Max Manus

“Max Manus” är ett påkostat filmäventyr om den norske
nationalhjälten Max Manus som, med exempellös våghalsighet, ledde motståndsgruppen Oslogjengen
genom en rad betydelsefulla sabotageuppdrag under
den tyska ockupationen av Norge. En historisk tillbakablick som kan ge uppslag att diskutera motståndets
och medlöperiets etik och moral och inte minst det laddade samspelet mellan Norge/Sverige som ockuperat/neutralt land. Den ger också en inblick i hur freden
kan bli ett hot mot en människa som uppfyllts av krig
och livnärt sig på fara.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Ett collage av svarta tidningsrubriker placerar oss i mellankrigshistorien. Adolf Hitler ger tyskarna hopp! Nazismen till makten! Österrike annekterat! Polen invaderat!
Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig! Stalin angriper Finland! Norska frivilliga hjälper Finnarna!
Mars 1940
En av dessa frivilliga är Max Manus. Han befinner sig vid
Sallafronten i Finland mitt under brinnande Vinterkrig,

Den lilla nationen Finland slåss mot jätten Sovjetunionen.
En kamp man mot man i strängaste kyla.
Maj 1940
Minnena från Finland förföljer Manus när han återvänt
till Norge. Efter bara två månaders kamp har norrmännen
kapitulerat. Manus konstaterar att ryssarna aldrig kom
längre än 15 mil in i Finland medan tyskarna tog Norge
på två månader. Den norska regeringen och kungen har
flytt till England varifrån de dock försöker organisera ett
fortsatt motstånd.
På hemmaplan börjar en motståndsrörelse med förgreningar över hela landet ta form. Enskilda grupper som
utövar sabotage mot tyskarna. I Oslo startar Max tillsammans med vännerna Kolbein, Gunnar, Gregers och Tallak
en underjordisk tidning, tyskarna behärskar alla andra
medier, för att mobilisera sina landsmän och försöka slå
tillbaka. Samtidigt för de diskussioner om att göra något
mer drastiskt. Kanske likvidera den lokala gestapochefen?
Ett halvår in i kriget är 'Oslogjengen' mer organiserade
och tar emot order från regeringen i London. Stockholm
blir en kontaktstation.
Januari 1941
Gängets naivitet och Max sturskhet straffar sig. Kolbein
fängslas och skickas till det beryktade Grinifängelset och
snart beger sig polisen hem till Max för att arrestera
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honom, för konspiration mot den tyska staten. Han kastar
sig ut genom fönstret och skadorna efter fallet från andra
våningen ger honom en tids respit på sjukhuset. Trots
hård bevakning lyckas han även denna gång fly. Genom
ett fönster i sitt sjukhusrum. En rymning som gör honom
berömd.
När han satt sig i säkerhet tar han sig vidare till ett militärt träningsläger i Skottland där han blir medlem i Kompani Linge. Max har gått från att vara en improviserande
motståndsman till medlem av en organiserad militär
sabotageenhet.
Tyskarna närmar sig Moskva, där de allierade inte har
mycket att sätta emot, och hittills har den oberoende
armén inte skördat några större framgångar. Många tillslag har kostat mer än de smakat och många civila har
fått sätta livet till. Men Max är full av revanschlust och
tillsammans med Gregers, numera korpral i Kompani
Linge, förfinar han konsten att aptera magnetminor. De
ska spränga varenda tysk i luften!
27 april 1943
Under deras första uppdrag 'operation Mardonius' sänker
de flera tyska fartyg i Oslos hamn. Det lyckade sabotaget
leder dock till att fem hamnarbetare avrättas när den lokala gestapochefen Siegfried Fehmer statuerar exempel.
Max flyr tillsammans med Gregers till Sverige där de träffar 'Tikken', spionsamordnare på engelska konsulatet och
en viktig kontakt för norrmännen. Trots en trevande
inledning finner snart Max och Tikken, som är gift och
har en son i England, varandra.
Efter tre år i det beryktade Grinifängelset dyker Kolbein
upp med obruten kamplust. Nästa tillslag blir mot de
arkiv man tänker använda för att tvångsrekrytera tiotusentals norska unga män till tysk krigstjänst, den så kallade arbeidstjensten, sanktionerad av Vidkun Quisling.
Sabotaget lyckas men Gestapo hinner ikapp Max och
hans kumpaner. Den unge Lars Emil räddar Max liv men
blir själv offer för tyskarnas kulor. Max får en lättare bles-

