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THE ACT OF KILLING UNDER MEDIEFAGLIG LUP 
 
I et forsøg på at definere forskellige dokumentarformer, opererer man inden for medievidenskaberne med fem-
seks overordnede kategorier. For The Act of Killing gælder det, at den befinder sig i kategorien den fiktive eller 
performative dokumentar, idet filmen blandt andet arbejder med en blanding af fakta og fiktion, og 
problematiserer sin rolle som sandhedsvidne. 
 

  
 
The Act of Killing indskriver sig i en fornem tradition for dansk-producerede dokumentarfilm, der jævnfør 
ovenstående overordnet kan kategoriseres i genren iscenesat dokumentarisme. Genren tager udgangspunkt i 
at lade ikke-fiktive karakterer indtage rollen som sig selv i deres egen virkelighed, men med det dramatiske 
kneb, at man lader dem indgå i fiktive forløb, idet disse bidrager til at forstærke skildringen af deres karakter. 
Dette er tilfældet for den tidligere bøddel og gangster, Anwar Congo, som vi møder dels i hans samtid og dels 
følger tilbage til ”genindspilninger” af hans gerninger, samt til et drømmeagtigt univers, der skal rense hans 
sjæl for den synd, som han i filmens forløb på tiltagende ubehagelig vis bliver mere og mere bevidst om. 
  
Tilgangen til fortællingen kan overordnet inddeles i tre overordnede niveauer, også kaldet filmens kontrakt: 
Kompleksiteten i Anwars møde med fortiden, samt hans status i nutidens indonesiske samfund, bliver 
omdrejningspunktet for filmens fortælling, idet denne kompleksitet giver sig udslag i en bemærkelsesværdig 
leg med de filmsproglige koder og den dramaturgiske udformning af forløbet. Det er altså her, at historiens 
instruktør har sine overvejelser omkring forskellene mellem de faktuelle og fiktive elementer i historien. Vi 
kalder dette fortællingens A-niveau. Det næste niveau, B-niveauet, handler om fortællerens rolle og placering i 
historien – hvilke virkemidler og hvilken fortællerholdning indtager man. Niveauet er altså afhængigt af 
overvejelser omkring genre. Endelig er der seerens niveau, som vi kalder C-niveauet. Det er på dette niveau, 
at filmens kontrakt endeligt etableres, idet den er et udtryk for forholdet mellem fortæller og den tilskuer, der 
skal se filmen, og de regler og normer, der eksisterer mellem afsender og modtager. 
  
Vi har som almindelig tilskuer til en spillefilm ikke problemer med at forholde os til filmens kontrakt, idet vi efter 
ganske få minutters læsning kan afgøre, hvilken genre, vi har med at gøre. Der er således overensstemmelse 
mellem filmhistoriens A-, B- og C-niveau, idet man fra C-niveauet (seerens niveau) glider direkte ind i A-
niveauet (historiens niveau). Men med The Act of Killing forholder det sig anderledes. Man kan sige, at 
kontrakten fra instruktørens side med vilje er gjort uklar. Således blander han reglerne for en fiktionsfilm og en 
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faktaproduktion. På den ene side oplever vi en synlig fortæller, idet vi gennem filmen lægger mærke til, at 
instruktøren, Joshua, interagerer med de medvirkende, ganske som man ser i klassiske dokumentarfilm, hvor 
man har en næsten journalistisk indfaldsvinkel til historien. På den anden side oplever vi ukommenterede 
iscenesættelser af fiktive forløb, hvor der er tale om ren dramatisering, og endelig er der et metaniveau, hvor 
de medvirkende diskuterer iscenesættelsen af de forløb, som de enten skal medvirke i eller har indspillet. Vi 
har altså at gøre med flere forskellige B-niveauer (fortællingens niveau) i filmen med såvel synlige som skjulte 
fortællere. Spændingen i The Act of Killing består for en væsentlig dels vedkommende i, at vi som seere aldrig 
får lov at glide fra C-niveauet ind i A-niveauet, idet B-niveauet hele tiden er “til forhandling”. 
  
Man kan spørge sig selv om, hvorfor det er så vigtigt for instruktøren at have sit B-niveau til åben forhandling. 
Dette bunder i filmens overordnede tema, der adskiller sig fra de fleste traditionelle fiktions- og 
faktaproduktioner ved fraværet af det dramaturgiske fremdriftskomponent, ydre konflikt. Det fremgår således, 
at der i det indonesiske samfund ikke stilles spørgsmålstegn ved folkemordets moralske omkostninger. I 
modsætning til eksempelvis Sydafrika, har man i Indonesien tilsyneladende aldrig haft en 
sandhedskommision, som kunne bidrage til at læge de sår, som konflikten og myrderierne måtte have efterladt 
sig. I stedet præsenteres vi for en absurd machokultur, der baserer sig på intimidering, vold og undertrykkelse, 
og hvor for eksempel kvinder rangerer som ludere eller tilfældige ofre for mænds overgreb. Vi møder i det hele 
taget ikke de traditionelle ofre, altså efterkommere af de hundredetusinder af mennesker, der blev pint ihjel, og 
oplever en konfrontation mellem dem og deres bødler. For at trænge gennem panseret af hårdnakket 
benægtelse og selvretfærdighed må instruktøren derfor ind i hovedet på et af folkemordets ikoner, der af sine 
omgivelser har fået tildelt heltestatus. 
  
Dramatiseringerne bliver en rejse ind i Anwars sind og konflikten bliver den spænding, der opstår mellem den 
fejring af begivenhederne, som magthaverne står for, og Anwars møde med sine mareridt og den deraf 
følgende emotionelle, men også fysiske reaktion. 

