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Henrik Bo Nielsen 

Hvad sker der med den  
filmiske fortælling i det  
digitale medielandskab? 

En usynlig hånd bevæger sig ud af lærredet i den mørklagte biografsal. Smyger sig om 
reversen på betragteren og trækker ham eller hende med et fast greb ind i fortællingen. 
Fastholder beskueren gennem en dramaturgisk bue. Fastholder med gys, gråd eller 
grin, og med effektive greb, der til sidst sætter eller kyler tilskueren ned i sædet igen, 
mens mørket langsomt ændres til lys. Er fortællingen god, går betragteren ud glad eller 
rasende, grådkvalt eller smilende. Aldrig upåvirket. 

En god fortælling er en god fortælling – også 
når det handler om film i den digitale tidsal-
der. En grundlæggende god og gribende fil-
misk fortælling rummer de samme kvaliteter 
som før digitaliseringen.

Det vil jeg mene, også selvom jeg i høj grad 
værdsætter film, der ikke følger den klassiske 
Hollywoodmodel. Det kan være, at man for-
lader biografen omtumlet og forvirret, måske 
irriteret. Eller opløftet og beriget af at have 
oplevet storslået billepoesi uden en historie i 
traditionel forstand. Det afgørende er, at man 
er anfægtet.

Det er, helt overordnet, de samme fortæl-
linger, der virker, før som nu. 

Jeg kunne derfor godt tænke mig at stille 
spørgsmålet Hvad sker der med den filmiske 
fortælling i det digitale medielandskab? For der 
er ingen tvivl om, at teknologien – digitalise-
ringen – har enorm indflydelse på den filmiske 
fortælling; i måden der bliver fortalt, formate-
ret, produceret, distribueret og interageret på. 

Konstateringen af, at ”en god fortælling er 
en god fortælling” er for overfladisk set i lyset 
af, at forandringerne blinker som advarsels-
lamper eller imødekommende retningsgivere 

derude. Man kan med god ret diskutere, om 
forandringerne er indtruffet eller bare under 
forberedelse. Måske ikke i hovedformatet 
spillefilm, dertil går de blockbusterlignende 
klassiske fortællinger endnu alt for godt ved 
biografernes billetluger, men forandringerne 
er måske på vej som en manifestation af en 
opdeling mellem på den ene side fortællinger 
til det store lærred – og så alt det andet.

Et opbrud i  
filmfortællingens udvikling
Det grundlæggende filmiske format har stået 
sin prøve længe. Mange filmkunstnere holder 
stadig fast i en sikker, men også en smule ar-
rogant overbevisning om, at den rigtige måde 
at vise og fortælle film på er i en biograf. An-
derledes har det været for andre kunstarters 
fortællemåder. Romaners fortællestil har 
flyttet sig voldsomt, og i musikkens verden 
har formatet længe styret indholdet. En efter-
krigstid med hitlistestrukturer gjorde – med 
enkelte afvigelser i de tidlige 70’eres syretid 
– treminutters formatet til religion. Tekster-
nes hjerte-smerte-tema kunne variere, men 
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den grundlæggende skabelon blev fulgt, ind-
til pludselig en morgen i 80’erne, hvor musi-
kerne begyndte at blæse formatet en hatfuld 
og bruge både fem, seks, syv og otte minutter. 
I dag er der vel flere undtagelser end regler 
i populærmusikkens repertoire. Og vi hører 
ikke længere et helt album, tilrettelagt som 
værk fra start til slut, men derimod enkelt-
numre – ofte samplede og remixede – på vores 
foretrukne musik-streamingtjeneste. 

Samme udvikling har vi ikke set i filmens 
fortælling endnu, men det ser nu ud, som om 
der kommer et opbrud. Vi ser blandt andet en 
tydeligere kapitelmæssig opdeling. Instruktø-
rer har ganske vist længe arbejdet med kapi-
telopdelinger, men i kunstnerisk motiverede 
metastrøg snarere end den mere matematiske 
og forbrugerstyrede opdeling, der først nu så 
småt er på vej med den enorme vækst i tv-
serier, produceret til et globalt marked. Det 
kommer der givetvis mere af. Streamingtje-
nester, tv-stationer og digitale operatører, der 
opererer og udvikler, fjernt fra fortidens film-
studier, baserer deres fortællinger på big data 
og fokuserer i stigende grad på modtagesitua-
tioner, hvor alt, hvad der ikke kan modtages 
og forstås i en skarp og kort kapitelstruktur, 
nøje afstemt med forbrugsvaner, vil komme 
under pres. Publikum vil i stigende grad kon-
sumere levende billeder i fragmenter – på far-
ten, på cykel, løbebånd osv.

Nye krav, nye muligheder
De streamingtjenester, der i højere grad ser 
film og filmisk indhold på linje med tv-serier, 
vil de kommende år blive stedse mere afgø-
rende i finansieringsøjeblikket, og film, der 
forventes at have en væsentlig del af deres in-
dtjening uden for biograframmen, kommer til 
at tage varsler af det.