syr på halsen. Fehmer känner att han håller på att förlora
greppet i jakten på Max och hans nätverk och avskedar
polischefen. Men de har tagit en av Max anhängare och
försöker under tortyr få honom att tjalla på Max som nu
står högst på polisens lista av efterlysta.
I ett av gängets gömställen är spänningen stor och allt
mer vapen florerar. Plötsligt vådaskjuter Max sig i bröstet,
en ren olyckshändelse, och tvingas bege sig till Sverige för
att få skadan ombesörjd. Under tiden blir Gregers, som
stämt träff med vad han tror är en tysk informatör, mördad i vad som visar sig vara ett bakhåll. Tallak som också
är närvarande arresteras och torteras av Fehmer. Utan att
ha avslöjat något hänger han sig i sin cell.
24 december 1944
Efter nyheten om vännens död beger sig Max hem till
Norge. Vännerna oroas för att tyskarnas problem på östfronten skall utlösa nya tvångsrekryteringar. Oslogjengen
och flera andra aktiva motståndsgrupper i landet gör nu
allt för att sabotera kommunikationerna. Spränger järnvägsräls och förstör vägar. Det stora sabotaget som de
länge planerat för återstår dock. Att spränga det tyska
trupptransportfartyget Donau. Det skulle förhindra tyskarnas tillgång på livsviktiga förstärkningar på västfronten, något som skulle kunna ändra utgången av kriget.
16 januari 1945
Max, Roy och Kolbein beger sig till hamnen och lyckas
mot alla odds ta sig förbi avspärrningarna genom att
påstå att de är elektriker. I overaller, med verktygslådor
och en uppblåsbar gummibåt kommer de åt fartyget och
apterar flera sprängladdningar längs dess skrov. De lyckas
lämna hamnen med blotta förskräckelsen och till och med
byta några ord med Fehmer på vägen utan att bli avslöjade. Max flyr åter över till svenska sidan av gränsen.
Fehmer tror inte sina ögon när han står inför Donaus
brinnande vrakspillror. De som gjort detta ska krossas.
Gestapo har kartlagt motståndarna och slår nu till mot
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alla kända adresser. Gunnar hinner gömma sig och Kolbein lyckas skjuta sig förbi soldaterna. Max beger sig till
ett av sina gamla gömställen men inser att de är bevakade. Genom ett fönster ser han flera av sina vänner mördade av tyskarna.
Maj 1945
Kriget är över. Fehmer är arresterad och Max besöker
honom i fängelset. Han ser en oskadliggjord fiende. Kolbein reser hem till Trondheim och Max befinner sig ensam i det stora huset där deras kamp en gång började.
Minnena och sorgen över vännerna som dött sköljer över
honom och efter stora mängder sprit somnar han. Tikken
dyker upp och ber honom ta sig samman. Det finns något
kvar att leva för. Hon finns där för honom.
Till slut lockar hon ut honom på Karl Johan där folket
firar freden. Max åker med kungen i hans bil genom massornas jubel. Vi skönjer ett litet leende över hans läppar.

