet på Den
Danske Filmskole i 2013,
der står bag denne knasen-
de, kunstboksende film, og
det er svært ikke at råbe
halleluja til de danske film-
guder. Hvis Pálmason be-
slutter sig for at blive i Dan-
mark og lave film (jo, bliv!),
har vi fået endnu en stor
auteur, der tilbyder origina-
le, nær geniale greb på film-
mediet, som vi har hungret
efter så længe. Én ting er
sikkert: Jeg skal se den igen.
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I 1979 vandt tyske Volker
Schlöndorff Guldpalmen i
Cannes for sin Gunther
Grass-filmatisering ”Blik-
trommen”, men siden er det
ikke voldsomt meget, vi har
hørt til den intellektuelle
filmskaber. Han laver heller
ikke de mest formfuldendte
film, som nu den premiere-
aktuelle ”Tilbage til Mon-
tauk”, der på papiret har
ingredienserne til et elegant
drama, men som ikke kom-
mer i mål. 

Stellan Skarsgård spiller
den berømte skandinaviske
forfatter Max Zorn (han er
baseret på Schlöndorffs
afdøde ven forfatteren Max
Frisch, som filmen også er

tilegnet), der bor i Berlin,
men ankommer til New
York for i løbet af en uge at
promovere sin seneste ro-
man. I New York bor Max’
væsentlig yngre hustru, Cla-
ra (Susanne Wolff), og sam-
men indtager de New Yorks
litterære scene, charmerer
gamle venner, heriblandt
Max’ aldrende mæcen, og
giver interview, hvor Max
gentager de samme pointer. 

Retningsløs affære
Men i New York lurer også
fortiden. For 17 år tidligere
havde Max en affære med
den smukke Rebecca (Nina
Hoss, der var så fremragende
i ”Phoenix” i 2014), og deres

stormfulde forhold blev
aldrig afsluttet ordentligt. 

Rebecca er nu en succes-
fuld advokat og har ingen

intentioner om at genoplive
fortiden, men Max får hen-
de alligevel overtalt, og så er
det ikke svært at regne ud,

hvad der vil ske, når de to
tager på en hemmelig tur til
kystbyen Montauk. 

Schlöndorff er ikke inter-
esseret i den åbenlyse til-
trækning mellem de to gam-
le flammer, men det er van-
skeligt at se, hvad det så er,
der er på spil. Derfor bliver
”Tilbage til Montauk” sine
fremragende skuespillere og
et par enkelte elegante flash-
backscener til trods en intel-
lektualiseret og retningsløs
melodramatisk affære. 
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Et spøgelse fra fortiden dukker op
Tysk drama byder på
store skuespillere, men i
handlingen er der ikke
rigtig noget på spil. 

Stellan Skarsgård og Nina Hoss i
”Tilbage til Montauk”. FOTO:
ANOTHER WORLD ENTERTAINMENT
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Dansk films nye, mesterlige
auteur er islænding
Det er ikke nemt at finde
de rette ord at beskrive
seksstjernet dansk 
debutantfilm med. Så
god er den.

Elliott Crosset Hove i ”Vinterbrødre”. Filmen tilbyder ikke tilskueren et plot i klassisk forstand. Den vil noget andet. FOTO: ØFP

”Vinterbrødre” 
tilbyder ikke 
tilskueren et plot i
klassisk forstand.
Den vil noget andet.
Og den vil meget. 
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