 
DEN FILMSPROGLIGE ANALYSE 
 

Udgangspunktet for al filmisk analyse er forståelse og anvendelse af de filmiske og lydlige virkemidler. Ethvert 
spørgsmål om de fortællemæssige aspekter i filmen begynder således med, at man finder repræsentative 
scener, som analyseres i relation til de filmiske og lydlige virkemidler. Til dette arbejde kan man med fordel 
anvende et såkaldt shot to shot-analyseskema, hvor det er den enkelte indstilling (fra et klip til det næste), der 
analyseres. Du kan finde et eksempel på et sådant skema på følgende side. 
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OBSERVATIONSSKEMA TIL DEN POSTMODERNE FILM 
 

Karakteristikaer for den 
postmoderne film 

Scener eller 
sekvenser, hvor 
det forekommer 

Specifikke 
dramaturgiske træk i 
scener/sekvenserne 

Anvendte filmiske og lydlige 
virkemidler 

Metafiktion 
ü Paradoksal slutning 
ü Kompleks fortællestruktur 
ü Puslespil 
ü Rebus 
ü Manglende kausalitet 

   

Jeg-opløsning 
ü Utroværdig karakter 
ü Ingen helte og skurke 
ü Hovedpersons motiver 

uklare 
ü Opløsning af 

fortælleposition 
ü Dekonstruktion 

   

Identitetstema 
ü Metamorfose/forvandling 
ü Forklædning 

   

Undergang 
ü Civilationsopløsning 

   

Stilhybrid 
ü Flere genrer 
ü Ikonografi  
ü Stil 
ü Setting 
ü Tema 
ü Gammel og nyt 
ü Dårlig smag 

   

Billedlyst 
ü Æstetisk narcissisme og 

fede billeder 
ü Cool univers 

   

Fragmentarisme 
ü Fortællingen sprænges 
ü Enkelte scener vigtigere 

end helhed 
ü Tidsbegreb udflydende 

eller ophævet 
ü Labyrintisk struktur 

   

Andet    
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FILMENS LEG MED GENRER 
 
En films genre defineres gennem fortællemæssige konventioner og tematiske stereotyper – altså hvordan man 
vælger at fortælle sin film og hvilke udtryksmidler, man bruger. Som publikum bliver man i stand til at 
genkende og identificere forskellige genremarkører, der enten hver for sig eller sammen med andre markører 
hjælper seeren til at komme med et endeligt bud på, hvilken genre, der er tale om. Man kan populært sagt 
sige, at genrekategorisering handler om at putte film i de rigtige kasser. Man taler om, at man bestemmer en 
films genre ved at vurdere den i forhold til fem overordnede genrekonventioner; fortælling, tema, stil, setting 
og ikonografi.  
  

   
 
FORTÆLLING 
 

Fortællingen handler overordnet om, hvilken historie, der fortælles, og hvem der fortæller den. Er der en 
sammenhæng i fortællingen og fortælles den efter en af de dramaturgiske skabeloner? I relation til The Act of 
Killing er fortællingen en beretning om menneskelige grusomheder og deres indflydelse på det samfund, hvori 
de er blevet begået, samt på nogle af de mennesker, der har været med til at begå dem. Når det kommer til 
historiens sammenhæng (eller kausaliteten) bliver billedet dog mere mudret, idet vi ikke som seere er helt klar 
over de enkelte afsnits sammenhæng, samt hvem de fortælles gennem. Det komplekse A-niveau (historiens 
niveau) anvender flere forskellige personer og begivenheder og springer rundt i den filmiske tid og rum, hvilket 
godt kan være forvirrende for seeren. Instruktøren taler i et interview om, at historien er allegorisk – altså at 
den ud over begivenhederne i Indonesien også fortæller om andre former for undertrykkelse og forbrydelser 
mod anderledestænkende rundt om i verden. 
 
Opgave: 

• Find ud af, hvilke historier, der fortælles i filmen. Stikord kan være samfundets, bødlens, offerets 
historie, men du kan også inddrage andre aspekter, der falder dig ind. 

• Hvordan kommer allegorien til syne i historien og hvem eller snarere hvilken nation er det, der 
hentydes til som inspirator for undertrykkelsen af kommunisterne? 

• Er sammenligningen rimelig; hvorfor/hvorfor ikke? 
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TEMA 
 

Filmens tematik (filmens A-niveau) er en anden genrekonvention. Man taler om, at der i filmen gennemspilles 
nogle tematiske mønstre. Det kan være kærlighedsmønstret, hævnmønstret, succesmønstret, 
trekantsmønstret, hjemkomstmønstret, omvendelsesmønstret, opofrelsesmønstret eller familiemønstret. Det 
mest normale er dog, at disse mønstre kombineres på kryds og tværs. I The Act of Killing er det overordnede 
mønster hjemkomst- og omvendelsesmønsteret, idet vores hovedperson, Anwar, drager ud på en mental rejse 
og vender tilbage med nogle nye indsigter. 
  
Opgave: 

• Prøv med udgangspunkt i en analyse af scenerne i filmens start og slutning at finde ud af, hvordan 
Anwars omvendelse kommer til udtryk. 

• Hvordan iscenesættes rejsemønstret helt konkret i filmen, og hvordan sættes Anwars mentale rejse i 
scene? 

  
 
SETTING 
 

Genrekonventionen, setting, (filmens B-niveau) beskæftiger sig med handlingens miljø, omgivelserne og 
scenografien. Stedet, hvor man filmer er således et vigtigt aspekt. I The Act of Killing er setting de miljøer, hvor 
man møder de medvirkende. Men ud over i de virkelige miljøer foregår filmen også i iscenesatte miljøer – det 
vil sige de miljøer, hvor Anwar for eksempel spiller rollen som offer, medvirker i actionscener, eller de 
drømmeagtige sekvenser med dansere og syngende ofre. Her arbejder man med at lade omgivelserne spille 
med i filmen. Men også på virkelighedsplanet indgår der settings, der spiller aktivt med. Tænk blot på filmens 
indledende sekvenser, hvor man ser en scene fra et indkøbscenter med en skateboardbane i forgrunden, eller 
der hvor Anwars kollega Adi træffes i et indkøbscenter. 
  
Opgave: 

• Prøv at finde ud af, hvor mange forskellige settings, der indgår i filmen. 
• Beskriv de forskellige settings betydning for filmens genre – altså hvilke settings du eventuelt kender 

fra forskellige filmgenrer (for eksempel krimi, action, faktaprogrammer etc.). 
  
