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Hämnden

"Hämnden" är ett starkt och engagerande drama där
händelserna i en liten dansk kuststad speglas i den
brutala vardagen i ett afrikanskt flyktingläger. Historien
tar ställning mot våld samtidigt som den komplicerar
vad en sådan hållning, dragen till sin spets, kan innebära.
Regissören Susanne Bier undviker att måla upp en
värld i svart eller vitt, utan visar istället ett komplext
spektra av mänskliga utgångspunkter, förhållanden och
val. Inte minst gäller detta i relationen mellan vuxna
och barn och i synnerhet det sköra bandet mellan
söner och fäder. Den mörka tonarten till trots, slutar
"Hämnden" i ett försiktigt dur. Med en förhoppning om
människans inneboende förmåga att lösa konflikter.

Rekommenderad för åk 9 / gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Två danska familjers vägar korsas då deras tioåriga söner
hamnar i samma klass. Elias är skolans mobboffer och son
till ett läkarpar som håller på att separera.
Hans svenske pappa, Anton, tjänstgör under långa perioder på en läkarstation i ett krigsdrabbat land någonstans

i Afrika (där delar av filmens handling utspelar sig).
Medan hans mamma Marianne tjänstgör på ett sjukhus i
närheten. Eftersom familjen, där också hans yngre bror
ingår, nu definitivt håller på att falla sönder undviker
Elias att nämna vad han utsätts för i skolan. Lärarna är
dessutom snabba med att lägga skulden på honom och
skylla hans utanförskap på föräldrarnas äktenskapsproblem.
Christian, sonen i den andra familjen, har tillsammans
med sin far Claus just flyttat hem till Danmark från London, sedan modern gått bort i cancer. Han kommer att bli
en omvälvande bekantskap för Elias från den dagen de
hamnar i skolbänkarna jämte varandra.
Christian som är självständig och världsvan accepterar
inte att killgänget med Sofus i spetsen terroriserar Elias
och bestämmer sig för att hämnas å hans vägnar. Inne på
skolans toalett hoppar han på plågoanden och slår honom
halvt fördärvad med en cykelpump för att slutligen hota
honom med kniv. Elias som åser det hela blir både imponerad och skrämd men de kommer överens om att inte
nämna kniven. Den tar Elias hand om och gömmer och
ingen av dem erkänner dess inblandning när polisen
senare dyker upp. Precis som de håller tyst inför sina föräldrar om vad som egentligen har hänt.
Rektorn får till stånd någon slags förlikning mellan de
tre pojkarna, och skolarbetet återgår till ordningen. Elias
och Christian går genast upp i sitt gruppprojekt som går
ut på att konstruera ett torn. Christian visar Elias sin hem-
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liga favoritplats. Taket på en silo i hamnen där man kan se
hur långt som helst.
En annan händelse triggar emellertid igång pojkarna
och deras försök att skipa rättvisa. Under en utflykt till
hamnen bjuder Anton sina söner och Christian på glass.
Elias lillbror Morten hamnar i bråk med ett annat barn
om en gunga och Anton griper in. Det andra barnets
pappa blir vansinnig över att någon tillrättavisar hans son
och smäller till Anton. Pojkarna tycker att Anton borde
ringa polisen men Anton, som vill framstå som en fredlig
man, avdramatiserar det hela och säger att han inte har
lust att hämnas. Men när pojkarna tar reda på adressen
till bråkmakaren, samlar han sig för att söka upp denne
och be om en förklaring, och en ursäkt.
Lars, den aggressive pappan, driver en bilverkstad och
blir mer än lovligt provocerad när Anton och pojkarna
dyker upp. Istället för en ursäkt får Anton genomlida
ytterligare förödmjukelser, dels för att han är svensk men
han får också ta emot ett antal örfilar när han försöker att
vidmakthålla sin antivåldsmodell. Anton försöker ändå
att övertyga barnen om att det var han som vann den
moraliska segern i denna kamp.
Pojkarna nöjer sig inte med denna uppvisning utan kräver repressalier. Passande nog har Christian hittat sin farfars gamla fyrverkerier. Och med krutet från dem tänker
de tillverka en bomb som ska skrämma Lars ordentligt.
Christian är som vanligt den mest drivande och när Elias
tvekar hotar han att säga upp vänskapen. När Elias
mamma hittar kniven och tar kontakt med Christians far
känner Christian sig än mer sviken och undviker Elias ett
tag. Till slut ger Elias med sig och går med på att utföra
bombdådet.
De bestämmer att de ska ses tidigt i hamnen en söndag
morgon då inga människor kommer att vara ute. Men när
de placerat bomben under Lars bil och tänt på får Elias
syn på en kvinna och hennes dotter som är ute och joggar.
Han springer skrikande emot dem för att varna dem. Och
när bomben detonerar blir det Elias som får ta smällen.

