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[Film]

[Musikk]

KNULL MEG, ELSK MEG.Tess (Sanna Bråding) kom ikke med på «Big Brother», og forsøker
lykken i amatørporno i «Ett hål i mitt hjärta».

Storsleggeporno
Etter tre innsiktsfulle og enga-
sjerende spillefilmer har 
Lukas Moodysson laget den
banale tålmodighetsprøven
«Ett hål i mitt hjärta»
Amatørporno, det må vel være det
ultimate konsentrat av sivilisasjo-
nens undergang. Bare tanken på en
slik aktivitet, kan øke pulsen hos en-
hver samfunnsrefser in spe. 

Moodysons første film, «Fucking
Åmål», fikk unge homofile ut av
skapet og «Lilja 4-ever» skapte traf-
fickingdebatt over hele Skandina-
via. Nå har svensken satt seg fore å
legge kroppsfiksering, sexfiksering
og kjendishysteri under lupen, og
han isolerer det dramatisk til en li-
ten forstadsleilighet der det lages
amatørporno. Men det er ikke sivili-
sasjonens undergang vi ser i «Ett
hål i mitt hjärta». Vi ser en selvopp-
nevnt frelser som er blitt paralysert
av sitt eget kreative talent.

Et klaustrofobisk helvete. Tess
(Sanna Bråding) kom ikke med i
«Big Brother», men håper amatør-
porno kan være en snarvei til be-
rømmelse. Det bringer henne til
den middelaldrende Rickard
(Thorsten Flinck), en fordervet
subb som lager porno i stuen, mens
den bleke og forsagte tenåringssøn-
nen Eric (Björn Almroth) sitter bak
lukkede persienner og holder sel-
skap med en boks meitemarker på
rommet sitt. Rickards leading man
er Geko (Goran Marjanovic), en
mann som viser alle tegn på at han
begynner å bli trøtt av det hele. Og
selvfølgelig skal det, banalt og opp-
lagt, vise seg at alle sammen er trøt-
te, triste og sårbare. Dessverre bryr
vi oss ikke i det hele tatt.

Unorsk lykke
Sigurd Lie etterlot seg en unik
og gledestrålende symfoni
som nå er kommet på cd.
Hundre og ett år etter sin død er Si-
gurd Lie (1871–1904) stadig berømt
for bare ett stykke, nemlig sangen
«Sne». Den ble faktisk brukt i fil-
men «Detektor» i instrumentalver-
sjon.

Sigurd Lie vokste opp i Kristian-
sand. Byen har en gate oppkalt etter
ham. Det har også Oslo, der Lie
bodde fra 1898 og virket som diri-
gent. Tuberkulose ble Sigurd Lies
skjebne. Fra studiedagene i Leipzig
tidlig på 1890- tallet til han dør i
1904, blir han gang på gang slått
ned og må legge vekk verkene. Men
han blir alltid ferdig med det han
påbegynner. Han treffer sitt livs
kjærlighet, den ti år yngre Gudrun
Bødtker-Næss. Hun vil ha ham,
enda Sigurd gjør det klart at han
kan dø når som helst og bringe hen-
ne stor sorg. De får et år sammen.
Hun er hos ham til det siste. Men

straks vi har tørket tårer over denne
historien, oppdager vi at det ikke er
mye sjelekval og selvmedlidenhet i
de tre Sigurd Lie-verkene Kristian-
sand Symfoniorkester fremfører på
cd-en fra det lille selskapet Lind-
berg Lyd. Sigurd Lie lager en livs-
lykkens musikk.

Fremover. «Symfoni i a-moll» ble
påbegynt i Berlin i 1899. De tre før-

ste satsene ble spilt i Bergen 1901.
Hele symfonien ble fremført i Kris-
tiania i 1903. Da måtte siste sats set-
tes sammen av kveldens dirigent
Iver Holter, en gang lærer for Sigurd
Lie. Selv var Lie for syk til å overvæ-
re konserten. Men han ser alltid
fremover og forteller i brev at han
gleder seg til å gjøre visse omarbei-
delser.