 
IKONOGRAFI 
 

Genrekonventionen, ikonografi, (filmens B-niveau) handler om særlige rekvisitter, personer eller handlinger, 
der er typiske genremarkører i de helt specielle film, som er en del af genren. Af typiske ikonografiske 
elementer kan man nævne ting som cowboyhatte og seksløbere i westerns, bløde hatte og cotton coats i 
krimifilm, men også smukke kvinder i spraglede kjoler i dansefilm, således som vi oplever i The Act of Killing. 
  
 
 
 



 7 

 
Opgave: 

• Find scener, hvori der indgår ikonografi, som kan være genremarkører for andre genrer end ”blot” 
dokumentarfilmen. 

• Hvorfor tror I, at man har valgt at have disse markører i spil i filmen? Hvad hentyder de til jævnfør 
filmens allegoriske betydning? 

  

 
 
STIL 
 

Endelig er der genrekonventionen, stil (filmens B-niveau), som handler om filmens dominerende filmiske og 
lydlige virkemidler. Dels er der den visuelle stil; scenografien og kameraarbejdet (billedudsnit, bevægelser, 
perspektiv, komposition etc.), lyssætningen, farverne, teksturerne, klipningen og effekterne. Og dels er der 
lydlige stilistiske elementer (musik, reallyde, voiceover etc.). Endelig er der klippestilen og tempoet i 
klipningen. 
  
Opgave: 

• Se forskellige sekvenser igennem og gør med udgangspunkt i en shot-to-shot-analyse rede for, hvilke 
stilistiske elementer, der indgår i filmens forskellige handlingsmæssige elementer. Hvordan kan man 
med andre ord se forskel på de enkelte sekvenser – ikke på baggrund af, hvad der foregår, men på 
baggrund af hvordan det foregår? 

• I hvilke filmgenrer finder man de stilistiske elementer, og hvordan bekræfter det filmens allegori? 
  
 
Som det er blevet nævnt i den indledende tekst til filmen, kan man tale om værket som en, i mangel på et 
bedre udtryk, postmoderne film – altså en film, der blandt andet blander rundt i både genrekonventioner og 
fortællerpositioner. På næste side er et skema, som du kan bruge til analyse af filmen, idet du redegør for, 
hvordan instruktøren leger med genrekonventioner, filmisk fortælling og sprog. Ikke fordi han kan, men fordi 
han må sætte et komplekst fortællemæssigt apparat i spil for at fortælle en kompleks historie. Skemaet vil med 
fordel kunne benyttes i en analyse af filmen, hvis man altså vil acceptere præmissen om, at det er en 
postmoderne dokumentar – altså en dokumentar, hvor formen spiller en vigtig rolle, men hvor også fraværet af 
moralisering er et tematisk aspekt. Netop fraværet af moralisering giver et større dramatisk spillerum, hvor der 
udfoldes en alternativ filmisk fortælling. Det er måske ikke alle aspekter, der kan sættes i spil, men der vil 
inden for de ovenstående kategorier være en eller flere karakteristika, som kan italesættes. 
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DEN FILMSPROGLIGE ANALYSE: Shot-to-shot-analyse 
 

Udgangspunktet for al filmisk analyse er forståelse for og anvendelse af de filmiske og lydmæssige 
virkemidler. Ethvert spørgsmål omkring de fortællemæssige aspekter i filmen begynder således med, at man 
finder repræsentative scener, som analyseres i relation til de filmiske og lydmæssige virkemidler. Til dette 
arbejde kan man med fordel anvende et såkaldt shot-to-shot-analyseskema, hvor det er den enkelte indstilling 
(fra et klip til det næste), der analyseres. Skemaet kan for eksempel se ud på denne måde: 
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DRAMATURGISKE MODELLER 
 
BØLGEMODELLEN 
 

Den hyppigst anvendte dramaturgiske model på dokumentarfilm kaldes bølgemodellen. Princippet bag 
modellen er, at man ved gengivelse af virkeligheden ikke er i stand til at orkestrere et dramatisk forløb, der 
som i spillefilm skal stige i intensitet og ende i et klimaks samtidig med, at man skal bibringe publikum 
oplysninger. Disse oplysninger bidrager ikke nødvendigvis til den dramatiske fremdrift, men er nødvendige for, 
at publikum får de nødvendige faktuelle oplysninger. Man kan i relation til filmen godt finde disse 
mellemspilsepisoder i blandt andet interviewsekvenser, samt i klippet fra tv-udsendelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave: 

• Find eksempler på dramatiske episoder/højdepunkter i filmen, der afløses af faktuelle mellemspil. 
• Hvor mange højdepunkter er der tale om, og hvordan bidrager oplysningerne i mellemspillene til 

publikums forståelse af forholdene i Indonesien? 
• Kan man med udgangspunkt i de filmiske og lydlige virkemidler vurdere de dramatiske højdepunkters 

intensitet? 
  
  
PLOT-POINT-MODELLEN 
 

Plot-point er en dramatisk model, udviklet af amerikaneren Syd Fields, som oftest anvendes som et skematisk 
udtryk for en spillefilms opbygning. De enkelte plot points kan bedst beskrives som vendepunkter i historien og 
ligger i relation til en 120 minutters produktion (en standard mainstream film). Vendepunkterne fungerer som 
begivenheder, der sender handlingen i en ny retning. De to plot points er således voldsomme dramatiske 
begivenheder, mens man ved midtpunktet plejer at sige, at her sker det værst tænkelige for hovedkarakteren. 
Klemmer er svagere begivenheder, som giver knap så voldsomme dønninger i handlingens udvikling. Da 
biografversionen af The Act of Killing er næsten lige så lang (115 minutter) og ender i et afsluttende dramatisk 
klimaks/forløsning, kunne det være et fint eksperiment at lade plot-point-modellen danne udgangspunkt for en 
beskrivelse af vendepunkterne i det dramatiske forløb. Modellen er skematisk, og det er ikke ren matematik at 
anvende den. Man kan derfor med fordel bruge et +/- par minutter på hver side af vendepunkterne. 
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Opgave: 

• Hvis Anwar er filmens hovedkarakter, er konflikten hans indre kamp med sin samvittighed. Plot points 
er derfor de tidspunkter, hvor der sker afgørende ting i Anwars udvikling. Bestem hvilke sekvenser, 
der hører til henholdsvist præsentation, konfrontation og resolution. 

