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DOGMA 95
är ett filmskaparkollektiv som har bildats i Köpenhamn
våren 1995.

DOGMA 95 har som mål att motarbeta »vissa tendenser«
inom den nutida filmen.

DOGMA 95 är en räddningsaktion!

Parollerna om individualism och frihet resulterade i ny-
skapelser under en tid, men ingen verklig förändring.
Vågen blev alltmer utslätad, liksom regissörerna. Vågen
växte sig aldrig starkare än människorna bakom den. 
Den antiborgerliga filmen blev själv borgerlig, då teorierna
var baserade på en borgerlig konstuppfattning. Auteurbe-
greppet var borgerlig romantik från början och därmed...
falskt!

För DOGMA 95 framstår inte filmen som individuell!
Idag har vi översvämmats av en teknisk stormflod, som

innebär den slutliga demokratiseringen av mediet. För för-
sta gången har alla möjlighet att göra film. Men ju mer till-
lgängligt mediet blir, desto viktigare framstår avantgardet.
Det är ingen tillfällighet att uttrycket »avantgarde« har
militära undertoner. Svaret är disciplin... vi måste klä våra
filmer i uniform, ty det individuella filmverket är dekadent
per definition!

DOGMA 95 står i opposition mot den individuella filmen
genom den obestridliga regelsamling som vi har gett nam-
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net KYSKHETSLÖFTET.
1960 hade man fått nog! Filmen hade sminkats ihjäl,

sas det, men senare har make up-en smetats på med
explosionsartad ymnighet. Den dekadente filmskaparens
»främsta« uppgift består i att lura sin publik. Är det något
vi kan vara stolta över? Är det dit 100 år av filmskapande
har fört oss? Illusioner genom vilka känslorna kan 
kommunicera? Genom den enskilde konstnärens fria val
av trollerikonster? Förutsägbarheten (dramaturgin) har bli-
vit den guldkalv kring vilken vi dansar. Att låta de diktade
personernas inre liv rättfärdiga handlingen är alltför kom-
plicerat och inte »fint« nog. Den ytliga handlingen och den
ytliga filmen hyllas nu som aldrig förr. Resultatet är ofrukt-
bart. En illusion av patos och en illusion av kärlek 

För DOGMA 95 framstår inte filmen som illusion!
Idag härskar en teknisk stormflod, där sminket upphöjts

till något gudasänt. Med hjälp av de nya teknikerna kan
vemsomhelst närsomhelst rensa bort de sista resterna av
sanning i sensationens kvävande famntag. Illusioner är
vad filmen kan gömma sig bakom.

DOGMA 95 motarbetar den illusionsskapande filmen
genom de obestridliga regler som tillsammans utgör
KYSKHETSLÖFTET.

Kyskhetslöftet: Jag lovar att underkasta mig följande
regler som utarbetats och beslutats av DOGMA 95.

1 All filminspelning skall ske på plats. Scenografi och 
rekvisita får ej tillföras. (Om speciell rekvisita krävs 
för en berättelse, skall en inspelningsplats väljas där
sådan rekvisita finns.)

2 Ljud skall upptas samtidigt som bilden. Inget ljud får 
upptas skilt från bilden. (Musik får alltså inte använ
das i andra fall än om den förekommer på inspel-
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ningsplatsen.)

3 Kameran skall vara handburen. All rörelse eller orör-
lighet som kan styras av handen är tillåten. (Filmen 
skall inte utspelas där kameran är placerad, utan 
kameran skall följa filmens handlingsförlopp.)

4 Filmen skall spelas in i färg. Inga ljussättningar      
accepteras. (Är ljuset för svagt för att ge exponering,
bör scenen utgå eller så kan en lampa monteras på 
kameran.)

5 Optiska efterarbeten liksom filtersättning av filmen 
är förbjudna.

6 Filmen får ej innehålla ytlig handling. (Mord, vapen 
och liknande får ej förekomma.)

7 Tidsmässiga och geografiska utvikningar är förbjudna. 
(Det vill säga, filmen utspelas här och nu.)

8 Genrefilm accepteras ej.

9 Filmformatet skall vara 35 mm.

10 Regissörens namn skall inte förekomma i för-
texterna.

Dessutom lovar jag att som filmskapare avstå från per-
sonlig smak! Jag är inte längre konstnär. Jag lovar att
avstå från att skapa ett »verk«, då jag prioriterar ögon-
blicket framför helheten. Mitt främsta mål är att utkräva
sanningen från mina medverkande och ur mina scenerier.
Detta vill jag befrämja med alla medel och på bekostnad
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av all god smak och all estetik.

Härigenom avger jag KYSKHETSLÖFTET.

7



I inledningen till Thomas Vinterbergs film Festen - den
första Dogma-filmen - anländer släktingar och vänner till
filmens huvudperson, den framgångsrike affärsmannen
Helge Klingenfeldt, till den stora slottsliknande herrgård
som gjorts om till ett exklusivt hotell. Gästerna som ska
fira Helges 60-årsdag tas emot i hallen av en receptionist
som visar dem till rätta i huset. Han står bakom en recep-
tionsdisk, vilket ju inte är någon ovanlighet i sammanhang
som detta.

En tid efter premiären på Festen avgav Vinterberg en
bekännelse. Han sade sig ha svikit ett av de tio Dogma
95:s bud som finns formulerat i det s.k. kyskhetslöftet.
Receptionsdisken hade placerats i hallen av en av pro-
duktionsmedarbetarna. Vinterberg hade alltså tillfört
rekvisita till inspelningsplatsen och därmed brutit mot
regel nummer 1: Scenografi och rekvisita får ej tillföras
(om särskild rekvisita krävs för en berättelse, skall en
inspelningsplats väljas där sådan rekvisita finns).

En tid därefter meddelade Lars von Trier (upphovsman
till Dogma-film nummer 2, Idioterna) upprört, att samtliga
kopior till hans film måste dras in, eftersom producenten
till filmen, Peter Aalbaek-Jensen, von Trier ovetande sett
till att laboratoriemässigt förbättra ljuskvaliteten i några
scener i filmen och härmed brutit mot Dogma-regel 5:
Optiska efterarbeten liksom filtersättning av filmen är för-
bjudna.

Skall man se dessa båda reaktioner som utslag av
koketteri? För vem bryr sig egentligen om, om de båda fil-
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marna inte till punkt och pricka har följt det manifest de
båda formulerat och är upphovsmän till? Huvudsaken - för
åskådaren - måste väl trots allt vara, om filmerna är
intresseväckande, underhållande, fantasieggande och
värda ett beskådande.

Eller kanske skall de båda filmarnas bekännelse och
protest snarast ses som två PR-mässigt anpassade utta-
landen i avsikt att öka intresset för de båda filmerna? Så
togs ju själva Dogma-manifestet emot av den danska
pressen, när det presenterades i mars 1995. Som ett PR-
fyndigt påhitt utan större allvar och genomförbarhet.

Svaret blir kanske ett både-och. En grundläggande idé
och avsikt med Dogma-manifestet är, att först när de tio
reglerna för filmskapandet följs till punkt och pricka, kan
den konstnärliga frihet som eftersträvas uppstå. De rigo-
rösa reglerna är en direkt förutsättning för att en friare
attityd gentemot mediet och gentemot arbetssituationen
skall kunna skapas. Det kan låta som en motsägelse,
men just detta faktum har understrukits och bekräftats av
alla de som på olika sätt har varit involverade i de olika
Dogma-projekten.

Ett är i vilket fall säkert: Efter det att de båda första
Dogma-filmerna, Festen och Idioterna, fått sin urpremiär
vid filmfestivalen i Cannes 1998 (där även Festen belö-
nades med juryns pris) har intresset för Dogma-metoden
växt till imponerande dimensioner. Det är numera så stort
att man i samarbete mellan de båda produktionsbolagen
Zentropa och Nimbus (som stått bakom den första kvar-
tetten Dogma-filmer) inrättat ett s.k. Dogma-sekretariat för
att kunna informera om och besvara frågor kring Dogma-
projekten. Sekretariatet handhas av Nimbus Film, som har
anställt två högskolestuderande som på halvtid admi-
nistrerar det hela. Dogma-filmer görs nu över hela världen,
och sekretariatet utfärdar diplom till de olika projekten så

S T I G  B J Ö R K M A N
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snart de produktionsansvariga kan styrka att filmprojektet
till punkt och pricka har följt reglerna i Dogma-manifestet.
(Vidare information kan fås på Internet.)

Historiskt sett har Dogma-projektet bara sju år på nack-
en. Dogma-manifestet publicerades 1995. Det skedde
mindre av nödvändighet än av lust. Men det kom alltså att
dröja till 1998 innan de båda första Dogma-filmerna pre-
senterades. De ingick i en kvartett som också bestod av
Soren Kragh-Jacobsens Mifune (från 1999) och Kristian
Levrings The King Is Alive (från 2000). Därefter har bl.a.
en amerikansk, Julien donkey-boy av Harmony Korine och
en fransk, Lovers av Jean-Marc Barr, Dogma-film gjorts
innan det blivit dags för ännu en kvartett danska filmer av
bl.a. den första kvinnliga Dogma-regissören Lone Scherfig
(Italienska för nybörjare) och svensken Åke Sandgren 
(Et rigtigt menneske). Senast i raden är Susanne Bier med
Elsker dig for evigt.

Dogma-konceptet har även utvidgats att gälla dokumen-
tärfilm och en ny regelsamling, Dogumentary, har formu-
lerats av den ständigt lika påhittige Lars von Trier. En
regelsamling som framför allt vill värna om i dokumentär-
filmssammanhang ofta diskuterade begrepp som sanning
och autenticitet. Ett antal projekt är för närvarande under
produktion, där det mest spännande är ett av den danska
dokumentärfilmens mest personlige och poetiske utö-
vare, Jorgen Leth.