Han förs till sjukhuset där Marianne är i tjänst och hon
får givetvis en chock. När Christian dyker upp anklagar
hon honom för att ha mördat hennes son. I förtvivlan över
att ha orsakat sin väns död flyr Christian upp till gömstället uppe på silon. Claus efterlyser honom och medan polisen söker är Anton den som till sist inser var pojken håller
hus. Han hinner precis upp till Christian som balanserar
på takets kant och omfamnar honom. Hans lugnande ord
om att Elias mår bra får Christian att sansa sig och snart
förenas han med sin egen pappa.
När Elias vaknar upp ur sin medvetslöshet möter han
bägge sina föräldrars blickar och någon dag senare återförenas han med Christian. De är överens om att de längtar till dess att Elias kommer tillbaks till skolan igen.

Hämnd
Att ge igen eller att vända andra kinden till? Den frågeställningen aktualiseras flera gånger i filmens centrala
tema. Hur Christian resonerar inser vi när han med full
kraft slår tillbaka mot Elias mobbare med ett våld som ska
statuera exempel och för alltid sätta stopp för trakasserierna. Tiden i olika skolor har lärt honom att om man ger
igen ordentligt från början så får man vara ifred sedan.
Han är också den som starkast anser att de bör hämnas på
Lars. Trots att det inte heller denna gång är han själv som
är direkt utsatt.
Anton är av motsatt övertygelse. Som läkare med
många års erfarenhet av krigshärjade områden förordar
han att man ska lösa konflikter genom att resonera sig
fram till förlikning. Han har själv sett resultaten av oändliga vendettor i sitt arbete. När han själv hamnar i ett gräl
med pappan till ett barn som han tillrättavisat omsätter
han också sina afrikanska erfarenheter i den vardagliga
danska verkligheten och behåller, eller i alla fall försöker
att behålla, lugnet till och med när han utsätts för fysiskt
våld. Med förhoppningen om att han både vunnit en
moralisk seger och dessutom förmedlat till sina barn att
man aldrig ska slå tillbaka.
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Uppvisningen får ett tvetydigt da capo när han efter
anmodan av barnen söker upp pappan Lars för att försöka
få upprättelse. Än en gång blir han förnedrad, förlöjligad
och slagen inför barnen. Och trots att han verbalt försöker
vinna diskussionen och inför barnen hävdar att det minsann är han som vunnit, inte Lars, så verkar varken Elias
eller Christian övertygade.
• Vad händer i denna scen? Har Anton situationen under
kontroll? Vinner han en moralisk seger? Hur påverkar det
barnen, tror ni?
• Scenen efteråt Anton han simmar ut i vattnet signalerar
också att det förmodligen varit en känslomässigt traumatisk upplevelse för honom själv. Och att smärtan på kinden inte bara är fysisk. Vad tror ni sker inom honom. Ångrar han sig?
Någon har luftat Elias cykel. Christian övertygar honom
att det är okej att han tar någon annans ventilgummi
istället. En liten incident eskalerar och vedergällningsspiralen går inte att stoppa. Hur många föräldrar har inte likt
filmens dito sagt att det är så alla krig startar? När man
ger igen.
Claus för just den diskussionen med Christian, medan
Anton frågar Elias hur världen skulle se ut om alla gick
runt och slog varandra. Elias uppmaning att hämnas, han
kallar till och med pappan för fegis, slår an något hos pappan som han hoppas att han genom att hålla fast vid ska
visa sig fungera.
• Vilka tankar väcker händelsen hos er? Hämnden är ljuv
heter det. Och visst kan bara tanken på hämnd ge en viss
lättnad även om man inte sätter den i verket. När är
hämnden befogad? Och när är det rätt att vända andra
kinden till? Diskutera och argumentera.
• Jag gillar inte folk som ger upp, säger Christian. Hos
honom är hämnden på många sätt förknippad med en
känsla av rättskaffenhet och rättvisepatos. Även de oförrätter som inte drabbar honom direkt är han beredd att
hämnas. Och det finns anledning att misstänka att det
finns mycket uppdämd sorg efter moderns död, som
också kanaliseras när han drömmer om att spränga saker
i luften. Det spektakulära i hans hämndmetod blir i sig ett
rop på uppmärksamhet. Fundera över hur just Christians
bevekelsegrunder för hämnd ser ut? När blir hämnden
något större än en personlig vendetta?
Som en pendang till händelserna i Danmark ställs Anton
inför frågan kring hämnd eller förlåtelse under sitt arbete
i flyktinglägret. Där vårdar det internationella teamet i
första hand civila offer för inbördeskriget, inte minst lemlästade barn och skändade kvinnor. Men en dag kommer
en pick up med rebeller och deras skadade ledare och kräver att Anton ska ta hand om krigsherrens sargade och
maskätna ben. Vi förstår att han är ansvarig för många av
de skador som man får ta hand om på läkarstationen.
Alla runt omkring avråder Anton att befatta sig med
den rebellen och till och med personalen vänder mannen
ryggen. Men Anton som drivs av sitt läkarkall och sin plikt