• Prøv at kigge på filmens tidskode, idet du med udgangspunkt i modellen identificerer filmens 
vendepunkter. Stikord i den forbindelse kan være: Anwars debut som skuespiller, Adis ankomst, Adis 
afvisning af forbrydelse, offer med åbne øjne (Anwars mareridt), massakren i landsbyen. Husk, at det 
ikke nødvendigvis er de fiktive forløb, som repræsenterer filmens vendepunkter. 

  
  
BERETTERMODELLEN 
 

Endelig er der den klassiske berettermodel, udviklet af svenskerne Seth og Olsson. Berettermodellen er 
bygget op omkring en spændingskurve, som har en stigende intensitet frem mod filmens klimaks, idet 
handlingen gennemgår syv faser. Berettermodellen ser således ud: 
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Opgave: 
• Prøv at arbejde med filmens forløb i forhold til berettermodellen, idet du beskriver, hvor de enkelte 

sekvenser i filmen afgrænser hinanden. 
• Argumentér for, at man kan se udviklingen i det dramatiske forløb ved en eventuel intensivering af de 

filmiske og lydlige virkemidler. Definér hvordan. 
• Hvorfor kan man, i lighed med ved plot-point-modellen, argumentere for at bruge berettermodellen i 

den dramatiske struktur? 
• Kan man, jævnfør filmens slutning, tale om klimaks eller antiklimaks? Argumentér for hvorfor/hvorfor 

ikke. 
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PRÆMIS, PLOT OG TEMA 
 

 
 
 

AKTANTMODELLEN 
  

I de fleste fiktionsfilm og i mange performative dokumentarfilm opererer man med begrebet; et dramatisk 
behov. Det dramatiske behov er et udtryk for det mål, som filmens hovedperson gerne vil opnå og som ofte 
resulterer i en konflikt, da hovedpersonen møder en enten ydre eller indre modstand i vedkommendes kamp 
for komme frem til målet. Man taler derfor om en enten indre eller ydre konflikt. I The Act of Killing lever 
hovedpersonen Anwar et tilsyneladende behageligt og sorgløst liv; han er en helt i lokalsamfundet og hygger 
sig med sine venner. Der er således ikke nogen ydre konflikt – i hvert fald ikke i begyndelsen af filmen. 
  
Hele setuppet synes at forme sig som en form for triumftog for Anwar, idet filmatiseringen af fortidens 
begivenheder skal tjene til at hylde ham og hans ligesindedes gerninger. Parallelt med dette ser vi imidlertid, 
at Anwar påvirkes i en anden retning, og at han med tiltagende kraft bliver påvirket af sine 
samvittighedskvaler. Man kan tale om, at Anwars indre konflikt gennem filmens forløb eksternaliseres, og at 
han ikke får fred for sine dæmoner, hvilket både drømmescenerne og reenactmentscenerne (begge på 
historiens B-niveau) skulle medvirke til. I stedet ender filmen med, at vi ser Anwar blive ligefrem fysisk påvirket 
på stedet, hvor mange af hans forbrydelser fandt sted – i så høj grad, at han kaster op af det. Han har derfor 
ikke fundet den fred, som han oprigtigt havde ønsket sig. 
  
Hovedpersonens motiver og kamp gennem historien kan udtrykkes i en aktantmodel, hvor man opstiller 
konflikt og begær på forskellige akser. Aktantmodellen ser således ud: 
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Subjektet er ”hovedpersonen” – subjektet, som stræber efter objektet. 
Objektet er det mål, som subjektet stræber efter. Objektet kan være prinsessen og det halve kongerige, det 
kan være retfærdighed, jordens overlevelse eller universets redning, penge, berømmelse, kærlighed eller 
accept. 
Modtageren er personen (helten selv, de unge elskende), eller en institution (Gud, konge, fædreland), som 
objektet skal gives til. 
Hjælpere er andre mennesker (eller dyr), eller ofte subjektets egne personlige egenskaber (mod, 
snarrådighed), som hjælper subjektet til at nå målet. 
Giver er et begreb, en egenskab eller redskab på højere abstraktionsniveau end hjælper, udgør en 
kraftressource, der medvirker til, at subjektet får givet objektet til modtageren (Gud/retfærdighed). 
Modstandere er personer/kræfter, der ønsker at give objektet til sig selv eller at forhindre subjektet i at nå sit 
objekt. 
  
For hovedpersonen Anwar kunne aktantmodellen se ud som denne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÆMIS 
  

Filmens præmis kan derfor udtrykkes som følger: Kan Anwar med hjælp fra filmholdet og genspilningen af 
begivenhederne, på trods af modstand fra samfundet, magthaverne og militsen, finde fred med sig selv og 
opnå tilgivelse og give den til sig selv? 
  
Opgave: 

• Præmissen udtrykkes som et spørgsmål, som man enten kan svare ja eller nej til. Hvis svaret er ja, 
har filmen en ”happy ending”. Hvis svaret derimod er nej, er der tale om en tragedie. Kan du på 
baggrund af aktantmodellen sige, om historien har en ”happy ending” eller om den er en tragedie? 

• Hvorfor kan det i forbindelse med denne film være svært at udtrykke en klar præmis og dermed 
vurdere, om afslutningen er lykkelig eller tragisk? 

• Hvad tror du, at instruktøren vil fortælle med historien? 
• Instruktøren er jo også på en eller anden måde medvirkende i historien. Kan du lave en aktantmodel, 

hvor du sætter ham ind? Hvilken præmis kommer du frem til? 
  Prøv selv at lave flere aktantmodeller for andre af de medvirkende i historien. 



 14 

 
 
PLOT 
 

Plottet i historien er det forhindringsløb, som hovedpersonen gennemgår for at nå frem til sit endelige mål. I 
The Act of Killing skal man således definere, hvad det er, der besværliggør Anwars rejse mod sandhed og 
tilgivelse. 
  
Opgave: 

• Tag stilling til hvordan dette forhindringsløb iscenesættes i filmen, idet du både kigger på ydre og indre 
forhindringer. 