Motståndare eller medlöpare
Den 9 april 1940 invaderar sex divisioner och nästan hela
tyska flygvapnet Norge. Norrmännen lyckas sänka kryssaren Blücher och tusen tyska sjömän omkommer. Inte
desto mindre marscherar ockupanterna snart in längs
Karl Johan i Oslo. I ett radiotal uppmanar Norges nye
självutnämnde statsminister Quisling sina landsmän att
lägga ned sina vapen inför de tyska styrkorna. I maj var
ockupationen ett fullbordat faktum och de kommande
fem åren handlade för Norge om att bevara självkänslan,
den nationella identiteten, och inte minst om att göra
motstånd.
Max Manus och hans vänner var några av de unga norrmän som organiserade sig i olika motståndsgrupper. I
början handlade det om att trycka upp illegala tidskrifter.
Motpropaganda till pressen som helt kontrollerades av
tyskarna. Men man ville gå längre. Hösten 1940 började
britterna rekrytera frivilliga norrmän till militära träningsläger i Skottland. Kapten Martin Linge, som gav
kompaniet sitt namn, var deras ledare. Han omkom tidigt
under en av kompaniets operationer. De nyutbildade soldaterna skickades i små grupper, via båtar eller släppta i
fallskärm, för att utföra sabotage, spionage och upprätta
radiosamband. Våren 1944 bestod motståndsrörelsen,
"hjemmefronten", som var ett samlingsnamn för alla organisationer, av 32 000 män och kvinnor.
Oslogjengen som Max grupp kallades blev en av de
skickligaste sabotagegrupperna. Operation Mardonius
och den spektakulära sprängningen och sänkningen av
trupptransportfartyget Donau var deras största framgångar och är också dramatiska höjdpunkter i filmen.
Också den omfattande aktionen mot arkiven räddade troligtvis tusentals unga norrmän från att skickas till östfronten.
"Jag skäms över att vara norsk", säger Max apropå att
Norge kapitulerat efter endast 62 dagars strid. Han och
hans vänner känner genast att man vill opponera sig, ta
upp kampen med vilka medel som helst. Ta tillbaka det
land som berövats dem och slåss för kungen. I skriften Vi
vill oss ett land försöker man också förmedla och mobilisera detta motstånd till den övriga befolkningen. I början
arbetar man småskaligt och Max erkänner också att deras

entusiasm är större än deras kompetens. I takt med att
gruppen blir mer professionell blir också aktionerna farligare. Det som först sett ut som uppkäftiga pojkstreck
antar krigsinsatser med livet som insats.
Tyskarnas mål var att omorganisera landet, alla partier
utom det nazistiska förbjöds och nya godtyckliga lagar
gällde, ett sätt att förtycka och förnedra norrmännen. Vi
slåss för vårt land och vår kung säger Max. Men motståndskampen blir framför allt en moralisk och nationalistisk kamp men också ett sätt att bevara värdigheten, även
om flera insatser också blev militärt avgörande för krigets
utgång.
• Vad menar Max med att han skämdes för att vara
norsk? Vilka metoder använde tyskarna för att bryta ner
norrmännen mentalt och moraliskt och hur svarade norrmännen?
• Max och hans vänner är sina ideal trogna kriget ut. Inte
ens tortyr får dem att ge avkall på sin tro eller få dem att
bekänna sig till motståndarsidan. Vad inom oss får oss att
vilja göra motstånd? Är att inte göra motstånd detsamma
som att vara medlöpare? På vilket sätt kom motståndet att
symbolisera den norska självkänslan?
En norsk motståndsman, Gunnar Fredrik Kvaerk, berättade efter kriget: "Tyskarna var mycket bra organiserade
och hade en god disciplin. De kunde vara farliga, men så
länge vi inte provocerade dem kunde vi vara trygga. Men
vi betraktade dem som våra fiender som skulle ut ur landet. Det hade vi klart för oss. Tyskarna representerade en
ond makt. Det fick gå som det gick."
• Diskutera vidare det moraliska och etiska valet mellan
trygghet och motstånd. Hur tycker ni att filmen behandlar
denna problematik? Som en komplex realitet eller något
som Oslogjengen aldrig reflekterar över?

