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Lord Of War 

 
Penge lugter ikke...? 
Af Jes Nysten 
 
”Lord of War” er et moralsk indigneret indlæg imod 
tidens våbenhandel (både den legale og den 
illegale) forklædt som barsk sort komedie. Faren 
ved at bruge en grovkornet humor som 
fortælleform er naturligvis, at den berettigede 
løftede pegefinger drukner i gags. 
 Yuri er oprindelig fra Ukraine, men lever i 
begyndelsen af filmen som lidt af en indvandrer-
taber i New Yorks udkant. Men en dag får han 
noget, der ligner en åbenbaring, da han ser en 
mand bliver myrdet, og på blot et par år bliver han 
styrtende rig ved at slå sig op som våbenhandler. 
Fuldstændig ribbet for moralske skrupler handler 
han med hvem som helst om hvad som helst. Som 
han siger på et tidspunkt med stolthed i stemmen 
”jeg har handlet med enhver hær – undtagen 
Frelsens Hær!”  
 Med stor fornøjelse rejser han rundt til verdens brændpunkter hele tiden på jagt efter en god 
handel. Det slår aldrig fejl. Dog medgiver han, at han aldrig har solgt våben til Osama bin Laden, men 
det var alene fordi ”han altid udstedte dækningsløse checks”…!  På et tidspunkt bliver Yuri bekymret 
for sin forretning, da han hører seriøs tale om, at man er i gang med omfattende fredsforhandlinger, 
men som han med ro i sindet konstaterer, er alle de fem permanente medlemmer af sikkerhedsrådet i 
FN de allerstørste våbenhandlere, så mon ikke hans forretninger kan fortsætte?  
 Han lever et stilfuldt liv midt i Manhattans luksus med en tidligere model, der tror, at Yuri er 
beskæftiget i international skibshandel.  
 Filmen er instrueret af Andrew Niccol, der lavede manuskriptet til ”The Truman Show”, som 
var noget af et moralsk lærestykke. ”Lord of War” er endnu en film i den efterhånden lange række af 
film, der sætter fokus på krig og dens uhyrligheder, f.eks. ”Hotel Rwanda”, men filmens vittige dialog 
og underlæggende kynisme gør, at budskabet desværre bliver lidt diffust. Men det er måske godt det 
samme, for var det ikke pakket ind på denne morsomme måde, så var det ikke til at holde ud at være 
konfronteret med denne fuldstændigt perverterede verden.  
 Yuri spilles af Nicolas Cage, der fuldstændig hengiver sig til denne rolle som en gennemført 
slubbert med et charmerende smil på læben: en mand, der er godt tilfreds med sig selv - en rigtig 
igangsætter.  
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