 
TEMA 
 

Temaet i historien er det overordnede moralske spørgsmål, som seeren (på historiens C-niveau) skal tage 
stilling til efter at have set filmen. Der skal således helst være en form for fælles fortolkning eller foretrukken 
læsning af, hvilket moralsk spørgsmål, der behandles i filmen. Det er i denne forbindelse ikke uvæsentligt, 
hvilken forforståelse den enkelte seer har. Temaet er også udtryk for den konflikt, som hovedpersonen skal 
tage med sig selv, og endelig er temaet målet for hovedpersonens udvikling eller mangel på samme. 
 
Opgave: 
  Diskutér filmens overordnede moralske spørgsmål og formulér dette i et tema for filmen. 
  Bekræfter hovedpersonens udvikling historiens tema? 
  Hvorfor forstår vi som publikum de medvirkende og deres handlinger anderledes, end det for 

eksempel er tilfældet for mange i Indonesien? 
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FILMENS IDÉGRUNDLAG 
 

 
 
FORTÆLLEFORMER 
 

En films idégrundlag tager udgangspunkt i den historie, som filmens afsender ønsker at fortælle. Grundlaget 
for alle fortællinger tager udgangspunkt i tre fortælleformer: 
 

• Myten, som er arkeplots/universelle historier bygget over sammenstødet mellem (repræsentanter for) 
Gud og djævelen. Der er tale om mødet mellem det gode og det onde, som kan spilles ud i uendelige 
variationer, og vi kender det fra for eksempel eventyrfilm som Ringenes Herre, men også mere 
”almindelige” typer som James Bond medvirker i en mytefortælling. Fælles for vores gode helte er, at 
de kæmper en kamp mod noget ubestridt ondt, og at de er udstyret med guddommelige kræfter fra en 
stærk giver, idet dennes objekt er at udrydde ondskaben og give fred og frihed til menneskeheden. 
 

• Fablen, som er arkeplots/universelle historier bygget over moralske fortællinger, hvori mennesket 
prøver at gøre det rigtige. En fabel er en universel (det vil sige til enhver tid og ethvert sted) 
moraliserende historie om vores liv her på Jorden. Belønningen sker i denne verden i form af 
berømmelse, prinsessen og det halve kongerige. Mens heltens belønning i myten er et mere 
overordnet ædelt mål, sker belønningen i fablen via mere jordnære objekter. Fablen om Klods Hans er 
et godt eksempel, og i filmverdenen er der karakterer som Stanley Ipkiss (Jim Carrey) i The Mask. En 
fabel har en moralsk læresætning indbygget som for eksempel ”den mere kloge snyder den mindre 
kloge”, ”alle er gode til noget, det gælder bare om at finde ud af hvad”, ”sammen er vi stærkest” og så 
videre. 
 

• Dagliglivshistorien, som henter sine idéer fra virkeligheden på bestemt tid og sted. Det er 
hverdagens historier om livet fra fødslen til døden, om barndom, ungdom, forelskelse, familieliv, 
arbejde i krig og fred, alderdom og sygdom. Dagliglivshistorien kan udspille sig i tre former, som er: 1. 
Dokudrama: Genindspilning af historiske begivenheder med skuespillere, 2. Dramadok: Skuespillere i 
fiktive, men sandsynlige historier – altså det, som vi som almindelige mennesker kan komme ud for i 
hverdagen, og 3. Fakta: Virkelighedens aktører og kulisser – den klassiske dokumentarfilms motor. 
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I The Act of Killing er der ingen tvivl om, at den overordnede kontrakt er dagliglivshistorien, idet de 
medvirkende for det meste optræder som sig selv i deres eget miljø, og at de også medvirker til at lave 
genindspilningerne. Man kan dog også argumentere for, at fortællingens kompleksitet i The Act Of Killing er, at 
man tyer til de mere fiktive former for idégrundlag. 
  
Opgave: 

• Prøv med baggrund i ovenstående beskrivelser af idégrundlag at sætte nogle af filmens sekvenser ind 
i rammerne for henholdsvis myte, fabel og dagliglivshistorie. 

• Hvilken effekt har det på seeren, at der ikke er klare overgange mellem anvendelsen af forskellige 
idégrundlag – altså hvorfor tror du, at vi ikke får forklaret meningen med drømme og 
reenactmentscener? 

• Hvorfor tror du, at det har været nødvendigt for instruktøren at arbejde med de forskellige 
idégrundlag? 

• Diskutér om man kunne have struktureret og instrueret fortællingen på en anden måde og hvad det 
ville have betydet for forståelsen af filmens budskab. 

  

 
 
 

FREMDRIFTSKOMPONENTER 
 

For at skabe dramatisk fremdrift i en historie, benytter afsenderen sig af forskellige tricks til at ryste og 
engagere seeren. Det er således på historiens B-niveau vigtigt at indlægge og fremhæve scener, der tjener til 
at hjælpe seeren med at identificere sig med de medvirkende. Med en fælles betegnelse kalder man disse for 
fremdriftskomponenter, idet man normalt taler om seks forskellige:  
  

• Konflikt er næsten altid til stede i en historie, idet der, jævnfør aktantmodellen, altid er et handlende 
subjekt, som i kamp med en modstander og med hjælp fra hjælperne prøver at tilvejebringe en form 
for objekt. 

• Hindring er den form for modstand af fysisk eller psykologisk karakter, som subjektet støder på i 
vedkommendes kamp for at opnå objektet. 

• Komplikation er de knaster, der lægges ind i fortællingen for at skabe dramatiske vendepunkter og 
sende handlingen i en ny retning. 

• Forventning er små hints til publikum om, at noget bestemt er under opsejling i fortællingen, idet man 
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ved at skabe dramatisk sammenhæng sørger for, at seeren regner handlingen ud. 
• Varsel er lidt mere abstrakte episoder eller scener, som skal pirre seerens forforståelse af, hvad der 

kunne komme til at ske. 
• Tidsfrist er noget, som subjektet skal nå inden for et bestemt tidsrum, såfremt vedkommende vil opnå 

objektet. 
  