Kritikerna kan naturligtvis hävda att Dogma-metoden
egentligen inte inneburit någonting nytt. I första hand är
det naturligt att jämföra med den franska nya vågen och
dess filmer från skiftet mellan 50- och 60-tal. Då gick man
också ut, med lättare utrustning och mindre produk-
tionsteam, med handkamera och mer begränsade ekono-
miska ramar, och filmade på plats berättelser med när-
mare anknytning till den omedelbara verkligheten. Den nya
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vågen tillkom i högre grad än Dogma-filmerna som en pro-
test mot den rådande kommersiella filmproduktionen och
mot de filmskapare som i filmateljéernas drivhusatmosfär
fortsatte att arbeta i konventionella och utnötta hjulspår.

Den nya vågens exempel blev också en signal för många
andra filmare världen över att pröva ett friare arbetssätt
än vad den traditionella filmbranschen kunde erbjuda. Den
nya amerikanska filmen, med filmskapare som John
Cassavetes i spetsen. Den nya polska och tjeckiska fil-
men. Italien med regissörer som Bertolucci, Bellocchio
och Pasolini. Även i Sverige togs impulserna från nya
vågens arbetsmetoder och estetik upp som en protest
mot en alltmer tungrodd och kostnadskrävande ateljépro-
duktion av framför allt Bo Widerberg, som med sina första
filmer, Barnvagnen och Kvarteret Korpen framstod som
ett föredöme som företrädare för en ny filmsyn.

Entusiasmen för och önskan att arbeta efter Dogma-
manifestets regler har säkert färgats av liknande protest-
känslor. I en tid när filmen av olika skäl blivit alltmer kost-
nadskrävande känns Dogma-metoden som ett lockande
alternativ. Den nya videotekniken, med en både lätt och
lättarbetad kamerautrustning, tycks kunna erbjuda till
synes obegränsade möjligheter till en mer spontant färgad
och allmänt tillgänglig filmteknik.

Omdömena från de som på olika sätt varit involverade i
något Dogma-projekt är också så gott som entydigt positi-
va. Alltifrån den mer krassa syn på fenomenet som Peter
Aalbaek-Jensen, producent och verkställande direktör för
Zentropa Film Aps, gett uttryck för, nämligen att så länge
en Dogma-film är tio eller tjugo gånger billigare än något
annat som han producerar i filmväg, så är han villig att
satsa på projektet. Med sin vanliga ironiska och själviro-
niska distans avhåller han sig ifrån att värdera Dogma

S T I G  B J Ö R K M A N
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utifrån något som kan likna konstnärliga aspekter.
Ett ord som oftast återkommer i samtal med personer

som på olika sätt varit involverade i Dogma-projekten är
frihet. Det kan låta motsägelsefullt, men de flesta har på
olika sätt framhållit att just de regler och begränsningar
som manifestet förespråkar är en förutsättning och garan-
ti för en friare attityd gentemot arbetet och mediet och den
filmberättelse man vill förverkliga och förmedla. Och det
är klart. Den mer modesta och begränsade kostnaden för
projekten medför att den ekonomiska kontrollen och pro-
ducentövervakningen blir mindre. Den lättare och mindre
omfattande filmtekniken gör att filmteamet är betydligt
mindre än i normala produktionssammanhang. Och en
mer spontan och direkt arbetsmetod innebär också en fri-
are attityd gentemot den karaktärsteckning och det hand-
lingsförlopp som beskrivs i det skrivna manuset.

»Det finns ingen frihet utan smärta.« Så har skådespe-
laren Jens Albinus, som spelar den manliga huvudrollen
och den mest drivande karaktären i von Triers Idioterna
uttryckt det. I en Dogma-film tvingas inte skådespelaren
att »hedra kameran«, dvs att hela tiden anpassa sig efter
kamerans önskemål. I en normalfilm står skådespelaren
till kamerans tjänst för att producera någonting, spel,
repliker, känslor, ett ansiktsuttryck. I Dogma-filmen följer
kameran skådespelaren och händelseförloppet - inte tvär-
tom. Det kräver en sorts ömsesidig tillit. Skådespelaren
vet aldrig var kameran befinner sig. De långa, obrutna
tagningarna innebär att skådespelaren hela tiden måste
ha fiktionen klar för sig och inte svika den, samtidigt som
han tillåts ge större svängrum åt impulser och känslan.

Upphovsmännen till de första Dogma-filmerna har på
olika sätt talat om Dogma-metodens frigörande kraft, även
om de flesta ställt sig tveksamma till att göra fler Dogma-
filmer. Dogma-projekten har setts som stimulerande och
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energigivande utmaningar, vilka gett erfarenheter som
senare kan utnyttjas och utvecklas i andra sammanhang.
Mest ifrågasättande har - naturligt nog - fotograferna ställ-
lt sig. Det är ju framför allt deras konst och kunnande som
fått stryka på foten i det tillfälligheternas spel som
Dogma-tekniken också inbjuder till. Bildkomposition och
ljussättning är yrkeskunskaper som blir helt åsidosatta i
Dogma-sammanhang.

Dogma-filmerna har övertygat genom en teknik som är
överrumplande och provocerande men som också erbju-
der omedelbarhet och närhet. En diskussion som ännu
inte har förts är däremot den om vilka filmberättelser och
vilka upplevelser som denna teknik kan tänkas hysa, om
fiktionens eventuella begränsningar i Dogma-samman-
hang. Kan Dogma-tekniken bidra till att skärpa eller kom-
plicera filmskaparens syn på samhället eller hans attityd
till mänskliga relationer eller individens situation i olika
sammanhang?

Hittills har de flesta Dogma-filmerna valt att skildra
grupprelationer och de spänningar som kan uppstå i olika
kollektiva sammanhang. Festen för oss till ett släktmöte
på landet, där obehagliga sanningar från det förflutna
kommer i dagen och skapar dramatik. I Idioterna har en
grupp människor samlats för att på olika sätt utmana kon-
venans och god smak i upprepade provokationer mot den
omkringvarande borgerligheten. I The King Is Alive blir en
busslast turister strandsatta mitt ute i öknen. Prisgivna åt
sig själva och under trycket från den olidliga hettan och
hotande svält börjar de repetera Shakespeares »King
Lear«. Och Italienska för nybörjare samlar sig kring en
grupp människor som går på gemensam kvällskurs i itali-
enska och som drömmer om Italien.

Kanske är Dogma-tekniken bäst lämpad för den här
typen av kollektiva berättelser och till konfrontationer som

S T I G  B J Ö R K M A N
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involverar ett större antal personer. Kanske att det indivi-
duella, individens lustar och plågor, hennes ensamhet
eller utsatthet, dramer som rör den enskilda människans
inre kaos, uppror och kamp är mindre nåbart för Dogmas
sökande kameraöga? Det är också frågor och påståenden
som är värda att diskutera.

Stig Björkman     
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DEFOKUS
Vi söker någonting som ligger mellan fakta och fiktion.
Eftersom fiktionen begränsas av vår fantasi och fakta av
våra kunskaper, kan den del av världen som vi vill gestal-
ta varken omfattas av en »berättelse« eller överblickas
utifrån en »synpunkt«. Det ämne som vi söker kan vi finna
i samma verklighet som inspirerar filmskaparen, samma
verklighet som journalister tror att de kan beskriva. Men
de kan aldrig finna detta ovanliga och oväntade ämne, för
de är förblindade av sin teknik. De vill inte heller finna det,
för tekniken har för dem blivit ett mål i sig.

Om man upptäcker eller söker en historia, för att inte
säga en möjlig utgångspunkt för en kommunikation, då
undertrycker man den. Genom att belägga den med ett
mönster, ett beprövat eller ett nyfunnet; genom att erbju-
da världen en puzzelaktig bild med lösningar som man har
funnit fram till på förhand.

Berättelsen, den springande punkten, uppdagandet och
sensationen har berövat oss vårt ämne – nämligen detta;
resten av världen som inte är så lätt att föra vidare, men
som vi inte kan leva utan!

Berättelsen är skurken. Ett tema som presenteras på
bekostnad av all anständighet. Men också fallet där bety-
delsen av en synvinkel tycks vara underställd publikens
bedömning, hjälpligt uppvägd av synpunkter och fakta som
är rena antiteser. Den fasta tron på ett mönster, ett enda
och allenarådande, på bekostnad av ämnet och dess
ursprung. Hur kan vi upptäcka det på nytt, och hur kan vi
omhulda det eller beskriva det? Den slutgiltiga utmaning-
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en i framtiden – att se utan att betrakta; att defokusera! I
en värld där media knäböjer framför tydlighetens altare
och tappar liv ur livet på köpet kommer DEFOKUSERARNA
att bli vår nya tidsålders förmedlare – varken mer eller
mindre!

Lars von Trier, mars 2000

Dogumentarism återupplivar renheten, objektiviteten
och trovärdigheten. Den för oss tillbaka till kärnan, tillba-
ka till vår tillvaros innersta väsen.

Dokumentären och TV-verkligheten som blivit alltmer
manipulerad och filtrerad av fotografer, klippare och regi-
ssörer, måste nu gå i graven.

Detta skall ske med följande dokumentärförutsätt-
ningar uppfyllda:

Innehållet och målet i alla Dogma-dokumentärprojekt
måste stödjas och genom skriftligt avtal bindas av minst
sju personer, företag eller organisationer i aktivt arbete.
Innehåll och kontext är av primär betydelse för Dogumen-
arismen, format och uttryck är sekundära egenskaper.