att hjälpa alla oavsett om han är vän eller fiende tar in
honom och gör sitt bästa för att undvika en amputation.
Kanske är det också ett sätt för honom att visa krigsherren
ett annan väg en våldets?
När mannen tillfrisknat så pass att han tar sig fram på
kryckor och har den dåliga smaken att fälla en sadistisk
kommentar om en kvinna som just avlidit på operationsbordet, brister det för Anton som handgripligen
slänger honom ur lägret. Väl medveten om att där utanför
finns en mobb som kommer ge sig på honom. Med den
scenen vill regissören givetvis sätta hämndbegreppet i ett
helt annat och större perspektiv. Inget är så infekterat och
komplicerat som ett inbördeskrig. Anton befinner sig
bland människor som dödas och skadas av forna grannar,
som vill hämnas sina fiender och som förmodligen kommer att tvingas se sina familjers mördare i ögonen, kanske
till och med leva sida vid sida i framtiden.
• När dessa människor ber honom låta bli att ta hand om
den skadade rebelledaren svarar han att han måste även
om han beklagar det. Fundera över hur han försöker hantera situationen. Är han fåfängt idealistisk? Finns det
gånger då man tillåts låta hämndbegär styra?
• “Hämnden” gick ursprungligen under arbetsnamnet
"Civilisation". Kanske en fingervisning om filmens vilja att
väcka frågan kring människans djupt rotade sätt att reagera och agera kontra det som vår civilisation förväntar
sig och kräver? Är hämndbegäret en oundviklig del av
våra mänskliga drifter? Eller är det något vi kommer att
kunna förpassa till den barbariska historiska sophögen i
vår evolution?
• Historien i Afrika är också en pendang i så motto att
den ger en ytterligare dimension till det danska dramat.
Vad är det men försöker säga med den? Är det o k att
resonera annorlunda i ett krigshärjat land jämfört med
det trygga och pastorala Danmark? Bör man tillämpa
moral och etik likvärdigt i alla situationer?