Medlöparna
Filmen visar också att det fanns andra strömningar. De
som inte gjorde motstånd och de som öppet sympatiserade med ockupationsmakten. Det första och största sveket stod Vidkun Quisling för då han på eget bevåg utropar
en ny regering och sig själv till statsminister. Han stoppar
också vidare mobilisering av norska stridsstyrkor.
Tyskland vill formalisera en total kontroll och upprättar
"kommisariske stadsråder" i september 1940. Över vilket
Quisling, som med emfas visat tyskarna sitt helhjärtade
stöd, utses som Norges högste politiske chef. Quisling
hade under hela trettiotalet odlat täta kontakter med
Tyskland i sin roll som ledare för det norska nazistpartiet.
Ockupationsmakten upphöjde Nasjonal Samling till det
enda statsbärande partiet och förbjöd alla andra.
När tyskarna kapitulerar 1945 vill Quisling förhandla
och ber att få stanna i husarrest i sitt hem. Begäran avslås
och han döms till döden för landsförräderi, mord, stöld
och häleri. Han lär bland annat ha plundrat slottet. Han
begärde aldrig nåd och avrättades på natten den 23 oktober på Akershus fästning. Hans namn har sedan dess för
norrmännen och även utanför Norge kommit att betyda
och symbolisera landsförräderi, angiveri och svek.
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Svek och medlöperi förekom också hos folket själva. Filmens Solveig, som arbetar som sekreterare åt gestapochefen Siegfried Fehmer, exemplifierar den sits många norrmän hamnade i. I hennes fall blir det en kamp mellan
insikten om vad nazisterna genomdriver och den beundran, till slut även kärlek hon känner till Siegfried. I början
tas hon med storm av denne stilige man i uniform. Tror på
honom då han försöker visa att han gör detta för Norges
bästa, ett land han påstår sig älska.
Händelsen då fem oskyldiga hamnarbetare avrättas,
trots att modern till en av dem bönat om nåd för sin son,
blir en väckarklocka för Solveig. Inte desto mindre fortsätter hon sitt förhållande med tysken. Många unga norska
kvinnor hade liksom hon förhållanden med 'fienden'. Tysketöser och tyskebarn blev efter kriget okvädningsord och
vedergällningen för både de som umgåtts med tyskar och
deras barn blev i många fall livslång.
Filmen om Max Manus slutar när kriget tar slut. Hur
landets uppgörelse med krigsförbrytelser såg ut får vi ta
reda på själva. I många fall var den inte nådig. 92 000 personer anklagades för att ha gett tyskarna bistånd. 25 000,
fick böter, 20 000 fick fängelsestraff, somliga berövades
sina medborgerliga rättigheter och 25 personer avrättades. Många av de kvinnor som haft samröre med tyska
soldater fängslades och många sändes till straffarbete
utan föregående rättegång. Där blev de ofta illa behandlade.
• Tyskebarnens situation resulterade i ett enormt stigma.
Oskyldiga barn fick bära skulden för vuxna människors
agerande i krig. Fundera över vilka som får bära skulden
när vedergällningens timme är inne. Särskilt efter krig där
forna fiender tvingas leva sida vid sida. Vilka kommer till
skada när man egentligen inte kan nå de som är ytterst

ansvariga? Hur gör ett land som gör upp med stora nationella trauman som krig? Med Sydafrikas Sanningskommission, Balkankrigets internationella rättegångar i Haag
och den internationella tribunalen i Rwanda efter folkmorden som exempel, hur har dessa processer sett ut
historiskt? Hur har Norge gjort upp med sin historia? Ta
reda på mer och diskutera.
• Inom den norska militärens högsta skikt (liksom inom
den svenska krigsmakten, åtminstone i början av kriget)
fanns utbredda nazistsympatier. Och somliga som inledningsvis gjorde motstånd kom att omvärdera situationen.
Mamman som ber om nåd för sin son och säger att hon
precis var på väg att ansluta sig till det nazistiska partiet
visar på hur rädslan överskuggar alla de principer och värderingar man tror sig ha. Försök att bortse från hur ni
skulle vilja ha handlat i en situation som i det ockuperade
Norge och sätt upp några scenarier där fundamentet för
era liv skulle slås undan. Jobb arbete, vänner, familjen
skulle hotas - skulle ni fortfarande orka, kunna eller våga
göra motstånd? Går det att föreställa sig att göra avkall på
sin moraliska övertygelse och sina principer?