Det er ikke sikkert at alle disse fremdriftskomponenter er til stede i samme film, men mange af dem er der og 
indimellem blandes de sammen, idet en konflikt jo eksempelvis forstærkes af en komplikation. 
  

 
  
I The Act of Killing er det ved en analyse muligt at fremhæve disse fremdriftskomponenter, idet de i 
modsætning til en decideret spillefilm kan virke mere skjulte. Dette gælder for eksempel for 
fremdriftskomponenten konflikt. I relation til andre beskrivelser af forbrydelser mod menneskeheden adskiller 
situationen sig i Indonesien ved, at ingen gør sig specielt umage for at skjule noget. Der ligger således ikke en 
stor ydre konflikt i historien, idet disse forbrydelser nærmest fejres, samtidig med at der heller ikke sker nogen 
konfrontation mellem Anwar og hans ofre. Konflikten bliver derfor den kamp, som foregår inde i Anwars hoved, 
idet konfrontationen er mellem hans gerninger, deres betydning i det nuværende indonesiske samfund og 
Anwars undertrykte og gryende samvittighed. I forhold til ”normale” film med en ydre, umiddelbar og tydelig 
konflikt, skal seeren på fortællingens C-niveau regne den indre konflikt ud over en meget lang periode – ja, 
næsten hele filmens handlingsforløb, hvilket gør det til en udfordring at se The Act of Killing. Men da hele 
præmissen er bygget op over denne konflikt, er det vigtigt at se og identificere denne fremdriftskomponent. 
  
Andre fremdriftskomponenter synes mere umiddelbare at få øje på, idet omverdenens modstand mod 
forsoning er en klar hindring for Anwars projekt, hvorfor de også udgør en komplikation i fortællingen. Således 
stærkt fortalt i mødet med Anwars gamle ven og våbenbroder, som slet ikke lider de samme kvaler som 
Anwar. Forventning og varsel er måske også mere skjulte, men her er det vigtigt at indlæse medbetydningen 
af de settings, som man har valgt at filmen skulle foregå i. 
  
Opgave: 

• Find flere eksempler på fremdriftskomponenter, idet du gør rede for, hvor i filmens forløb de 
fremtræder, samt hvordan de filmiske og lydmæssige virkemidler medvirker til at iscenesætte disse. 

• Hvilke settings medvirker som deciderede fremdriftkomponenter? Stikord: Storcenter, 
forretningslokale, tomme gader og pladser. 
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FORTÆLLETYPER 
 

 
 
I den klassiske dokumentar tilstræber instruktøren at skildre virkeligheden – eller i det mindste hans opfattelse 
af, hvad virkeligheden er. Derfor kan man tale om, at han benytter sig af den iagttagende fortæller, hvor man 
gør brug af et kollektivt synspunkt, arbejder med objektiv tid, har en episodisk struktur og en metonymisk stil. 
  
Det kollektive synspunkt består i, at fortælleren på handlingens B-niveau deler synspunkt med de 
medvirkende, idet fortælleren er medoplever til begivenhederne og ikke er stærk i forhold til iscenesættelsen. 
Samtidig er der en “her og nu”-oplevelse med den objektive tid, hvor fortælleren ikke griber ind i fortællingens 
iscenesættelse af tid og rum, og hvor der er en episodisk struktur styret af virkelighedens begivenheder. Stilen 
har udgangspunkt i omgivelsernes forhold og lader disse styre fortællingen, hvorfor den beskrives som 
metonymisk – altså med en sammenhæng mellem det, man ser, og det, der fortælles. 
  
For seeren bliver rollen på C-niveauet iagttagerens, der ser tingene udefra og ser en historie, der forgår i en 
dagliglivsramme. Både fortælleren og seeren er således iagttagere af virkelighedens begivenheder, og 
filmsproget er underlagt disse begivenheder. I relation til The Act of Killing kommer denne fortælletype for 
eksempel til udtryk i scener, der beskriver det indonesiske samfund i reportageagtige indstillinger med såvel 
Anwar i sit miljø, som i scenerne, der beskriver den paramilitære organisation Pancasila. Oplevelsen for 
seeren er, at han selv er til stede i begivenhederne, idet han deler vilkår med instruktøren, der gennem 
anvendelse af håndholdt kamera og få lydlige virkemidler giver indtryk af realisme og autenticitet. 
  
Men historiens kompleksitet fordrer også den deltagende fortæller, der adskiller sig fra den forrige ved, at 
fortælleren på B-niveauet benytter sig af et individuelt synspunkt, psykologisk tid, analytisk struktur og 
metaforisk stil. Det individuelle synspunkt manifesterer sig ved, at instruktøren bearbejder virkeligheden, 
således at han tager magten over den filmiske tid og det filmiske rum. Det er ikke omgivelserne, der styrer 
handlingen, men fortællerens iscenesættelse af denne. Den analytiske struktur består i, at instruktøren 
forsøger at skabe en sammenhæng i historien, hvor seerens opfattelse på C-niveauet påvirkes af 
instruktørens strukturering af begivenhederne. Den metaforiske stil har udgangspunkt i instruktørens brug af 
flere filmiske og lydlige virkemidler. 
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Seeren tilbydes identifikation og trækkes dybere ind i historien ved brug af flere virkemidler på B-niveauet. 
Denne fortællestil anvendes især i de såkaldte reenactments (genopførelserne) i filmen – altså scenerne, hvor 
Anwar iscenesættes som for eksempelvis torturoffer. 
  
Endelig er der den subjektive fortæller, hvor man benytter fortællerens synspunkt, idet man, fremfor at se 
begivenhederne udefra, arbejder sig ind i den medvirkende hovedpersons bevidsthed. Der opereres med 
subjektiv tid, labyrintisk struktur og symbolsk stil. Det er altså tankerne indeni den medvirkendes hoved, der 
styrer fortællingens strukturering af både tid og rum. B-niveauet bliver et udtryk for instruktørens fortolkning af 
den medvirkendes tanker og følelser, og stilen bliver symbolsk. I The Act of Killing er der scener, som virker 
helt ved siden af det univers, man ellers beskriver. Vi er med andre ord inde i Anwars hoved, når vi ser de 
smukke, men også absurde, scener med smukke naturoptagelser og dansende kvinder. 
  