Dogumentarismen kommer att återställa publikens för-
troende i stort, liksom den individuelle åskådarens. Den
kommer att visa världen oförställd, med skärpa och i
»defokus«.

Dogumentarismen innebär ett val. Du kan välja mellan
att tro på det du ser på film och i TV och Dogumentarism.
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Dokumentärfilmarens regler vad gäller Dogumentarism

1. Alla inspelningsplatser i filmen måste avslöjas. 
(Detta ska göras genom en text som trycks på 
bilden. Detta utgör ett undantag från regel 
nummer 5. All text måste vara fullt läslig.)

2. I inledningen av filmen måste regissörens mål och 
idéer klargöras. (Detta måste redovisas för de med-
verkande i filmen framför och bakom kameran, 
innan inspelningen startar.)

3. Filmens avslutning skall erbjuda två minuter av fri 
talmöjlighet för filmens ”offer”. Endast detta ”offer”
får bidra till detta innehåll och han måste ge sitt 
godkännande till denna del av filmen. Om inga mot-
stridiga synpunkter framläggs av någon av medarbe-
tarna, finns inget eller inga ”offer«. En text i slutet 
av filmen skall förklara detta.

4. Alla inklipp skall markeras med 6-12 svartrutor. 
(Såvida de inte är inklipp i befintlig tid, det vill säga 
direkta inklipp i en multi-kamerainspelning.)

5. Inga manipulationer av ljud och/eller bild är tillåtna. 
Filtrering, ljussättning och/eller optiska effekter är 
strängt förbjudna.

6. Ljud får ej tillverkas vid sidan av filminspelningen. 
Det vill säga, musik eller talad dialog får ej mixas in
på ett senare stadium.

7. Rekonstruktioner av tidigare händelser liksom regi 
av medverkande får ej förekomma. Tillförandet av 
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andra element som dekor och rekvisita är ej tillåtet.

8. All användning av dolda kameror är förbjudet.

9. Inga arkivbilder eller arkivfilm som tagits för annat 
dokumentärprogram får användas.

Lars von Trier,
Zentropa Real oktober 2001 
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I mars 1995 publicerade du och Thomas Vinterberg ert
manifest, Dogma 95, som pläderade för en helt ny filmtyp
och en helt ny filmsyn. Varför ville du och Thomas
Vinterberg gå ut med det här manifestet just då?

Jag har svårt att erinra mig den omedelbara orsaken.
Men, jo... vi publicerade Dogma 95 en tid innan finansie-
ringen av Breaking the Waves var i hamn. Och jag var rätt
trött på att gå och vänta på besked om vi skulle kunna
göra filmen. Dessutom hade jag just avslutat första delen
av Riket och jag kände att nu måste vi försöka få igång
någonting helt annat.

Så det var inte i protest mot den aktuella danska filmen
och filmproduktionen som Dogma 95 blev till?

Nej, jag har sedan lång tid tillbaka avhållit mig från att
protestera mot den danska filmen. Vill man uttrycka en
protest så ska det ju vara mot en företeelse som har
någon form av auktoritet. Men om man nu upplever att en
sak saknar auktoritet, finns det inget skäl att protestera
mot den.

Om det är någonting i filmvärlden som har en auktoritet
så är det den amerikanska filmen med alla pengar den har
till sitt förfogande och dess oerhörda dominans på världs-
marknaden. Jag är inte heller den som protesterar, på den
punkten är jag liberal. Då vill jag hellre komma med ett
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erbjudande, och det var också avsikten med Dogma 95.

Hur kom det sig att du ville skriva manifestet tillsamm-
mans med Thomas Vinterberg?

Jag hade sett hans avgångsfilm från Filmskolan, och
den tyckte jag var uppfriskande. Jag hade också sett hans
första spelfilm, De storste helte, som jag också tyckte om.
Jag kände kanske inte Thomas så väl, men jag hade koll
på vad han sysslade med. Och så tyckte jag det vore roligt
att få med en av de unga på idén. Så jag frågade honom,
om han ville vara med och skapa en ny våg - eller bara en
våg. »Jo«, sa han, »det vore roligt.« Och så träffades vi
dagen därpå och satte ihop manifestet, på basis av några
anteckningar som jag hade gjort. Manifest ska skrivas
ihop snabbt. De får högst ta ett par timmar i anspråk.
Annars tunnas de ut och förlorar i uttryck och provokation.
Det är precis som ABBA:s musik. De skrev aldrig ner sina
sånger, för om man inte kunde komma ihåg dem utantill
så var de inte mycket värda. Detsamma gäller för mani-
fest. Kan man inte komma ihåg vad de innehåller i stora
drag, så kan man lika gärna låta bli att formulera dem.

Tror du inte att Marx hade det på liknande sätt? De for-
muleringar han glömde att ta med var försumbara. För
som det kommunistiska manifestet nu är utformat är det
inte svårt att komma ihåg.

Om man är för många som ställer sig bakom ett mani-
fest, finns också risken att innehållet i manifestet förlorar
i distinktion och tydlighet.

Visst! Risken finns bara där är två undertecknare. Men
Thomas var mycket large, mycket storsint. Vi bidrog med
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ett antal regler var.
Sedan beslöt vi oss för att samla en grupp filmskapare

kring Dogma-manifestet. Varför vi ville göra det kan jag
inte erinra mig nu. Det var väl för att det skulle kunna bli
en våg av det hela. För att skapa en våg krävs det dess-
värre fler inblandade.

Vi ville i det sammanhanget skapa en så sammansatt
grupp som möjligt. Vi ville gärna ha med en kvinnlig regiss-
sör också, men nu blev det tyvärr inte så. Anne Wievel,
som främst är dokumentärfilmare, var på tal. Jag vet inte
varför hon inte anslöt sig till projektet. Jag ville också ha
med Nils Malmros, men han förklarade att han inte var
intresserad. Det hade varit roligt att ha Nils med, för han
- liksom Soren Kragh-Jacobsen - representerar ju en mer
traditionell och kommersiell film. Det var också en orsak
till att vi erbjöd Kristian Levring att vara med. Han är fram-
för allt reklamfilmare och har gjort ett antal reklamfilmer
på hög estetisk nivå. Han har också gjort en spelfilm för
ett antal år sedan.

Jag tycker fortfarande att det skulle vara roligt att se
Nils Malmros göra en Dogma-film. Jag får anmoda honom
om det ännu en gång.

Men det tog några år innan Dogma 95 blev verklighet.
De första Dogma-filmerna spelades in under 1997 och
presenterades i Cannes maj 98.

Jag ville gärna få Dogma-manifestet färdigformulerat då
1995, för jag skulle strax därefter till ett filmseminarium i
Paris, där man skulle diskutera den europeiska filmens
situation sett mot den amerikanska. Det var ett semina-
rium på initiativ av det franska kulturministeriet. Man satt-
tes i olika debattpaneler. Det var en fruktanskvärt tråkig
tillställning som ägde rum på Odéon-teatern vid
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Luxembourg-trädgården, samma teater som ockuperades
av studenterna maj 68 - så det var ju ett rätt lämpligt 
ställe att presentera Dogma-manifestet på! Så i stället för
att ge mina synpunkter på den amerikanska filmens hege-
moni, läste jag upp manifestet från podiet. Dessutom
hade jag tagit med mig en stor bunt röda informationsblad
om Dogma, och dem kastade jag ut i salen. Det var oer-
hört effektfullt. De där röda bladen regnade ner över för-
samlingen. Folk började ställa frågor om Dogma, men jag
fick säga att jag bara fått tillåtelse av Dogma-gruppen att
läsa upp manifestet men inte att på något sätt diskutera
det. Det var något man skulle ha sagt i gamla dar också -
på demonstrationer, t.ex., eller vid en fabriks- eller
husockupation.

Många av de församlade tog illa upp och ifrågasatte vårt
manifest och vår aktion. De undrade varför jag var så
hatiskt inställd till film, varför jag hade lust att ödelägga
allt. Vilket ju inte var min intention.

Annars hände just ingenting. Inte förrän Thomas och jag
gjorde våra filmer.

Dogma-manifestet publicerades ju i Danmark i mars
1995. Kommenterades det då och vilka var reaktionerna?

Ja, det fick faktiskt en oerhört stor publicitet. Och det
blev en stor debatt kring det hela, framför allt i Politiken,
den stora morgontidningen. Diskussionen blev efterhand
alltmer våldsam, och många gjorde sig lustiga över inne-
hållet i manifestet. Man började göra Dogma-regler över
det mesta, allt mellan himmel och jord. Det var alltså
innan filmerna var en realitet. Det var rätt roligt.

Jag minns att filmscenograferna med Henning Bahs i
spetsen formulerade sina Dogma-regler, som att man
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bara fick filma scenografin i totalt mörker, osv...

Men så småningom kom filmerna...

Ja, jag hade en längre tid känt mig pressad att göra en
något mer extrem film. Jag ville åtminstone försöka att
leva upp till de här reglerna som vi hade formulerat för
oss. Det finns ju en storts riktlinjer för vad som kan kall-
las traditionell dramaturgi - och dem ska man naturligtvis
inte följa. Jag ville alltså styra Idioterna i en riktning där
man undvek det omedelbart självklara.

Redan i Riket och senare också i Breaking the Waves
och Dancer in the Dark visar du denna vilja att frångå en
konventionell berättarteknik.

Visst, det är sant. Idéerna emanerar härifrån, de har
vuxit fram ur erfarenheterna av det arbetet och naturligt-
vis främst då från Riket, som gjordes direkt innan Dogma-
manifestet kom till. Därifrån kommer erfarenheten av att
ha filmat med handkamera, och fenomet »handkamera«
har jag sedan överflyttat och översatt i andra principer
som har att göra med andra delar av filmtekniken, ljud,
scenografi, rekvisita, musik, osv.