Sveriges roll
Som framgår av filmen spelar Sverige en roll, dels som
respitort efter sabotagen, men också genom att vi upplät
vår neutrala mark för att den norska legationen skulle
kunna bedriva spionage och underrättelseverksamhet.
Längs den långa svensknorska gränsen gav lokalbefolkningen prov på sitt stöd och hjälpte norrmän, ofta med
risk för sina egna liv. Sverige gav heller aldrig efter för
Hitler när han ville avveckla den norska legationen och vi
kan se i filmen hur viktigt den och det engelska konsulatet
var som sambandscentraler. Permittentrafiken av tysk
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trupp genom landet sågs däremot som ett enormt svek av
den svenska regeringen.
• Enligt reglerna för neutralitet i krig enligt Haagkonventionen (från 1907) får neutrala makters landområden inte
kränkas. Lika lite som den neutrala staten själv inte får
begå neutralitetsbrott. Sveriges roll under andra världskriget som enda neutrala skandinaviska land har varit
omtvistat under hela efterkrigshistorien. För vår eftergivenhet mot tyskarna. För att vi tillät tyska transporter av
krigsmateriel och trupper, transiteringstrafiken på svensk
järnväg. För att vi upplät svenskt vatten och luftrum åt
tyskarna och för att svenska industriledare upprätthöll
handel av exempelvis järnmalm och kullager med nazisterna. Vad vet ni om vårt lands historia under denna tid?
Är det möjligt att förena neutralitet samtidigt som man
upplåter territorium åt andra nationer? Var det ett nödvändigt agerande för Sverige för att hålla sig utanför kriget eller ren feghet? Hur såg vårt lands motiv ut för sitt
handlande? Ta reda på mer och diskutera.

Terrorist eller frihetskämpe
Efter attentaten mot arkiven samtalar Max och Gregers
om att tre av deras kamrater dödats. Gregers färdigställer
en ny utgåva av motståndsrörelsens tidning och Manus
ifrågasätter om det är så strategiskt smart att syssla med
propaganda. Gregers visar upp den nazikontrollerade
Aftenpostens rubrik: “Tre terrorister skutt” och säger att
det är nödvändigt. Motbilden är deras beskrivning av
samma händelse: Dom dog för Norge. Det finns två sidor
av varje historia, säger Gregers.
Sedan 11 september 2001 har kriget mot terrorismen
legat högt på den politiska agendan och ett nästan dagligt
inslag i media. Bilden av "terrorismen" är dock ofta
mindre problematiserad och det är snarare effekterna av
"kriget" som fokus har legat på. Situationen i Abu Ghraib

eller Guantanamo, vilka som fastnat i operationerna för att
fånga terroristerna, tillståndet i Irak etc.
Men terrorism är långt ifrån något nytt begrepp och man
skall minnas att många statsbildningar har sitt ursprung i
rörelser som motståndarna då med självklarhet benämnde
som terrorister. Irländska IRA, israeliska Sternligan, Sydafrikas ANC och de allra flesta länder som frigjort sig från
kolonialmakterna är exempel på detta - i viss mån även en
gång Norge från Sverige.
• Oslogjengen slår enbart till mot militära mål. Ändå vet
man att repressalier kan drabba allt från vanliga civila till
personer med anknytning till deras mål. Hamnarbetarna
som skjuts är ett exempel. Fundera över det moraliska
dilemmat att oskyldiga offras för att uppnå mål som frihet,
självständighet, demokrati etc. Diskutera var ni själva skulle
sätta gränsen om Sverige skulle vara ockuperat. Är en pragmatisk hållning - att i stället försöka "go with the flow" och
försöka att minimera skadeverkningarna - att föredra i stället för att riskera andras liv?
Bilden av vem som är terrorist kan också förändras över tid
i andra avseenden. Under sjuttio och åttiotalet tränade och
beväpnade USA de (i väst) hyllade "frihetskämparna” som
slogs mot den sovjetiska ockupationen. Dessa är idag enligt
afghanistankännare i mångt och mycket samma grupper
och ledare som nu betecknas som talibaner och som nu
vänt sin kamp mot USA-ledda ISAF-styrkor och som står
som symboler för fanatism och terror.
• Diskutera själva vad ni lägger i ordet terrorism och motståndsrörelse. Är det en skillnad om man kämpar mot en
totalitär makt eller en demokrati även om metoderna är
desamma? Hur ser ni på de som bekämpar ockupationsstyrkorna i Irak? Kan man jämföra detta med Oslogjengens
kamp mot Tysklands ockupation?
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Soldat utan krig