Faderskap
I "Hämnden" möter vi två familjer som befinner sig i sorg.
Den ena efter en mors bortgång och den andra på grund
av föräldrarnas separation och ett grasserande sönderfall.
Det som förenar de bägge pojkarna i respektive familj är
dock deras känsla av att de långsamt håller på att förlora
sin far.
Elias far har svikit familjen genom sin faktiska otrohet
men i första hand genom att spendera allt mer tid utomlands vilket gjort honom till en allt mer frånvarande förälder. Bilden av honom är trots detta att han stundtals blir
till den emotionellt närvarande fadern som kramar sina
barn och talar om att han älskar dem.
Han är också mycket mån om att förmedla goda värderingar och uppträda föredömligt. Som i scenen i verkstaden där han lär ut icke våldsprincipen. Han bemödar sig
om att hålla kontakt genom datorn där han och Elias kan
se och tala med varandra. När det är kvartssamtal i skolan
är han med och försöker och undrar hur han på ett konstruktivt sätt ska tackla Elias problem.
Likaså pläderar han för förlåtelse och förståelse och ser

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN .

gärna att hustrun ger äktenskapet en ny chans. När Elias
blir vän med Christian står hans famn även öppen för
honom och han är den som ser och tar in Christians sorg
över sin mamma när han talar om döden när de sitter på
silons tak i slutet av filmen.
Christians far Claus blir ju i filmen också till det som
han rent bildmässigt framställs som, en vag och flyktig
figur. Ibland i form av en ryggtavla eller en dimmig vålnad. De bägge har nu stationerat sig hemma i farmoderns
enorma herrgård och mellan pappans många tjänsteresor
har dom inte en chans att bygga upp någon trygg relation.
Mammans död har givetvis tagit Christian hårt och han
klandrar pappan för att vara skuld till att hon gav upp.
Pappan har å sin sida uppmuntrat Christians duktiga
sida i denna process. Han fick beröm för att han läste dikt
på begravningen, att han inte grät och var så samlad.
Mamma skulle ha varit stolt. Christian känner sig både
osedd samtidigt som han inte ges någon frihet. När han
ska välja ett rum i det enorma huset blir han genast ifrågasatt när han väljer det minsta som dessutom är överbelamrat med saker.
Omedvetet är detta dock ett exempel på att han söker
en ombonad vrå i detta enorma ödsliga hus vilket ytterligare bidrar till att cementera det fysiska och mentala
avståndet mellan far och son. När de möts blir det oftast i
konfrontation där Elias söker provocera fadern genom att
ge honom skulden för mammans död. Eller där han försöker ställa pappan mot väggen om vad han egentligen betyder för honom. Skulle han bo kvar om Christian dog? Eller
flytta till London?
• Fundera över bilden av Christians far Claus. Det framgår
trots allt att han vill vara en kärleksfull far men vet inte
hur han skall bära sig åt. Varför är det så? Är han fången i
ett destruktivt mansideal eller är han realist?
Vi möter två fäder som vill men ändå misslyckas med att
vara goda förebilder för sina söner. Pojkarna lämnas ensamma med sina tankar och problem. Elias kan i och för
sig hålla kontakt med Anton via datorn trots att han befinner sig på andra sidan jordklotet. Du kan berätta allt för
mig, det vet du, säger Anton. Men den gång han verkligen
har något viktigt att berätta, att Christian håller på att tillverka en bomb, slår Anton dövörat till. Hade de verkligen
avtalat tid för samtal idag? Kan de höras en annan dag?

Okej, säger Elias. Och en tår glimmar till i hans öga.
Vi kan väl fortfarande tala med varandra?, säger Claus,
plågsamt medveten om att hans och Christians relation
frusit till is och att kommunikationen dem emellan havererat. Christian tar till knytnävarna för att på något sätt nå
sin far som verkar helt inkapslad i sig själv och sina egna
bekymmer.
• Hur beskriver filmen de bägge fäderna? Hur presenteras
och framställs de under filmens gång? I förhållande till
sina barn, varför brister kommunikationen? Hur försöker
de kompensera bristen på närvaro? Vad finner Christian i
Elias pappa som han saknar hos sin egen? Går Antons strävan att vara en idealisk pappa och förebild precis som han
ser sig som läkaren som ska rädda världen lite till överdrift? Går hans världssamvete före den egna familjen? Hur
uttrycker pojkarna sina rädslor och vad är det de söker
hos sina fäder?