Ser du Dogma-manifestet i första hand som en estetisk
princip eller även som en ekonomisk företeelse?

Det fanns inga ekonomiska tankar bakom »dogmeriet«.
Man kan visserligen säga att Dogma-filmerna i praktiken
är gjorda på en relativt låg budget, men den ekonomiska
aspekten var ingenting som vi lade vikt vid.

Du har publicerat ett antal manifest genom åren, där du
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på olika sätt har angett en riktning och villkor för ditt film-
skapare. Du tycks gärna och ofta sätta upp regler för din
verksamhet. Är dessa regler för dig ett sätt att frigöra fan-
tasin?

Självklart! Hinder av vilket slag det vara må tvingar en
att använda sig av sin fantasi för att övervinna dessa hin-
der. Du ska göra en film som utspelas i en skog och den
ska spelas in i ett rum. Hur löser du det? Här tvingas du
att hitta på några finurligheter som gör det hela möjligt
och som även kan göra det intressant.

Jag tror nog att jag alltid har satt upp regler och begräns-
ningar för mig själv. Och hur jag sedan skulle kunna ut-
nyttja mig av dem. På The Element of Crime hade jag till
exempel den inskränkningen att jag bara fick göra para-
llella kamerarörelser, i horisontalled eller vertikalled.
Panoreringar var förbjudna, liksom tiltningar.

Hjälper dig detta i ditt arbete, att du sätter upp begräns-
ningar för vad du får och inte får göra?

Jag vet inte om de direkt hjälper mig, men det skapar en
lust att följa vissa regler. Jag tyckte att panoreringar och
tiltningar var fula och »orena« i samband med The Element
of Crime. Det kan jag tycka än idag. Då hade jag ju ett
starkt behov av kontroll, och när man börjar att panorera
förlorar man kontrollen över bilden.

Tror du att vemsomhelst kan göra en Dogma-film eller
tror du att det krävs en viss erfarenhet av film - av film
gjord på traditionellt sätt - för att man ska kunna under-
ställa sig och följa Dogma-reglerna och kyskhetslöftet?

Om man vill göra en Dogma-film krävs det i vilket fall att
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man förstår vad Dogma-reglerna går ut på. Annars anser
jag att film är ett så naturligt media att det inte kräver
någon som helst form av utbildning. Ju mindre utbildning
desto bättre! Jag tycker att filmskolan i både Danmark och
Sverige borde stängas. Jag har alltid tyckt att skolformen
varit en dålig idé. Då tror jag mer på den internet-verk-
samhet som vi planerar här på Zentropa i samarbete med
Elektropa, där filmskapare inbjuds att förmedla och disku-
tera kunskaper och synpunkter och inspirationskällor på
nätet. Att ställa den typen av upplysningar till allmänt för-
fogande tycker jag är en utmärkt idé.

Om jag till exempel skulle vilja utföra en kameraåkning i
en film utan att ha prövat på det tidigare, skulle jag själv
ta reda på varifrån jag kan hämta information och kunskap
om hur jag ska kunna göra min kameraåkning på bästa
sätt. Jag har ju heller ingen glädje av att veta hur man gör
en perfekt kameraåkning innan jag har behov av att göra
det. Därför förstår jag inte varför jag skulle behöva till-
ägna mig den kunskapen på en filmskola. Jag anser att
man bara kan forma sig själv genom arbete och genom de
erfarenheter som arbetet ger en. Det här att man först
måste utbildas - måste bildas - det är jag stark motstån-
dare till. Vi skulle läsa konsthistoria och allt möjligt annat
under det första året på filmskolan - till ingen nytta. Jag
tycker det är förödmjukande att man ska tvingas till en
s.k. allmänbildning om man söker sig in på en special-
skola. Man måste väl utgå ifrån att de som söker in på
den skolan har någonting som de vill säga och som de
tycker är väsentligt att få sagt. Detta ska inte behöva gar-
neras med kulturella kunskaper som var och en i stället
bör skaffa sig av egen lust och på eget bevåg.

Jag tror alltså inte på att man först måste förvärva sig
kunskaper för att sedan kunna bryta mot dem.

Det är jämförbart med den diskussion som nu förs om
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film kontra video. Estetiken omkring det. Videotekniken är
numera så utvecklad att videobilden kan börja likna film-
bilden. Att film har sitt egenvärde beror ju bara på att den
utgör den första teknologin. Men vem kan påstå att den
estetiken är bättre än någon annan? Vi har bara vant oss
vid den. Det är som med svartvit film. För ett trettiotal år
sedan var det mindre fint med färgfilm. Av den orsaken att
den svartvita filmen teknologiskt sett kom först.

Film har fått en annan finhetsgrad. Kanske för att det är
svårare att spela in på film, det kräver en viss ljussättning.
Med video behöver man bara trycka på en knapp. För
ögonblicket är jag inte intresserad av att spela in film på
film. Det är naturligtvis någonting som kan förändras. Men
jag hävdar att det inte är någon naturlag att film av nöd-
vändighet måste likna film. Det hela är bara en fråga om
hur och när filmtekniken har uppfunnits och var teknologin
befinner sig just nu. Det är ett gammaldags sätt att tänka,
om man håller fast vid att »riktig« film bara kan göras med
en sorts teknik.

I och med Idioterna började jag ju att spela in på video,
och det har jag fortsatt med i Dancer in the Dark och
Dogville. Både Riket och Breaking the Waves spelades ju
in på film, som senare överfördes till video och tillbaka till
film. I Dogma-reglerna stod det att filmerna skulle spelas
in på film, och det var något jag ansåg att vi skulle hålla
oss till. Ja, egentligen står det bara att filmformatet skall
vara 35 mm och i Academy.

Där intog Soren Kragh-Jacobsen en kontrarevolutionär
attityd och hävdade att det var omöjligt för en fotograf att
bära omkring på en 35 mm-kamera. Det opponerade jag
mig självklart emot. Vi hade ju just spelat in Breaking the
Waves på 35 mm med en movie-cam som är en extremt
tung kamera utan större problem. Men Soren ville göra sin
film på 16 mm och blåsa upp den till 35 mm. Han menade
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att man skulle tolka den här Dogma-regeln som att filmen
skulle presenteras och distribueras i 35 mm.

Jag var självklart emot Sorens resonemang, men jag
blev fanivoldsk och sa, att om det här är gruppens syn-
punkt, så bör man också kunna spela in sin film på video.
För om man betraktar den här Dogma-regeln som en ren
distributionsfråga, då kan man också spela in sin film på
vilket sätt som helst. Min tanke bakom att filma på 35
mm var att man inte skulle ha så mycket råfilmsmaterial
att leka med för att det skulle bli alltför dyrt, och att
inspelningen skulle tyngas och betingas av vissa svårig-
heter. Så här efteråt kan jag säga, att jag inte betraktar
mitt val att spela in på video som särskilt ärofullt. Om man
sätter en ära i att följa Dogma-reglerna, så ska filmen
också spelas in på 35 mm och i Academy-format.

Jag gjorde alltså Idioterna på video. Och det var roligt,
eftersom jag på så sätt kunde fotografera större delen av
filmen själv och eftersom vi kunde ta dessa långa samm-
manhängande scener på upp till 40 minuter- en timme.
Det var oerhört roligt. Men jag tycker fortfarande inte att
det var särskilt Dogma-aktigt. Det som också är roligt är ju
att stilen och tekniken har lierat sig med lågbudgetstan-
ken, vilket inte var någon ursprunglig tanke. Men just den
aspekten tycks ha intresserat och engagerat många och
väckt en önskan om att göra en Dogma-film, och det tyck-
er jag är fint.

Dogma-filmer görs nu litet varstans i världen. Men nu är
det inte längre du och de tre ursprungliga Dogma-regissö-
rerna som bedömer vad som är en Dogma-film eller inte.

Nej, vi kan inte ta hand om och bedöma varje enskild
begäran om ett Dogma-certifikat. Det skulle ta alltför
mycket tid. Nu finns i stället ett sorts Dogma-sekretariat
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som administreras av Nimbus Film, dit hågade filmska-
pare kan skicka in sin ansökan. De får sedan ett formulär,
där de får intyga att de följt Dogma-reglerna i sin film, och
sedan de skickat in sitt formulär och en anmälningsavgift
(på 5.000:- danska kronor), så får de sitt Dogma-diplom.
Anmälningsavgiften går till sekretariatets omkostnader,
men den är frivillig. Har man inte pengar, kan man ansöka
om befrielse. I vissa fall har en ansökare också betalat
mer än de 5.000 kronorna.

Vi upptäckte också tämligen snabbt att det bara är en
person som kan avgöra om han har hållit sig till Dogma-
reglerna eller inte - och det är regissören själv. Några av
reglerna är ju nästan omöjliga att följa, lika omöjliga som
budordet »Du skall älska din nästa såsom Dig själv«.
Samtidigt finns där ju andra domare, nämligen de som så
småningom ser filmerna. Och det passar mig jättefint.

Ändringen i godkännelseproceduren kan ses som att vi
har konverterat från katoliscismen till protestantismen. Vi
är nu alla syndare för att reglerna är omöjliga att hålla.
Den optimala Dogma-filmen har ännu inte gjorts och
kommer med största trolighet aldrig att göras.
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Jag vill gärna likna Dogma med Den franska nya vågen
från början av 60-talet. Vad som i stort sett saknas i den
nutida filmen är en film som står i relation till samhället,
en film som intar en kritisk attityd till olika fenomen i till-
varon. Inte minst de ekonomiska. Därför känns det skönt
att som i Dogma-manifestet ställa upp regler för sin verk-
samhet, regler som klart definierar vad man är motstån-
dare till. Och vad vi kämpar emot mer än något annat är
nog de ekonomiska förutsättningarna för filmproduktio-
nen. Därför känns det vettigt att på det här sättet göra låg-
budgetfilm.