Gänget - solidaritet och lojalitet
Oslogjengen som filmen beskriver och som Max Manus tillhörde var ett starkt sammansvetsat gäng. Alla är lika dedicerade och beredda att offra allt. Förenade i entusiasm och
med den känsla av odödlighet som hör ungdomen till inleder de sina aktioner med att trycka upp illegala tidskrifter.
Stämningen är rätt uppsluppen och det finns en självsäker grabbig jargong när de samlas på sina gömställen. Nästan genast är det Max som antar ledarrollen. Han har utkämpat blodiga strider i finska vinterkriget och när han
sedan rymmer från polisen genom att kasta sig ut genom
ett fönster förstärks han roll som ledargestalt. Inom gruppen utkristalliseras ett typgalleri. Gunnar är den lågmälde
seriöse; Gregers den lättsamme med oskyldig uppsyn; Skojfriske Tallak; Kolbein, en sliträv i det tysta osv.
Max ledarroll ifrågasätts i takt med att motgångarna
kommer och de unga männen dör en efter en. Arkebuseringen av fem hamnarbetare är den första motgång som
får både de andra, men framför allt Max själv att ifrågasätta
sin roll.
• Max tar flera beslut med ödesdigra konsekvenser. Ibland
vill han gottgöra genom att själv ta mer ansvar. Som när
han på egen hand tänker utföra sprängningen av Donau.
Tar han onödiga risker utan att inse konsekvenserna? Kräver han det orimliga av de andra, med tanke på vad de riskerar och vad flera kommer att utsättas för, tortyr, långvariga fängelsestraff eller död? Fundera över hur gänget
utvecklas under filmens gång. Vilka kvalitéer har han som
ledare? Vilka svagheter?
• Det verkar finnas en kultur av att nästan tävla i risker i
gruppen. Fundera vidare över hur männen hetsar varandra
till att anta övermänskliga utmaningar? Å andra sidan, kan
det vara så att denna naiva våghalsighet är orsaken till att
de ror i land med sina spektakulära och ofta fräcka kupper?
• Det är ganska uppenbart att framgången också beror på
en stark känsla av sammanhållning. Den norske motståndsmannen Gunnar Fredrik Kvaerk berättade efter kriget;
"Ingen i den norska underjordiska underrättelsetjänsten
vill ta emot en medalj. En för alla - alla för en. Antingen ska
alla ha en medalj eller ingen." Även om just Max Manus fick
en medalj av kungen säger det något om gruppkänslan i
Oslogjengen. Hur visar männen sin lojalitet? På vilket sätt
tror ni att trycket utifrån stärker gruppen?