Symfonien ble møtt med respekt
av kritikken. Håndverket var godt,
men man savnet noe personlig. 

En norsk Schumann. Det gjør ikke
vi. «Personlig» betydde den gangen
«påvirket av norsk folketone og lyn-
ne». Det er ikke Sigurd Lie i sin
symfoni. Hans forbilde er Robert
Schumann, og han får til den store
tyske klassikers ledige melodifø-
ring. Musikken danser fremover.
Vekslingen mellom klangene i or-
kesteret kommer i en naturlig flyt.
De lyse hornene og trompetene i fi-
nalen kan godt oppfattes som tri-
umf og vårens komme, men også

NORGES SCHUMANN.Sigurd Lie

som absolutt musikk. Temaene har
utallige utviklingsmuligheter og Lie
forfølger dem alle. 

Ikke tragisk. «Personlig» på nasjo-
nalromantikkens premisser er Lie i
de to andre verkene på cd-en:
«Konsertstykke for fiolin og orkes-

ter» og «Wartburg» for
bassbaryton og orkester.
Her ligner han på Grieg,
noe som gjør verkene
nokså ordinære og tidsty-
piske. Cd-en anbefales li-
kevel sterkt. I symfonien
møter vi fornyelse og lys,
en sterk utfordring til vår

sans for det tragiske.
TRON JENSEN

Kristiansand 
Symfoniorkester
Sigurd Lie (1871–1904)
Terje Boye Hansen, dirigent
Terje Tønnesen, fiolin
Frode Olsen, bassbaryton
Lindberg Lyd as 2005
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Av et klaustrofobisk helvete kan
det bli knakende god film, men det
er ikke blitt det av det klaustrofobis-
ke helvetet i «Ett hål i mitt hjärta».
Lukas Moodysson tar oss ikke med
inn dit, men lar oss sitte utenfor og

se på. Han kaster historien frem og
tilbake, bruker lydcollager som bry-
ter inn i handlingen som elektriske
støt og presser kjøtt i alle former rett
i ansiktet på oss, mens det stønnes
og skrikes, mens fornedrelse både

fysisk og psykisk åpenbart skal sym-
bolisere flukten fra den egentlige in-
timiteten hovedpersonene ønsker
seg, men ikke tør gripe etter.

Noen sekvenser spilles av barbie-
dukker, så vi ikke har noen mulighet
for å gå glipp av nærhets- og av-
standspoenget. I overdreven iver
gjør han også et poeng av å sladde
alle merkevarer, mens kjønnsorga-
ner i alle mulige varianter flagrer
fritt på lerretet. Det barberes, frise-
res, pumpes, spys, smøres, sniffes,
bedøves og opereres: jammen skal
vi sjokkeres. 

Sjokkerende kjedelig. Men vi
glemmer ikke ett sekund at vi ser en
film. Til det er effektene for abrupte,
og nyansene for få, for ikke å si ikke-
eksisterende. Sannsynligvis hadde
virkningen vært sterkere om han
bare pent og rolig hadde gjennom-
gått all preppingen som skal til før
sexen kan filmes. For noe annet gjør
han ikke med hovedpersonene sine.
Det er høyst uklart hva han vil for-
telle. Vi kommer ikke inn på dem, vi
rekker ikke å mene noe om dem el-
ler føle for dem, og når høydepunk-
tet kommer – at Geko kaster opp i
munnen på Tess – er vi ikke bare
numne. Vi har kjedet oss.

Hvis noe skulle være sjokkerende
overhodet med «Ett hål i mitt hjär-
ta», så er det vel akkurat det: at vi
kjeder oss.
ØYVOR DALAN VIK

«Ett hål i mitt hjärta»
Sverige 2004, regi Lukas 
Moodysson, spilletid 98 minutter,
sensur 18 år, norsk premiere 4.
mars. Vises utekstet.
Med: Sanna Bråding, Goran Mar-
janovic, Björn Almroth, Thorsten
Flinck.
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