Men det jag trots allt sätter främst visavi Dogma är att
man går emot och undergräver perfektionismen i filmerna.
För perfektionismen kan utgöra ett hot mot den film man
vill göra och den historia man vill berätta.

Tror du att detta är något som man får med sig från film-
skolan t.ex.?

Nej, det är nog bara ett resultat av ens egna ambitioner.
Perfektionismen – och då tänker jag inte bara på det rent
tekniska – utgör en sorts garanti för att man verkligen är

LONE SCHERFIG
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en filmregissör.

Tror du att man måste ha erfarenhet av att ha gjort film
på konventionellt sätt först för att kunna göra en Dogma-
film och att ha utbyte av den erfarenheten? Alltså att man
först måste ha kännedom om hur man gör film för att
kunna trotsa reglerna för det rent hantverksmässiga.

Jag tror att man för att kunna känna glädjen i att arbeta
mer okonventionellt och okomplicerat bör ha prövat på att
arbeta på ett mer konventionellt sätt. Men alla kan ju
egentligen göra film på det här sättet, enligt Dogmas
recept.

Jag kände en viss oro inför vissa av statuterna i Dogma.
Detta att bara få utnyttja realljudet, t.ex. Jag oroade mig
också för klippningen. Men det har visade sig att jag med
Dogma-tekniken kunde komma fram till så gott som exakt
samma resultat som i en film av mer standardmässig
karaktär. Det kan kanske bero på att jag har en klassisk
filmutbildning i botten. Det ligger ett stort värde i den ener-
gi som Dogma-tekniken frigör, och då inte minst om man
har tidigare erfarenhet av att arbeta med en mer tungrodd
teknik.

Man kan ju inte heller jämföra barnteckningar med mer
kända och individualistiska konstnärers verk…

När du fick idén till Italienska för nybörjare tänkte du då
att det här skulle kunna bli en Dogma-film? Eller fick du i
uppdrag att göra en Dogma-film och ur det åtagandet 
föddes idén till din film?

Jag fick en förfrågan om att göra en Dogma-film och då
bad jag om en tids betänketid. Filmen var alltså ursprung-
ligen tänkt att bli en Dogma-film. Berättelsen går ju myck-



et tätt på de människor som framträder i filmen och på de
platser där historien utspelas. Den utspelas i den här 
förorten och här inne på ateljéområdet i Avedorelejret.
Lektionssalen i filmen är Auditoriet, en scen som finns här
på ateljéområdet. Och skådespelarna bar ju till och med
samma namn som de figurer som historien är uppbyggd
kring.

Italienska för nybörjare är en kärlekshistoria. Den har en
rätt rak berättelse och är samtidigt lättsam. Jag tror att
det måste vara på det viset i en Dogma-film. Om berätt-
elsen är alltför invecklad tror jag den får svårt att fungera.
Då handlar det inte om Dogma längre.

Du berättar också om en grupp människor, precis som
de fyra första Dogma-filmerna.

Ja, det är märkligt att det blir dessa historier om kollek-
tiv. De kanske passar för Dogma-tekniken, att Dogma gör
dem mer levande. Men jag tror ändå att det är en ren till-
fällighet, liksom Thomas Vinterberg som jag har diskuterat
det här med. De Dogma-filmer som har gjorts efter min
film handlar heller inte om kollektiv.

Dramaturgin för Dogma kan trots allt passa bra för koll-
lektivhistorier eftersom Dogma-dramturgin innebär att dra-
maturgi i konventionell mening inte ska förekomma.
Psykologin kommer i första rummet. Då blir det gärna
familjehistorier eller berättelser som rör vänskap och
liknande förhållanden. När man avstår från genreberätt-
elser – som ju Dogma också tar avstånd ifrån – hamnar
man någonstans i gränslandet mellan komedi och tragedi.
Filmerna får inte kunna inordnas under en bestämd gen-
rebeteckning och då uppstår historier som man i lika grad
kan skratta och gråta åt. Jag har med Italienska för nybör-
jare försökt att skapa en lättsam stämning, i kontrast till
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de första filmernas allvar. Men det finns ändå ett djupt all-
var i botten av min film. Det sker ju tre dödsfall i filmen.

Improviserade du mycket?

Ja. Jag arbetade utifrån ett inte helt utarbetat manu-
skript. Men där fanns en helt klar story-line. En del av dia-
logen fanns utskriven, men en hel del har skådespelarna
skrivit själva eller på annat sätt bidragit med. Jag skrev
under inspelningen och slutscenen, t.ex., spelade vi in
helt utan manus.

Skådespelare är ju inte författare. Men möjligheten att
få kunna säga vad de vill och att kunna gå och stå var de
vill skänker en nerv åt spelet.

Improvisation kräver ju trots allt vissa begränsningar.
Det upptäckte jag själv i mina första filmer, när jag före-
slog skådespelarna att improvisera över en situation eller
en dialog. De tog så god tid på sig för att nå kärnan i sce-
nen att jag fick komma på lösningar för att begränsa och
förkorta improvisationen. Har du upplevt detsamma?

Visst. För skådespelarna är rädda för vändpunkterna i
en situation och i dramat. Dramatik innebär ju vänd-
punkter. Peripeti, konflikt och konfrontation. Och detta vill
skådespelarna undvika så långt som möjligt. Men de skå-
despelare som jag arbetade med i Italienska för nybörjare
är skådespelare som jag känner väl och som jag har sam-
arbetat med tidigare. Jag visste att de var bra på att impro-
visera. Men det viktigaste är att de spelar så att man
känner att de förstår vad det är för en sorts film de med-
verkar i.

Filmen rör sig också på ett poetiskt plan och ett plan



som rymmer en smärta som skådespelarna inte är helt
medvetna om. Om de där visar att de förstår den kompli-
kationen, då kan det bli dåligt. Då kan själva skådespe-
larprestationen bli för tydlig. Men det var också något som
jag kunde diskutera med dem och förklara eftersom jag
känner dem så väl.

Hur var ditt samarbete med fotografen?

Det skiljde sig inte särskilt mycket från andra film-
inspelningar. I vissa scener arbetade vi fullständigt kon-
ventionellt för att sedan improvisera. Skådespelarna spå-
nade med texten och fotografen filmade fritt. Jag hade en
fotograf, Bjorn Johansen, som är mycket lyhörd och som
har förmåga att lyssna. Det är nästan viktigare i ett samm-
manhang som det här än en fotograf som kan se. För det
blir ju ovanligt mycket dialog på en Dogma-film. Det var
många tillfällen under inspelningen när jag tänkte ”gör en
panorering här” och så gjorde Bjorn det utan att jag hade
sagt ett ord! Vi hade ett mycket telepatiskt samarbete.

De första Dogma-filmerna var ju mer expressiva till sin
karaktär. Min film är mer stillsam och avvaktande. Det krä-
ver också ett foto som är mer stillsamt. Kameran tvingas
att närma sig personerna för att ta reda på vilka de är och
vad de tänker. Det är en orsak till att min film är mer efter-
tänksam i sin stil. Den koncentrerar sig i hög grad på när-
bilder. Men i de komiska eller mer farsartade scenerna
förekommer nästan inga närbilder. Komik gör sig inte sär-
skilt bra i närbild. Hel- och halvbilder passar bäst i
komiska sammanhang. Trots att helbilder blir rätt fula i
Betacam. Men vi tog dem trots allt.

När man arbetar med en mycket rörlig kamera, som Lars
(von Trier) gör i Idioterna och även i Dancer in the Dark, så
vinner man i äkthet och spontanitet och liv. Men man
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riskerar också att tappa kontakten med människorna
framför kameran. Genom de alltför tillfälliga bilderna
kommer man inte människorna riktigt in på livet. Och det
problemet blir större när man arbetar med två kameror. Så
det valde jag bort. Liksom Lars arbetade jag bara med en
kamera. Men Lars har ett mycket mer färdigt och avklar-
nat filmspråk än vad jag har. Han är mer av bildkonstnär.
Min styrka är kanske mer rytmisk och dialogfixerad.

Man kan egentligen inte jämföra de olika Dogma-
filmerna. Jag har ofta fått frågan hur det känns att ha varit
den första kvinnliga regissören i sammanhanget. Och då
har jag tänkt på hur många gemensamma ting som samm-
manlänkar dessa Dogma-filmer och som inte har någon-
ting med kön att göra. Vi har nästan alla gått på filmsko-
lan i Köpenhamn och haft samma lärare. Vi har alla små-
barn. Vi har alla en likartad bakgrund av kulturradikal
medelklass. Vi är – bortsett från Soren Kragh-Jacobsen –
någorlunda jämngamla. Vi har i de här avseendena så
mycket gemensamt att man kan tala om oss som en sorts
familj. Därför tror jag också att våra filmer liknar varandra
mer än vad vi anar. Om man betraktar dessa filmer om tio
år eller på 5.000 kilometers avstånd från Danmark komm-
mer nog den som ser dem att se en större samhörighet
mellan dem än vad vi själva tror.