Krig kräver sina män. Filmen om Max Manus visar att
vissa män också behöver sina krig. Inledningsvis möter vi
Max på slagfältet under blodiga strider under det finska
vinterkriget dit han frivilligt anmält sig. Det är man mot
man. Döda eller dödas. Dessa minnesbilder kommer för
alltid att förfölja honom. Men det har inte avskräckt
honom för att bege sig ut i krig igen. Knappt hinner han
återvända till Norge förrän han slänger sig ut i kampen.
Till synes med dödsförakt inleder han den ena aktionen
efter den andra och i takt med att hans vänner förolyckas
verkar han mindre angelägen att själv överleva. Hans mirakulösa tur och förmågan att överleva, verkar ha invaggat honom i övertygelsen om sin egen odödlighet.
När kriget är över drabbas Max av en känsla av meningslöshet. De flesta av hans vänner är döda, han har
inget jobb, ingen utbildning, inget vidare mål med livet.
Kvinnan han är kär i är gift. Även om de faktiskt får varandra. Plötsligt måste han konfronteras med livet och
vardagen. Något som blir honom nästan övermäktigt.
Alkoholen är ett annat sätt att fly smärtan och kommer
antagligen att bli en följeslagare även efter kriget. Och
även om eftertexterna förtäljer att verklighetens Max blev
affärsman, författare och föreläsare, så var hans mentala
hälsa skör under resten av livet.
• Filmens Max söker utmaningar och kriget ger honom de
kickar han söker. Att försvara sitt eget land ter sig som en
helt rimlig instinkt. Men han söker sig också som frivillig
till strider i annat land. Likt en främlingslegionär eller
yrkessoldat som dras till vilken krigshärd det än må gälla.
Vilka drivkrafter finns och vilka behov tillfredsställs hos
en människa som utsätter sig för livsfara på detta sätt?
Max slänger sig från den ena utmaningen till den andra.
Kriget och soldatrollen innebär ett sammanhang där han
behövs och får en betydelse. Utan den är han inget. Den
posttraumatiska stress och tomhet han känner när kriget
är över delar han med många hemvändande soldater.
Dels kanske man inte betraktas som den hjälte man
trodde att man var. Dels har man kanske både psykiska
och fysiska skador som innebär avgörande förändringar
och lidande. Från att ha varit en naturlig del av ett oljat
militärt maskineri där man lyder order ska man börja ta
egna beslut, ta itu med sig själv och sina känslor.
"Det finns inget mer patetiskt än en soldat som ingen
längre behöver", säger Max. Vad menar han med det?
Vietnamkriget, Kuwaitkriget och nu senast Irakkriget har i
modern tid belyst hur svårt det kan vara att vara en återvändande soldat. En soldat utan krig. Numera talar man
mer om stigmat och tomheten samtidigt som det fortfarande är ett känsligt, nästan tabulagt ämne.
Efter kapitulationen träffas Max och Fehmer i den fängelsecell där gestapochefen sitter. Rollerna är nu ombytta.
Fehmer erkänner sig besegrad och berömmer Max för
hans skicklighet. Det är som om bägge accepterar att krig
är ett spel och nu har tyskarna förlorat. En slags 'gentlemens agreement' råder dem emellan. En bibehållen artighet som mellan två idrottare som tävlar på lika villkor.
• Max möter en annan tysk på tåget innan han ska
spränga Donau. De förstår inte varandra, ändå blir det en
slags artig diskussion där Max både inser krigets realitet
och att han och den andre är två unga män som egentli-
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gen är rätt lika. Fundera över hur kriget ur en aspekt är ett
slags livsfarligt spel där man tvingas ställa sig över medmänskligheten och anta roller. Ur en annan, en spegelbild
som öppnar för förståelse och viss empati.

Max Manus - myt och människa
Över en miljon norrmän har hittills sett en av Norges
dyraste filmprojekt någonsin. 55 miljoner har det kostat
att levandegöra den verklighetsbaserade historien om den
norska motståndsrörelsens mest mytomspunna förgrundsgestalter. Berömd för spektakulära rymningar, för att ha
fler liv än en katt och för att ha utfört effektiva sabotage.
Och inte minst som mottagare av en lång rad norska och
brittiska utmärkelser och medaljer. Ett liv skräddarsytt för
en klassisk äventyrsfilm med det andra världskriget som
en slitstark fond.
För norrmännen finns givetvis ett behov av att skildra
sin närhistoria, dess verkliga hjältar och samtidigt skapa
en dramatisk filmupplevelse för dagens publik. “Max
Manus” har alla ingredienser vi väntar oss av ett filmäventyr. Dess något pojkstrecksaktiga inledning övergår i en
farlig katt och råttalek med halsbrytande flykter i sista
minuten, nattliga tillslag, tidspressande uppdrag under
falska identiteter och ett sammansvetsat gäng av musketördignitet. Här svävar man inte på målet vilka som är filmens antagonister respektive protagonister. Blonda norrmän i lusekoftor och ylle, mörka tyskar i uniformer och
svarta stövlar.
Formmässigt är “Max Manus” en påkostad men konventionellt berättad historia. Kronologiskt strukturerad, så
när som på några tillbakablickar och Max minnesbilder av
finska kriget. Fotot är på vissa ställen storslaget men
också inställsamt artificiellt. Med sirligt motljus och softad lins. Scenerna från Finland skiljer sig i sin mer renodlat svartvitgråa skala. Med det röda blodet kontrasterande
mot snön. För övrigt har man arbetat med dova färger för
att endast låta det röda från nazistflaggor, senare norska
flaggor och just blod bli det enda framstående i bilderna.
Filmmakarna har bemödat sig om att återskapa tidsepoken genom ambitiösa kulissbyggen, påkostade digitala
effekter av krigsflygplan och sjunkande fartyg, motståndsmän i tidstypiska kläder. För sekvenser som stockholmsexteriörerna har man däremot använt gamla journalfilmer i
färg.
• Med filmatiseringen av en nationell hjälte finns det
givetvis många sanningar att förhålla sig till. Historien är
hela tiden under omvärdering. Till viss del blir “Max
Manus” en norsk historielektion och en påminnelse till en
ung publik som kanske har vaga idéer, eller ingen aning
om vem Max var. Samtidigt är det en ohejdad hyllning till
Oslogjengen, och det de stod för. Kritiska synpunkter mot
filmen har just handlat om denna möjliga försköning av
en enda person i ett mycket större skeende. Motståndsrörelsen var så mycket mer och inte minst var kvinnornas
roll av stor betydelse. Hur förhåller sig filmen till sin mytiska förebild? Vilka ansatser till psykologisering finns?
Blir personerna runt Max trovärdiga porträtt eller ett typgalleri? Hur framställs tyskarna? Har man lyckats ta sig
förbi de värsta klichéerna?