For seeren betyder det, at vedkommende på C-niveauet kommer i en tilsvarende subjektiv position, hvilket 
giver et stort fortolkningspotentiale og appellerer til bearbejdning af historiens mening gennem hans egne 
tanker og følelser. 
  
Det er naturligvis ikke sådan, at en film kun har den ene eller anden fortælletype, idet der altid vil forekomme 
blandinger af de forskellige. Men man kan dog alligevel fastslå, at der i filmens forskellige sekvenser opereres 
med dominerende fortælletyper. Skematisk set kan man sætte fortælletyperne op på følgende måde: 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
Opgave: 

• Hvordan kan man gennem de filmiske og lydlige virkemidler fastslå, hvilken fortælletype, der er tale 
om? 

• Strukturér historien i de forskellige fortælletyper – gerne i forhold til den dramatiske struktur. 
• Kan man tale om, at fortælletyperne giver filmen et problem med troværdigheden? 
• Hvorfor er det nødvendigt at operere med alle tre fortælletyper i en dokumentarfilm? 
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SCENETYPER OG FORLØBSFORMER 
 
En film er normalt defineret ved sammensætningen af en række sekvenser. Disse sekvenser er sat sammen 
af en række scener, som er sat sammen af en række indstillinger. Sekvenserne består således af et større 
fortællende forløb, der indholdsmæssigt og tematisk er afsluttede. I disse forløb indgår en række af scener, 
som defineres af skift i tid, sted eller handling, og endelig er de enkelte indstillinger i scenerne lig med de 
enkelte klip – altså fra en uafbrudt optagelse med kameraet. Alle scenerne har forskellige funktioner i forhold til 
filmens videre fremdrift, men mens nogle scener er actionmættede og dramatiske, er andre rolige og 
forklarende. Man definerer derfor de enkelte scener efter type, idet de hver især har en bestemt betydning for 
filmens handling. Man opererer normalt med fire-fem overordnede scenetyper, samt en del forløbsformer. 
Scenetyperne er hovedscene, actionscene, forklarende scene, modelhistorie og 5-minutters entré. 
  
I fiktionsfilm er det som regel hovedscenerne, der er tidsmæssigt dominerende. I hovedscenerne introduceres 
filmens hovedpersoner og konflikten udspilles over for publikum. De forklarende scener bruges til at bibringe 
nødvendig information til publikums forståelse af konflikten, mens actionscener, som navnet antyder, viser en 
masse tjubang. Modelhistorien benyttes til at stemme publikums sind i forhold til, hvad hele filmen handler om, 
mens 5-minutters entré er en lille, oftest humoristisk pause i handlingen. 
  

 
 
SCENETYPER 
 

I The Act of Killing behøver vi som publikum en hel masse oplysninger for at forstå historien. Der er derfor 
væsentligt flere forklarende scener, end der for eksempel er i en fiktionsfilm. Vi har brug for at vide, hvad 
Anwar er for et menneske, samt hvad han har gjort, og så har vi selvfølgelig brug for at få oplysninger om det 
indonesiske samfund og dets historie. Denne viden opnår vi gennem forskellige scener, som har deres eget 
særpræg. Der er den direkte samtale mellem Anwar og filminstruktøren Joshua. Der er de reportagelignende 
scener fra for eksempel Hermans valgkampagne og Pancasila-forsamlingerne. Der er møder og samtaler med 
andre aktører og klip fra et talkshow. Endelig er der indimellem også korte tekststykker med forklarende 
historiske oplysninger eller filosofiske kommentarer. Der er derimod ikke en voiceover, som ellers i 
dokumentarfilm er et hyppigt anvendt element til at tage publikum i hånden og på pædagogisk vis føre dem 
gennem en historie. Alt dette, samt undladelsen af voiceover, er med til at gøre, at The Act of Killing kan 
kaldes performativ. 
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Da der i det indonesiske samfund tilsyneladende ikke er nogen konflikt omkring fortidens blodige 
begivenheder, vælger instruktøren iscenesættelserne til at få denne i spil. Filmens hovedscener er derfor de 
konstruerede reenactments, som i forløbene med den medoplevende fortæller blandt andet viser Anwar som 
offer i filmnoir-agtige scener. I forløbene med den subjektive fortæller, hvor vi altså er inde i hovedet på Anwar, 
skildres møderne med de virkelige ofre som drømmeagtige og distancerede, ligesom i en musical. 
  
I actionscenerne får vi smæk for skillingen og oplever blandt andet rekonstruktionerne af overfaldet på en 
bestemt landsby, idet vi som publikum gennem de medvirkende statister ikke kan lade være med at fornemme 
rædslen over voldsomhederne. 
  
Modelhistorierne og 5-minutters entré er umiddelbart lidt mere vanskelige at få øje på, men Anwars tykke ven 
Herman fylder til dels disse scenetyper ud. Det sker enten i groteske optrin, hvor han iført kvindetøj træder ud 
af karakter og afleverer en ordentlig snotklat i en smukt koreograferet dansescene, eller da han stiller op til et 
politisk valg og overraskes over, at man ikke bare kan betale sig til indflydelse – altså en model på, hvordan 
mange opfatter demokratiet i Indonesien. 
  
Som seer kan man ikke altid afgrænse de enkelte scenetyper fra hinanden, men må prøve at ræsonnere sig 
frem til, hvilken type den enkelte scene overvejende kan kategoriseres som. 
  
Opgave: 

• Udvælg nogle forskellige scener i filmen, og bestem deres type. 
• Argumentér for, hvorfor det netop er den type af scene, der er tale om. 
• Er der – afhængigt af scenetype – forskel på anvendelsen af filmiske og lydlige virkemidler? 
• Tal om fordelingen af scenetyper, idet I sammenligner filmen med en mere klassisk dokumentar, samt 

en spillefilm. 
  

 
 
FORLØBSFORMER 
 

I de enkelte scenetyper kan instruktøren vælge at indlægge bestemte forløbsformer. I forbindelse med The Act 
of Killing er det relevant at undersøge visse forløbsformer, som for eksempel set up og pay off, 
tekst/undertekst, metafor og metonym. 
  