Det är märkligt vilket genomslag Dogma-filmerna har fått
runtom i världen…

Men det är ju för att det är bra filmer! Vanliga biobesö-
kare bryr sig knappast om om det är en lågbudgetfilm eller
en film gjord med handkamera. De vill se en bra film.
Punkt, slut. Och Festen och Mifune liknar många andra
mer konventionellt inspelade filmer. Där är en man, ett
projekt, en tanke, en auktoritet som man ska bekämpa.



En ”who wants what and why can’t he”-film. Och den typen
av film och historier drar ju publik.

Men jag sätter ändå Idioterna främst. Det är en riktig
Dogma-film – i alla bemärkelser.
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Vilken är producentrollen i de Dogma-filmer som Zen-
tropa har engagerat sig i?

Ja, ursprungstanken var ju att de här filmerna inte skull-
le behöva ha någon producent. Efter att ha lanserat sitt
manifest och idéerna kring Dogma uppvaktade Lars (von
Trier) kulturministeriet för att söka medel till att finansiera
de fyra första Dogma-filmerna. Man ville ha helt fria hän-
der kring projektet och utan inblandning av någon produ-
cent. Upphovsmännen till Dogma-filmerna ville bara ha en
säck med pengar och sedan själva bestämma hur de
skulle användas. Och man fann medel – via tipsfonden –
och de överfördes till Filminstitutet som via filmstödet
skulle administrera dessa pengar. Det orsakade också en
viss politisk debatt och medförde en del komplikationer.
Dels var stödet inte tillräckligt och mer pengar fick sökas
hos Danmarks Radio, dels krävde utbetalningen av stödet
att en ansvarig producent stod som mottagare. Och på så
sätt kom jag in i bilden. Trots allt kräver ju även en Dogma-
film att någon tar ansvar för de produktionskostnader som
är en realitet i allt filmarbete. Men under arbetet med de
här filmerna var min producentroll mer underordnad. Jag
blandade mig inte i manuskript eller rollbesättning utan
försökte hålla mig borta så mycket som möjligt. Ett undan-
tag var Kristian Levrings film The King Is Dead, som hade
en budget på 14-15 miljoner danska kronor och där inspel-

VIBEKE WINDELOV
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ningen dessutom ägde rum i Afrika. Och som gjordes av
en debutregissör. Kristian hade bara sysslat med reklam-
film och informationsfilm tidigare. Där var min roll som
producent mer avgörande. Men den konstnärliga friheten,
så som den är inskriven i Dogma-manifestet, var intakt. Så
producentrollen är mer att låta barnen stå på egna ben
och utvecklas i frihet.

Jag kan tänka mig att du inte hade så mycket att göra
på en film som Idioterna.

Nej, där hade man knappast något behov av min närva-
ro. Jag var bara någon enstaka gång på inspelningsplat-
sen. Men produktionsavdelningen är ändå engagerad i
Dogma-filmerna. Jag vet att Dogma-grabbarna inte vill höra
på det örat, men om man ska vara ärlig så följs inte
reglerna i manifestet till punkt och pricka. Där står t.ex. att
rekvisita inte får tillföras. Den rekvisita som ska före-
komma, ska de medverkande själva bidra med. Det vill
säga skådespelarna ska i princip ha sina egna kläder och
de ting som behövs i scenen. Men de tar ju inte alltid med
sig de saker som måste finnas, och då måste produk-
tionsledaren se till att dessa saker finns. Så produktions-
ledaren blir en sorts åttaarmad bläckfisk som blir tvungen
att klara både det ena och det andra. Det blir precis som
på gammaldags lågbudgetproduktioner, då ett par få per-
soner tvingas ta ansvar för större delen av det praktiska
arbetet.

Dogma-manifestet publicerades 1995, men de första
Dogma-filmerna gick i produktion först ett par år senare.
Minns du hur du reagerade på manifestet, när det publi-
cerades? Tog du det på allvar? Trodde du att det skulle



S T I G  B J Ö R K M A N

39

resultera i någonting då?

Nu har jag ju varit gift med en man (Per Kirkeby, dansk
konstnär och filmare) som gjort film på liknande villkor
under 60-talet, så jag uppfattande inte manifestet som
chockerande på något vis. Jag hade hört många av argu-
menten tidigare. Många av filmerna på 60-talet – här i
Danmark och i många andra länder – kom ju till på
liknande sätt, mer av nödvändighet än på grund av ett
manifest. Men samtidigt har jag förståelse för att man
som konstnär känner ett behov av att pålägga sig vissa
begränsningar. De spelregler som manifestet  påbjuder
skänker filmaren en frihet. Några av reglerna kan visserli-
gen tyckas rätt korkade. Den här om att regissören inte
ska anges i sluttexterna, t.ex. Herregud, alla vet ju ändå
vem det är som har gjort filmen! Den regeln har jag svårt
att ta på allvar.

Fast det kunde vara intressant, om det dök upp en
Dogma-film där upphovsmannen var fullständigt anonym.

Visst vore det intressant, men man kan knappast påstå
att någon av Dogma-bröderna har eftersträvat det.  Man
kan säga att de rent principiellt har följt den regeln men
knappast i någon annan bemärkelse. Men idéerna kring
ljussättning och bärbar kamera och att man frångått att
lägga scenerier för skådespelarna, det har fungerat formi-
dabelt, tycker jag. Det är något som Dogma-filmerna har
övertygat oss alla om. Här kan ingen producent komma
med synpunkter på vad som passar sig eller inte. Filmaren
gör vad som passar honom eller henne, och det är
utmärkt.

Här är Lars’ utveckling intressant. Man kan säga att han
har utvecklat erfarenheterna från Idioterna i de filmer som
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han gjort efter den. Både Dancer in the Dark och Dogville
är ju stora och professionella produktioner, men hans
nära samarbete med skådespelarna har bara blivit tätare
och mer intensivt. Lars har ju fotograferat filmerna själv.
Han har sprungit runt med kameran i långa, halvtimmes-
långa tagningar ibland, där skådespelarna har fått röra sig
fritt framför kameran. Den här arbetsmetoden prövades
redan i Breaking the Waves, där kameran hade fritt spel-
rum i 360 grader. Lars hade redan formulerat Dogma-
manifestet före inspelningen av Breaking the Waves, men
här gällde fortfarande en normal spelfilmsstruktur. Men i
och med att han nu sätter kameran på axeln själv kan
man säga att han utvecklar de principer som han först prö-
vade i Idioterna.

Vad tycker du är det viktigaste i samband med Dogma.
Dogma som en estetisk princip eller som en fråga om eko-
nomi?

Jag ser det nog framför allt som en estetisk och praktisk
princip. Det är klart att det har vissa ekonomiska konse-
kvenser. Man kan arbeta betydligt snabbare och man spa-
rar in på vissa saker, som ljussättning och annat. Vad 
gäller kreativa idéer och påhittighet är det ju ingen skillnad
mellan en Dogma-film och en konventionell produktion.
Här är det bara filmskaparens begåvning som räknas.
Visst kan man ha utstuderade och uppfinningsrika långa
kamerascenerier i en konventionell filmproduktion, men
man kan ha samma uppfinningsrikedom i en Dogma-film.
När de första Dogma-filmerna gick i produktion sades de
att de skulle vara små lågbudgetfilmer på fem miljoner
eller så – även om det nu inte var fallet. Och det är ing-
enting som säger att Dogma-filmerna ska vara små billiga
filmer. Lars har tvärtemot haft den uppfattningen att en
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Dogma-film borde kosta kanske 20 miljoner, så att man
verkligen kan ta så många tagningar man har lust med och
pröva alla möjligheter som det här fria spelet och den rör-
liga kameran inbjuder till. Att man ska kunna ta en och
samma scen femtioelva gånger och filma kontinuerligt och
resa runt i världen, om man har behov av det, och filma
vinter och sommar, om berättelsen kräver det, och så
vidare. Det är hans uppfattning och den delar jag fullt och
helt. Ekonomin är inte huvudfrågan. Det är de estetiska
synpunkterna och principerna som är helt avgörande. Det
anser jag också.

Hur har Dogma påverkat den danska filmproduktionen i
sin helhet, tycker du? Det har ju skett ett allmänt uppsving
kring dansk film under senare år.

Det viktigaste med idén kring Dogma var, att vi när det
hela sattes igång kunde få igång fyra produktioner. Det var
inte lätt att övertyga vare sig Filminstitutet eller Danmarks
Radio om det nödvändiga i det. Från båda håll kom syn-
punkten att man skulle söka produktionsstöd för en film i
taget, för ett enskilt projekt. Men vi hävdade att man
måste ge stöd till samtliga fyra första Dogma-filmer med
en gång. Det var ju själva kärnan i Dogma-projektet.
Annars tror jag inte det hade fungerat och fått en sådan
genomslagskraft. Då hade det bara varit så att Lars von
Trier hade fått en knäpp idé. Genom att sätta igång fyra fil-
mer mer eller mindre samtidigt och efter ett och samma
koncept, fick idén en enorm genomslagskraft. Det har vi
inte minst märkt nu efteråt. Det har skapat ett enormt
intresse hos många filmskapare, och det visar på ett stort
behov från deras sida. Man har funnit ett rättfärdigt sätt
att arbeta utifrån de här idéerna, som ett trots mot de kon-
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ventionella metoderna.

Tror du att man kan filma vadsomhelst utifrån Dogma-
principerna? Och tror du att vemsomhelst kan anpassa sig
efter dessa principer? Jag menar, tror du att till exempel
någon som ännu inte har gjort film på konventionellt sätt
kan börja med att göra en Dogma-film? Eller bör man ha
ett mer konventionellt filmskapande i ryggen för att ha
utbyte av och skaffa sig lärdom av att göra en Dogma-
film?

