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Hvor livet brænder på 

Af Jes Nysten 
 
Christian E. Christiansen (instruktøren af den glimrende 
ungdomsfilm ”Råzone”), lavede sidste år kortfilmen 
”Om natten”, der blev nomineret til en Oscar. Nu har 
han omsat og udvidet den til en hel spillefilm.  
Tema og fokus er fastholdt: tre unge piger er indlagt 
på hospitalet – de har alle fået konstateret kræft. 
Situationen gør at de sædvanlige spilfægterier piger 
imellem bliver meningsløse, for når man er der, hvor de 
tre er, er der simpelthen ikke tid til udenomssnak. Det 
gælder jo liv og død! Indflettet i de stærke scener på 
hospitalet, hvor der vitterlig kæmpes på liv og død, får 
vi gennem flashbacks indblik i vigtige episoder i disse 
tre pigers liv – episoder som er med til at give os en 
fornemmelse af det, der både har gjort dem sårbare og 
stærke – og som for alvor bliver udfordret i deres 
nuværende situation.  

 
Det er netop disse tilbageblik på pigernes liv, den oprindelige novellefilm er blevet udvidet med, og de 
giver da også en fornemmelse for, hvem de tre piger er, men filmens klare styrke er den intense og 
forbløffende ærligt fortalte kamp, der udspiller sig på hospitalet.  
 
Man kan ikke lade være med at beundre de tre unge skuespillere – Julie R. Ølgaard, Nel Rønholt og 
Laura Christensen – for den ildhu og seriøsitet de er gået til opgaven med. Der er intet glamourøst 
eller sentimentalt klistret over deres præstationer. De har virkelig forsøgt at skære ind til benet.  
Der var i TV et interview med de tre sammen med en ung kræftsyg pige, hvor det fremgik af 
samtalen, at den ”rigtigt” syge havde været en vigtig sparringspartner for dem i deres arbejde med 
rollerne, og det var tydeligt at også hun havde haft udbytte af disse samtaler.  
 
Stor respekt til instruktør og skuespillere for deres ærlige og vedkommende fokusering på noget, som 
vi helst ikke vil konfronteres med.  
 
 
 
Filmfakta 
Danmark - 2008 - Instr. og manus: Christian E. Christiansen - Medv.: Laura Christensen (Sara), Julie 
Ølgaard (Stephanie), Neel Rønholt (Mette), Pilou Asbæk (Oliver), Thomas Voss (Kenneth), Christian 
Tafdrup (Oscar), Henrik Prip (Torben), Laus Høybye (Hjalte), Toke Græsborg (Andreas), Lars 
Simonsen (Mettes far), Simone Bendix (Mettes mor) - 89 min. - Biografpremiere d. 1/8 2008 og på 
DVD d. 18/3 2009 - Udlejning/pressefotos © Nordisk Film - Tilladt for børn over 11 år  
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