De filminstruktører og manuskriptforfat-
tere, der er formet af ”en anden tid” og en an-
den filmforståelse, vil med stor sandsynlighed 
opfatte de nye krav som snærende og kunst-
nerisk begrænsende. Nye generationer, der i 
højere grad selv er vokset op med et forbrug af 
billedbårne fortællinger, der opdeles, samples 

og tænkes på nye måder, vil formentlig se på 
udviklingen med andre øjne. Udviklet, det 
bliver der.

Hvor filmproduktion tidligere var forbe-
holdt de få, der havde adgang til tungt og dyrt 
optageudstyr, kan alle i dag optage og redigere 
levende billeder med telefoner eller tablets. 
Selvfølgelig skal der mere end udstyr til for 
at skabe en god fortælling. Ikke ethvert barn 
med en blyant i hånden kan skrive som H.C. 
Andersen. Derfor er der stort fokus i Danmark 
og i mange andre lande på mediepædagogik 
og digital dannelse, så nye generationer lærer 
at analysere og skabe levende billeder. Man 
har lov at håbe på, at en bredere og mere de-
mokratisk adgang til produktionsudstyret og 
dermed til rekruttering medfører en større di-
versitet, både i indhold og i måden at fortælle 
på. 

Også på den professionelle bane betyder 
digitalisering af produktionsudstyret nye mu-
ligheder. Det Danske Filminstitut har for at 
opmuntre til større risikovillighed i branchen 
initieret, at der bliver produceret flere film 
på små budgetter. Formålet med lavbudget-
filmene er, at der bliver eksperimenteret med 
både produktions- og fortælleformer. 

Andre af den digitale tidsalders utallige 
kommunikations- og afsætningskanaler vil 
også påvirke fortællingerne. Engang foregik 
en films udvikling i lukkede rum, en slags 
troldmandens værksted, hvor kun de nøje 
planlagte ”pressebesøg” på film-settet, den vel-
gennemtænkte lancering og de tunede trailere 
førte frem mod premiere, presseomtaler og 
anmeldelser af højtrespekterede filmeksperter.

Alt dette kan stadig ses i dag, men en inte-
ressant og voksende tendens i den yngre del 
af branchen er at være i dialog med filmens 
potentielle publikum på et meget tidligt tids-
punkt; digitale platforme, sociale medier og 
crowdfunding bliver en del af en films finan-
sieringsgrundlag og communitybuilding. Der 
skabes nye rum, sammenhænge og fællesska-
ber, hvor den kunstneriske skabelsesproces 
sker i dialog med et kommende publikum, 
og hvor historiefortællingen derfor begynder 
langt tidligere i processen.
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Finansieringsstrukturen  
udfordres
En aktuel og kompleks diskussion i europæisk 
mediepolitik handler om det digitale indre 
marked. Groft trukket op handler et forslag, 
fremsat af Europa-Kommissionen, om at 
forbrugere og virksomheder skal have langt 
bedre adgang til varer og tjenesteydelse på 
tværs af grænserne i Europa. Det vil skabe 
både økonomisk vækst og glade forbrugere 
af film, musik og spil, der er blandt de mest 
populære online-produkter. Det lyder besnæ-
rende, men der er stor fare for, at man ødelæg-
ger finansieringsstrukturen i de enkelte lande. 
En del af en films finansiering kommer nemlig 
ved, at man sælger territorier fra. Det kan man 
ikke længere, hvis EU ophæver muligheden 
for den såkaldte geoblokering, og så mangler 
der en masse penge i finansieringen. En situa-
tion, der risikerer at føre til færre og dårligere 
danske film. Få europæiske filmfolk bryder sig 
om forslaget, mens dele af Hollywood klapper 
i hænderne, for de vil have lettere ved at sætte 
sig på markedet. 

Det er ikke et ønskværdigt fremtidsscena-
rie; for selv om de fleste af os elsker en velfor-
talt Hollywood-blockbuster, er det vigtigt for 
filmkunstens og filmfortællingens udvikling, 

at der også fortælles historier med lokalt ud-
gangspunkt. Og at måden at fortælle på kon-
stant udfordres.

Den gode filmfortælling  
vil overleve
Ind imellem er der nogen, der foreslår, at 
Det Danske Filminstitut tager bestik af digi-
taliseringen og ændrer navn til Det Danske 
Medieinstitut – eller noget i den retning… Og 
på en måde giver det mening. Filminstituttet 
støtter tværmediale fortællinger og interaktive 
computerspil, vi støtter dokumentarfilm og 
tv-serier, vi arbejder med talentudvikling, og 
vi har fokus på børn og unges medievaner og 
digitale dannelse. Hertil svarer andre, at film 
er alle digitale fortællingers moder. 

Digitaliseringen skaber et hav af nye mu-
ligheder og udfordringer, som både filmfolk, 
filmkøbmænd og støtteorganer skal udfor-
ske med hovedet koldt og hjertet varmt. Men 
udgangspunktet er den gode filmfortælling, 
og den skal nok overleve. Vi skal til gengæld 
kæmpe for, at der skabes rum til eksperimen-
ter, mangfoldighed og nye stemmer i koret. Vi 
står på en tærskel, noget vil ske.

Henrik Bo Nielsen, CEO, Det Danske Filminstitut.