Jag tror helt spontant att den som har sysslat med att
göra film efter mer konventionella mönster och arbets-
metoder känner en större befrielse i att göra en Dogma-
film. Då vet man vad man gör uppror mot. Men visst kan
man tänka sig att någon kommer direkt från filmskolan
och gör en Dogma-film. På filmskolan har man ju genom-
gått en mer konventionell undervisning och fått göra filmer
utifrån många olika förutsättningar. En filmskoleelev har ju
också en hel del erfarenhet och övning i bagaget.
Tendensen är ju numera att vemsomhelst kan göra film.
Och den som nu vill göra film efter eget huvud och egna
ekonomiska förutsättningar, han gör ju mer eller mindre
en Dogma-film. Men snart uppstår det säkert en motrö-
relse, en anti-Dogma-våg. Där uttryckskraven är sådana
att filmen måste göras på 35 mm, med fast kamera och
sofistikerad ljussättning och så vidare. Men det är väl bra.
Då har de regissörerna något att revoltera mot. Det är ju
faktiskt så att det är en något äldre generation som har
gett sig på att göra Dogma-filmer. Då kan man tänka sig
att yngre regissörer nu vill göra stora, mäktiga filmverk
med klara, uttrycksfulla bilder.

Dogma har ju fått en rätt stor internationell genom-
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slagskraft. Är du förvånad över det intresse som har
visats eller hade du förväntat dig det?

Jag tror nog att den mer medvetna delen av den ameri-
kanska filmindustrin på ett tidigt stadium uppmärk-
sammade fenomenet. Inte minst efter de stora framgång-
arna med Thomas Vinterbergs Festen och till viss del
också Idioterna. Det hänger naturligtvis också ihop med
att DV-tekniken har utvecklats så pass snabbt och komm-
mit till användning mer och mer. Och detta trots att Festen
tekniskt sett är rätt bedrövlig. Den ser ju helt förfärlig ut!
Och Idioterna är inte mycket bättre. Trots att filmerna bild-
mässigt sett är så primitiva, där färgerna skiftar litet hurs-
omhelst. Det visar bara att berättelserna är det primära
och att det är styrkan i filmskaparnas visioner som fångar
intresset. Dogma blir en uppgörelse med en konventionell
och kanske gammaldags estetik och filmsyn. Och det är
kärnan i det hela. 
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Du har gått producentlinjen på den danska filmskolan.
Efter det att du gick ut skolan startade Nimbus Film.

Ja, dagen efter! Eller närapå dagen efter. Tillsammans
med Bo Ehrhardt.

Och ni producerade Thomas Vinterbergs första långfilm?

Ja, vi gick samtidigt på filmskolan och vi började faktiskt
med att producera en kort barnfilm med honom, Pojken
som gick baklänges. Vi ville gärna fortsätta och samarbe-
ta med dem som vi hade lärt känna på filmskolan. Senare
producerade vi Thomas första spelfilm, den film som före-
gick Festen.

Dogma-manifestet publicerades i början av 1995, två år
innan Festen var ett filmprojekt. Kommer du ihåg hur du
reagerade på manifestet vid den tiden?

Jag tyckte att det var både roligt och självspäkande.
Men redan vid den tidpunkten hade vi planer på att göra
ett antal lågbudgetfilmer. Vi hade avtalat med TV att göra
tre billiga filmer i spelfilmslängd som inte skulle kosta mer
än en timmeslång film. När så Dogma-idéen dök upp såg
vi en konstnärlig avsikt bakom vår ekonomiska tanke. Det
anges ju inte någonstans att en Dogma-film ska vara en
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billig produktion, men idéerna bakom Dogma möjliggör en
mer begränsad produktionsbudget.

Betraktar du Dogma-manifestet mer som en estetisk
princip än en ekonomisk realitet?

Jag tror nog att estetiken är det viktigaste i samman-
hanget, men man kan heller inte bortse ifrån att Dogma-
filmerna kan produceras inom mer begränsade ekono-
miska ramar, ramar som också erbjuder regissören en
större frihet. Vi har haft en mycket öppen och tillitsfull atti-
tyd till regissörerna och projekten – och det är ingenting
som står i Dogma-reglerna. Vi har sagt, ”Här är pengarna.
Ingen utomstående kommer att lägga sig i vad ni gör.” Och
så har vi gjort ett avtal med Danmarks Radio och Nordisk
filmfond att de inte får lägga sig i och ha synpunkter på
projekten. De har fått hålla inne med vad de tycker. De har
bara fått meddela det till oss. Och om vi har ansett det
viktigt, har vi förmedlat det vidare till filmarna – som om
detta varit våra egna synpunkter. Vi har alltså gett film-
skaparna den friheten att de inte har behövt göra sig
några som helst tankar om ekonomin.

Vad ser du som det mest positiva med Dogma-idén?

Jag förstår att det har varit befriande för filmskaparna
att skala bort allt det utanverk som de nu slipper ägna sig
åt. Att fokusera filmskapandet på berättelserna. Det har
säkert gjort det enklare att skriva och strukturera histori-
erna. Jag tror att alla konstnärer har nytta av att skapa
liknande ramar för sin verksamhet. Utan att det finns utta-
lat efterlyser Dogma-konceptet en berättelse som kan kon-
centreras till en spelplats. Jag tror att den begränsningen
kan vara inspirerande för manusförfattaren. Liksom för
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skådespelarna. De har helt andra möjligheter att bygga
upp och utveckla sina rollkaraktärer inom den här begrän-
sade spelsituationen. De har kunnat koncentrera sig på
sina roller och inte behövt tänka på ljussättning och sce-
nerier. De har älskat den här arbetsmöjligheten. Och jag
tror att den har varit mycket inspirerande för regissörerna
också. Det hela har varit en upplevelse fylld av välbe-
finnande och glädje. Man har haft känslan av att allting är
möjligt. Innanför de ramar som Dogma ritat upp.

Jag var med under hela inspelningen av Festen, och jag
tror aldrig att jag har sett Thomas (Vinterberg) på bättre
humör någonsin. Inspelningen tog sex eller sju veckor, vil-
ket är mycket kort tid för en så pass krävande berättelse
med så många medverkande. Filmen tog däremot mycket
lång tid att klippa. Det fanns ju oerhört mycket inspelat
material, omkring 56-57 timmar film.

Jag var på inspelningen av Lars von Triers Idioterna som
spelades in på lika kort tid. Lars filmade ju själv, på video,
och ofta i mycket långa tagningar, ibland upp till tjugo-trett-
tio minuter långa. Filmades Festen på liknande sätt?

Nej, Festen spelades in mer konventionellt, i normalt
långa tagningar där man växlade mellan helbild och halv-
bild och krysstagningar. Med den enda skillnaden att all-
ting togs med handkamera. Då och då kunde man få rätt
märkliga bildlösningar, men i stort gjordes Festen ytterst
traditionellt. Jag reflekterade ibland över att de inte slog
sig lös mer, när de nu hade den möjligheten. Många har
senare sagt att Festen lika gärna kunde ha gjorts som en
konventionell spelfilmsproduktion. Men det tror jag inte
stämmer. Jag tror aldrig att man skulle ha uppnått samma
nivå och intensitet i spelet, till exempel. Genom att man
inte var tvungen att spara på film utan arbetade med video
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kunde man hålla på och ta om och ta om tills alla var
nöjda.

Jag reagerade starkt på en av Dogma-reglerna som jag
tyckte var idiotisk, den att allt ljud måste upptas på plats
och synkront och att inget annat ljud eller ljudeffekter eller
musik skulle få läggas till efteråt. Men Thomas ansåg att
det var den bästa och viktigaste regeln. För att den
befrämjade autenticiteten. Och det stämmer nog. Men jag
tyckte att den regeln var korkad.

Ser du några nackdelar med Dogma?

Jovisst, jag kan till exempel säga att jag saknar filmmu-
siken. Men å andra sidan, om man nu ger sig in i den här
leken så bör man kanske inte kritisera reglerna. Det kan
man inte göra. Men samtidigt kan jag tycka att alla de här
filmerna ser rätt eländiga ut. Kanske inte Mifune. Den har
en bättre bildhållning än de andra. Underligt nog har ingen
haft sådana synpunkter på Festen. Vi var mycket oroliga
innan filmen hade premiär. Vi trodde att många skulle rea-
gera och säga att de inte hade lust att se en film som var
så skakig och med sådan växlande bildkvalitet. Men det
verkade som om de flesta åskådare inte ens la märke till
det. Efter fem minuter tänkte man inte längre på tekniken.
Några tyckte att filmen hade en sorts hemma-video-karak-
tär över sig, men samtidigt ansåg man att det passade
bra till historien. Jag tycker faktiskt att experimentet har
lyckats över förväntan. Och nu orkar vi inte höra påståen-
den om skakig handkamera och alltför tillfälliga bildkom-
positioner mer. Helt uppenbart fungerar Dogma bra för
alla de inblandade i filmerna.

Dogma-filmerna har ju uppmärksammats stort interna-
tionellt. Många av filmerna har blivit prisbelönta på festi-
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valer. Och många utländska filmskapare vill arbeta i
samma anda och har sökt Dogma-certifikat till sina film-
projekt. Trodde du att Dogma-manifestet och filmerna
skulle få den här genomslagskraften?

Nej, det trodde jag inte och det var nog inte många
andra som trodde det heller. De allra flesta här i Danmark
tog inte Dogma-manifestet på större allvar och press och
media gjorde sig lustig över det. Men vi tog manifestet och
idéerna bakom det ytterst seriöst och gick helt in för dem.
Det var rätt roligt att försöka få de första filmerna finansi-
erade också, för projekten verkade så huvudlösa. En del
såg Dogma mer som ett PR-trick, vilket det verkligen inte
var. Det var snarare ett handikapp än en marknadsfö-
ringsgimmick.