Den lilla och den stora världen
"Hämnden" utspelar sig i ett naturskönt Danmark i läkarfamiljens villa och sommarhus samt i Claus mors vita stenherrgård med omgivningar. Med jämna mellanrum återkommer vi också till det fältsjukhus där Anton tillbringar
en stor del av sin tid.
Också bilderna från Afrika är, bortsett från några
skrämmande, även vackra och suggestiva. Kvinnornas
färgstarka klädtyger fladdrar i den sandbemängda vinden.
Stora blygrå moln tornar upp sig på himlen och sveper
över det dramatiska landskapet och de öppna vidderna
som i mycket påminner om de danska.
Dessa bägge bilder och berättelser sammanlänkas förutom av sin tematik - också av Johan Söderqvists specialskrivna, följsamma och subtila musikspår. Filmmusiken är uppbyggd som ett klassiskt stämningsskapande västerländskt dito med vissa rytmiska och melodiska inslag
utanför traditionen. Det afrikanska trumpianot är det tydligaste rent afrikanska inslaget som ger en karakteristik
och som också är det bärande instrumentet. Likaså finns
det en rytmisering som för tankarna till ödsligheten i filmer som “Kristi sista frestelse”. Och flitigt använt i filmer
för att förmedla en mer 'exotisk' ton i den västerländska
publikens öron. I scenerierna i Danmark blir musiken givetvis till en påminnelse och för det stora perspektivet in i
det lilla.
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Visuellt betonas de enkla förhållandena i lägret i kontrast till det materiellt välmående Danmark. Antons spartanska boende, men framför allt det påvert utrustade
'sjukhuset' som med några tältsängar, dåligt rengjorda
instrument och knappt något vatten ska försöka upprätthålla någon slags elementär sjukvård. Vi anar barnens
glädje och människornas tacksamhet för att dessa läkare
säkrar deras tillvaro i något avseende.
Tillvaron i Danmark må vara utan direkta krigshot men
inte desto mindre med en annan form av inre konflikter.
När Anton rör sig mellan de två världarna utgör inte Danmark på något sätt det lugn och den befrielse som det
mänskligt sett borde med tanke på situationen han kommer ifrån.
När Anton sköljer sitt ansikte i en enkel vattenbalja i
Afrika och när han svalkar sig i sjön vid sommarhuset i
Danmark är det under olika förhållanden men ändå med
en lika intensiv inre känsla.
Genom att skildra dessa världar parallellt vill regissören
berätta något om både skillnader och likheter i den lilla
världen i relativ trygghet kontra den farliga ute i den
stora världen. Detta ger berättelsen en extra dimension
och sätter saker i perspektiv.
Man kan ju inte undgå misären i det afrikanska sjuklägret där man knappt har vatten i kontrast till det danska
sjukhuset där patienten talar om fläskstek.
• Fundera över hur filmen rent bildmässigt låter de två
världarna speglas i varandra? Vad finner vi för likheter?
Vilka är kontrasterna? Den afrikanska delen blir givetvis
inte lika fyllig som huvudberättelsen och risken är att den
sidan, även då den tillför en extra dimension blir just bara
endimensionell. Där finns offer och gärningsmän och inte
utrymme för ytterligare problematisering. Anton skildras
i det närmaste som en frälsargestalt i sin upphöjda position från bilflaket där han vinkar till den uppspelta barnaskaran. Hur uppfattar ni just de delarna av filmen?

• Hur arbetar man rent generellt med det metaforiska
berättandet? Lyckas man visa att filmens tema är mer allmängiltigt och universellt än i kretsen kring Christian och
Elias? Hur ser ni på detta? Kan man säga något om de stora
globala perspektiven genom en mindre intim historia och
vice versa? Tycker ni att det fungerar?
• Fundera över om det också finns en politisk dimension i
detta. Danmark har det högerpopulistiska Dansk Folkeparti
som stödparti till regeringen och som på många andra håll i
Europa finns både ökande inre spänningar och en växande
nationalism. Hur tolkar ni filmen med detta som bakgrund?
Kan man se att filmens tematik tar ställning i den frågan?