• Max Manus har drag av olika genrer. Man kan lätt associera till andra romantiserande krigsäventyr som “Örnnästet”, “Kanonerna på Navarone” eller “Hjältarna från Telemarken”. Men den har också lånat ingredienser från rififithriller och kärleksmelodram. Autentiska bilder från
andra världskriget associerar de flesta av oss med svartvita journalfilmer som med sin patina på ett sätt distanserar händelserna. Teve visade för en tid sedan serien “Krigets färger” något som säkert för många innebar att man
såg det andra världskriget i nya dimensioner och att det
plötsligt framstod som konkret och verkligt. Spelfilmen
har använt sig av både färg och även svartvitt (“Schindlers
list”) eller blandat formaten för att uppnå olika effekter.
Fundera över hur man arbetat med färgerna och scenografin i “Max Manus”. Hur troget måste man förhålla sig
till historiska fakta och ändå presentera en självständig
berättelse? Hur upplever ni själva filmen om Max Manus?
Som realistisk, romantiserande eller glorifierande? Vilka
genregrepp känns bekanta? Vilka bilder eller filmer har
format er egen bild av andra världskriget?

Andra filmtips
“Sophie Sholl” av Marc Rothemund. “Gränslots” av LarsGöran Pettersson. “Swing Kids” av Thomas Carter. “Flammen og Citronen” av Ole Christian Madsen samt “Andra
världskriget och Sverige” av Olle Häger och Hans Villius.

Produktionsuppgifter
Norge 2008
Producent: John M. Jacobsen, Sveinung Golimo
Manus: Thomas Nordseth
Regi: Espen Sandberg, Joachom Rønning
Foto: Geir Hartly Andreassen
Produktionsdesign: Karl Júlíusson
Klippning: Anders Refn
Musik: Trond Bjerknæs
Kostym: Manon Rasmussen
I rollerna
Max Manus - Aksel Hennie
Gregers Gram - Nicolai Cleve Broch
Edvard Tallaksen - Mats Eløen
Gunnar Sønsteby - Knut Joner
Kolbein Lauring - Christian Rubeck
Ida Nikoline 'Tikken' Lindebrække - Agnes Kittelsen
Siegfried Fehmer - Ken Duken
Kapten Martin Linge - Peter Næss
Solveig Johnsrud - Viktoria Winge
Tekniska uppgifter
Speltid: 117 min
Format: Vidfilm
Ljudsystem: Dolby Digital
Censur: från 15 år
Svensk premiär: 15 maj 2009
Distribution
Nordisk Film, Tegeluddsvägen 80, 115 28 Stockholm tel 08-587 822
00, fax 08-587 822 53 www.nordiskfilm.com
Redaktion: Andreas Hoffsten, Barn & ungdom, Svenska Filminstitutet, maj 2009
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