I en af filmens scener spiller Anwar et afhugget hoved, der fodres med råt kød. Han har rigtig svært ved at 
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undgå at komme til at kaste op, hvilket er helt forståeligt. Indstillingen fungerer som et set up til filmens 
afsluttende scene, hvor Anwar får det fysisk meget dårligt. Brækscenen i filmens afslutning er således et pay 
off på den antydning af råddenskab, der får en afgørende betydning for Anwars reaktion på forbrydelserne og 
hans egen andel i dem. 
  
Lederen af Pancasila-bevægelsen vises i flere situationer, hvor han kommer med sjofle og nedladende 
bemærkninger om kvinder, som kan kaldes tekst. For hvad det virkelig handler om fra instruktørens side, er at 
vise lederens magtfuldkommenhed og mangel på respekt for andre individer – altså undertekst. 
  
I filmens indledning ser man en indstilling af et mørkt hav, kun oplyst af månens stråler. Man vender mod 
filmens slutning tilbage til denne indstilling, idet man samtidig hører Anwar fortælle om sin angst for mørket. 
Havet symboliserer muligvis Anwars fortrængning af det skete, men symbolet er hentet fra et andet univers 
end Anwars. Forløbsformen her bliver en metafor for Anwars forsøg på at fortrænge sine erindringer, hvad der 
tilsyneladende ikke lykkes. 
  
En meget kontroversiel og umiddelbart sværtforståelig forløbsform er iscenesættelsen af kontrastkarakteren 
Adi i et shoppingcenterlignende miljø. Et forslag til en fortolkning af dette, der ligger lige til højrebenet er, at Adi 
intet har fortrudt og nyder godt af de goder, som det kapitalistiske indonesiske samfund har givet ham. 
Shoppingcentret bliver således et metonym for det indonesiske samfund, idet det repræsenterer de værdier, 
som det er bygget op på. 
  
Opgave: 

• Find selv flere eksempler på forskellige forløbsformer i filmen og gør rede for, hvordan man anvender 
de filmiske og lydlige virkemidler i iscenesættelsen af disse. 

• Hvad betyder det, at vi møder Anwar i den samme forretning i filmens begyndelse og afslutning? 
• Forklar filmens indledende tekstsekvens med udgangspunkt i beskrivelsen af forløbsformerne. 

    

 
  



 23 

LINKS OG LITTERATUR 
 
 
MEDIEFAGLIG LITTERATUR 
 
Hansen, Per Helmer, Filmsprog, Frydenlund 2011 
 
Hansen, Per Helmer, Den Dramaturgiske Værktøjskasse, Frydenlund 2006 
 
AVU-medier: Dokumentarfilm i undervisningen 
http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Dokumentarfilm.sflb.ashx 
  
  
ARTIKLER OM DOKUMENTARISME 
  
Andreas Relster, Information: Det usynlige gjort synligt 
Diskussion af balancegangen mellem virkelighed og skuespil i dokumentarfilm, hvor rekonstruktioner og 
selviscenesættelser indgår som en del af filmens fortælling og metoder. 
http://www.information.dk/316604  
  
Andreas Relster, Information: Vanvittige idéer har gjort dansk dokumentarfilm til en succes 
Artikel om dokumentargenrens fantastiske evne til at kravle ind under huden på os i sin undersøgelse af 
virkeligheden – og ikke mindst; sin eksperimenteren med virkeligheden. 
http://www.information.dk/447502 
  
Dorthe Hygum Sørensen og Kim Skotte, Politiken: Dokumentarfilm er blevet cool, og danskerne er med helt 
fremme i feltet 
Artikel med fokus på dokumentargenrens vigtige (og voksende) plads inden for den danske filmverden. 
Hvorfor bliver film, der handler om virkeligheden, mere og mere populære? 
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1823386/dokumentarfilm-er-blevet-cool-og-danskerne-er-med-helt-
fremme-i-feltet/ 
  
Kristian Lindberg, Berlingske: Dokumentarfilm skaber ny virkelighed 
Om hybriddokumentarisme og effektfulde blandinger mellem fiktion og fakta. 
http://www.b.dk/kultur/dokumentarfilm-skaber-ny-virkelighed 
  
Benjamin Nehammer og Andreas Risby, Arbejderen: Film der handler om film 
Artikel om dokumentargenrens flydende grænser og brugen af metafortællinger. 
http://arbejderen.dk/film/film-der-handler-om-film 
 
 



 24 

VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN 
 
Det mediefaglige undervisningsmateriale til filmen er udarbejdet således, at eleverne i arbejdet med filmen i 
størst muligt omfang motiveres til at bruge og træne mediefaglige begreber. 
  
I mediefagsfanens introducerende afsnit til The Act of Killing kategoriseres filmen i henhold til filmteoretikeren 
Bill Nichols’ typologi for dokumentarfilm, og genren sættes ind i en historisk og indholdsmæssig kontekst. Der 
er arbejdet med basal analyse af filmsproget, hvor de visuelle og auditive virkemidler skal identificeres og 
forklares i relation til deres betydning for publikums forståelse af filmen. På siden om genrer kategoriseres 
filmen, idet genrekonventioner og væsentlige genremarkører med udgangspunkt i tematik, setting, ikonografi 
og stil gennemgås. Herefter følger siden om dramaturgiske modeller, der tager udgangspunkt i filmens 
overordnede form, da filmen som stilhybrid kan tænkes ind i flere dramaturgiske og narrative modeller. 
Afsnittet uddybes med en gennemgang af forskellige dramaturgiske greb, som afsenderen anvender for at 
skabe drama, spænding og sammenhæng i historien. 
  
Alle afsnit er forsynet med opgaver, der har til formål at træne elevernes opmærksomhed i relation til de 
gennemgåede begreber, idet opgaverne både er baserede på specifikke nedslag i filmens handling og 
overordnede betragtninger over det samlede værk. Materialet er ikke udarbejdet med henblik på en 
kronologisk gennemgang, men de enkelte afsnit er tænkt til at kunne tjene som inspiration for videre arbejde 
med de enkelte elementer, afhængig af elevernes niveau og det faglige forløbs indhold. 
 
 

 