Utanförskap
När Christian börjar i sin nya skola i Danmark placeras han i
bänken bredvid Elias. Stackars dig!, utropar någon i klassen. Vi vet redan att Elias mobbas och kallas 'råttfejs' av ett
gäng killar. Men han är också utfryst för att han är halvt
svensk, något som inte ses med blida ögon av andra barn.
Och inte av vuxna heller förstår vi snart. Även Anton får
känna av hatet mot svenskar när Lars häver ur sig nedlåtande kommentarer och säger att han kan åka 'hem'.
Christian är van att flytta runt i världen och kommer
senast från London. När han kommer till skolan har han
inga förutfattade meningar och blir genast vän med Elias.
Om det är för att han känner att han behöver skydda
honom sägs aldrig men kanske känner han en viss samhörighet i ett annat slags utanförskap.
Till skillnad från Elias visar han dock upp en självsäker
attityd som han skaffat sig genom att ha tvingats bli social
och utåtriktad då han under sin uppväxt ständigt tvingats
byta miljöer. Hos honom handlar utanförskapet om att
känna sig rotlös och otrygg trots att han har det ekonomiskt
och materiellt förspänt.
Med sina erfarenheter och minnen av att se sin mor dö
känner han sig ofta lämnad ensam och hans samtal kretsar
ofta kring döden. Ett ämne som inte så många andra är
beredda att dela med honom. I sina lekar och intressen dras
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Efter incidenten med kniven tar saken en allvarligare
vändning och polisen blir inblandad. Polisen söker spela
ut Christian och Elias mot varandra för att pressa fram
sanningen ur pojkarna. Men bägge förnekar knivens inblandning. Rektorn ser till att pojkarna försonas med en
handskakning och de vuxna tror naivt att allt då är i sin
ordning.
• Elias och Christian dras till varandra kanske främst
genom deras gemensamma känsla av utanförskap och
maktlöshet. En oerhört stark relation som när den väl etablerats också kommer att handla om total villkorslöshet
där minsta tvivel blir ett hot. Kring pojkarna i filmen finns
flera vuxna som försöker lära dem att skilja rätt från fel.
Att inte hämnas, att förlåta och att förlikas. Samtidigt verkar pojkarna sakna förtroende för vuxenvärlden och väljer att handla utifrån sina egna värderingar.
• Hur ser pojkarnas gemenskap ut? När och varför blir
deras vänskap farlig? Hur skildras de vuxnas, fel och förtjänster? Hur ser kommunikationen ut mellan barnen och
deras föräldrar? Vilka tycker ni handlar på ett klokt sätt
och vilka handlar tokigt?

Produktionsuppgifter

Regissören Susanne Bier. Foto: Robin Skoldborg

han till farliga saker som att sitta uppe på silon eller experimentera med sin farfars gamla fyrverkerier. Att han har en
kniv tillhands vid första bråket är bara en ytterligare manifestation av hans karaktär.
Elias behåller däremot problemen i skolan för sig själv.
När mamman frågar säger han att allt är bra. Men han reagerar kraftigt när hon låtsasslåss och ber om att bli lämnad
ifred. Pappan gör sina trevare att nå Christian men denne
är förtegen. När han skadats efter att Sofus slängt en
basketboll i ansiktet på honom, bortförklarar han det med
att han bara spelat fotboll.
Under ett kvartssamtal med lärarna diskuteras Elias utanförskap och man försöker lägga problemen på Elias. Lärarkollegiet försöker privatisera dem. Marianne går på sin kant
i försvarsställning och menar att Sofus och hans 'maffiagäng' är upphov till bråken. När lärarna insinuerar att föräldrarnas äktenskapsproblem kanske också bidrar till Elias
anpassningssvårigheter skäller hon ut dem och lämnar
rummet. Kvar sitter Anton som i vanlig ordning undrar hur
de 'taktiskt' ska lösa detta.
Som många mobbningsoffer bär Elias sin börda själv utan
föräldrarnas vetskap. Lärarna säger sig ha kontroll men har
uppenbart inte hela bilden klar. Mobbningen sker som i de
flesta fall bortom deras horisont. Lite utanför skolan, ner på
en avlägsen toalett eller bakom skolans buskage.
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