Det stora genombrottet kom förstås på Cannesfesti-
valen, där både Festen och Idioterna ingick bland täv-
lingsfilmerna och där Festen belönades med jurypriset.
Men filmerna hamnade inte i tävlan på grund av Dogma
utan tack vare att det var två bra historier som berättades.
Om nu Festen inte hade kommit till Cannes och fått ett
pris där, då tror jag att den hade gått mer obemärkt förbi
och bara blivit betraktad som ännu en liten dansk film.
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Första gången jag hörde talas om Dogma var våren
1992, när Lars (von Trier) och jag tog tåg till Paris. Det
var nattåget och vi delade sovkupé. När vi hade lagt oss
och släckt ljuset, sa Lars plötsligt att han skulle vilja
sätta igång med ett projekt som han kallade Dogma.
»Glöm det!«, sa jag. »Det är en förbannat dålig titel! Helt
osäljbar.« Sedan hörde jag inte mer om det hela förrän
våren 95, när han och Thomas publicerade sitt mani-
fest. Och jag hade svårt att ta det hela på allvar. Jag
blev skitsur, för vi hade just köpt in en stor ny ljusut-
rustning till Zentropa. Och för helvete, här sätter han
upp regler som förbjuder oss att använda det som vi har
köpt för dyra pengar! Jag tyckte hela Dogma-idén var
sinnessvag.

Och vad tycker du nu?

Jag skiter i hela det här dogmeriet. Det intresserar mig
inte det minsta. Men jag inser att det fungerar som ett
bra recept för regissörerna. Och resultatet av de första
Dogma-produktionerna visar ju också att det hela är ett
framgångsrikt koncept. Så om nu receptet fungerar
finns det ingen anledning för mig som handelsman att
försöka stoppa det hela. Efter de första fyra filmerna gav

PETER AALBAEK JENSEN
PRODUCENT OCH VD FÖR ZENTROPA

»OM MAN NU HAR ETT RECEPT
SOM ÄVEN YRKESKOCKAR VILL

LAGA MAT EFTER…«



S T I G  B J Ö R K M A N

51

jag klartecken till ytterligare fyra filmer. Och jag kan tänka
mig att i fortsättningen satsa på ännu fler

De första fyra filmerna kom ju igång på regissörernas
eget initiativ. I de följande produktionerna var vi beställ
are. Vi har kontaktat olika regissörer, Lone Scherfig, Åke
Sandgren, Ole Christian Madsen, Susanne Bier, och frågat
om de vill göra en Dogma-film åt oss. Det här var namn
som vi kommit fram till tillsammans med Danmarks Radio
och Filminstitutet, namn som även de trodde på och ville
satsa på. Jag skulle också gärna se att Bille August gjor-
de en Dogma-film. Inte minst för honom själv. Det är nog
inte så dumt för någon som har gjort stora och tunga pro-
duktioner att testa sig själv med ett Dogma-projekt.

Ta Åke Sandgrens film Et rigtigt menneske, t.ex.
Huvudrollen är en man som blir osynlig. Hade den gjorts
som en konventionell produktion där man satsar stort på
special effects och annat, hade den kanske kostat 50-60
miljoner. Nu kostar filmen bara sju miljoner. Det är helt
genialt, tycker jag. Och det är arbetsmässigt sett oerhört
behagliga inspelningar. Alla, både bakom och framför
kameran, tycks gå in i projekten med ett enormt engage-
mang.

Nyckelordet för de flesta jag har talat med är frihet. De
fasta regler som Dogma-manifestet påbjuder tycks vara
förlösande för fantasin.

Jag är ingen konstnär. Jag bryr mig inte särskilt mycket
om hur dessa konstnärer tänker, så länge de kan åstad-
komma en hygglig film. Och om de här skitreglerna kan få
dem att tänka bättre och få fantasin att flöde, är det ju
perfekt. Om jag ska uttrycka mig brutalt ger jag blanka fan
i Dogma-manifestet. Men om det fungerar som recept för
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regissörerna är det helt OK.

Har Dogma-filmerna haft någon betydelse för danskt
filmliv i stort, tycker du? Att Danmark i högre grad har
hamnat på den internationella filmkartan?

Det tror jag inte. Vid sidan av Dogma-filmerna fortsätter
man att göra film på samma sätt som tidigare här i
Danmark. Det är möjligt att de producenter och regissörer
som inte har engagerat sig i Dogma försöker distansera
sig så mycket som möjligt från dogmeriet. Och det kan jag
förstå. De vill snarare polarisera sig som anti-dogma. Och
det är jättebra för då får vi en större spännvidd i dansk
film.

Men vi kan inte undervärdera effekten av Dogma-
filmerna, inte minst marknadsmässigt sett för dansk film.
Det har kanske tagit tolv-femton år att bygga upp Lars von
Trier som ett säljande varumärke. Att det nu parallellt
dyker upp ett nytt säljande varumärke för oss här på
Zentropa och för Nimbus film är ju ingenting som vi ska
vara olyckliga över. Det är utmärkt om vi med hjälp av
detta nya varumärke kan öppna portarna för flera nya dan-
ska filmskapare. Jag tror att det är viktigt att här tänka i
större sammanhang och i större block, dvs i ett större
antal produktioner för att garantera en genomslagskraft.

Jag ser inte heller Dogma-filmerna som en rent dansk
angelägenhet. Om de nu fungerar i Danmark, varför 
skulle de inte kunna gå hem i Sverige och Norge också?
Om man har ett recept som även yrkeskockar kan laga
mat efter, så varför inte införliva det i kokboken också!
Det är ett typiskt utslag för danskt självspäkande, när
vissa säger att man bör sluta göra Dogma-film. Inte fan
ska man sluta tillverka Coca-Cola så länge folk törstar
efter det! Nej, vi fortsätter att producera Dogma-film tills
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det kommer två-tre dåliga filmer i rad. Då kan vi even-
tuellt tänka oss att revidera konceptet.



D O G M A  9 5  -  E S T E T I K  O C H  E K O N O M I

54

Att säga sanningen
Cinema Vérité, neorealismen, det engelska Free

Cinema, den franska Nya Vågen – alla dessa benämning-
ar är förknippade med ett sökande efter sanningen och
det sanna uttrycket. Det är ett sökande som ständigt fort-
går. Följande båda polemiska ställningstaganden motsä-
ger kanske varandra men jag tror att man måste söka
sanningen från alla de infallsvinklar som olika kampplat-
ser bereder möjlighet för. Det första citatet är hämtat från
Dogma-manifestet:

»Idag härskar en teknisk stormflod, där sminket upphöjs
till något gudasänt. Med hjälp av de nya teknikerna kan
vemsomhelst närsomhelst rensa bort de sista resterna av
sanning i sensationens kvävande famntag. Illusioner är
vad filmen kan gömma sig bakom.«

Det andra är hämtat från Minnesota-deklarationen, en
positionsförklaring som har den tyske regissören Werner
Herzog som undertecknare:

»Filmen äger djupare skikt av sanning. Det finns till
exempel en poetisk, extatisk sanning. Den är hemlighets-
full och undanglidande och kan endast uppnås med hjälp
av konstruktion, fantasi och stilisering…«

Apropå regler
Ett antal nedtecknade regler saknar egentlig betydelse.

ANTHONY DOD MANTLE
FILMFOTOGRAF PÅ FESTEN, MIFUNE

OCH JULIEN DONKEY-BOY
»JU MER MAN SER DESTO MINDRE

BEHÖVER MAN TALA OM DET«
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Jag hyser samma förakt för dem som jag kände inför de
regelverk som jag stötte på under mina allra första skolår.
När jag läste Dogmas kyskhetsregler första gången för-
stod jag inte särskilt mycket av dem. Så jag stoppade ner
dem i fickan och beslöt mig för att skänka en stunds efter-
tanke. Det gick någon vecka eller två. Jag tror att jag med-
vetet eller omedvetet var inställd på att skapa mig mina
egna tankar om denna sakernas nya ordning.

Som filmskapare inför en ny uppgift tror jag mig kunna
avgöra om jag fullt och helt kan engagera mig i detta pro-
jekt eller inte. Med andra ord, om jag har den minsta miss-
stanke om att någonting inte stämmer överens mellan mig
och projektet, då låter jag projektet falla. Men vad gäller
Festen, Mifune och Julien donkey-boy fanns inte ett ögon-
blicks tvivel. Kanske tvingade mig Dogmas omstridda
regelverk med sina starkt begränsande villkor bara att
finna en ny fungerande visuell strategi och då en strategi
som inte tvingade mig som bildskapare - trots den redu-
cerade färgpalett jag erbjöds – att avstå från någon som
helst visuell dristighet.

Alla de filmer som jag hittills under min yrkesverksamhet
varit engagerad i har ställt specifika krav på mig och ingen
film har varit den andra lik. Att arbeta efter Dogma-
reglerna har tvingat mig att tränga in i ett primitivt ingen-
mansland och där omkullkastas på ett sätt som jag inte
upplevt i några tidigare filmprojekt. Jag har fått tränga in i
en ny arbetsprocess och skapa nya bilder för en berätt-
telse och det är alltid är en berikande och stimulerande
upplevelse, särskilt när man samarbetar med högt begå-
vade regissörer, vilket har varit fallet i dessa Dogma-
filmer. Det har varit omtumlande genom att jag trots
Dogmas begränsande regler skapat möjligheter att med
förenklade konstnärliga medel förmedla en historia.

Även om jag satt stort värde i det privilegium det är att
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kunna skapa atmosfär med hjälp av ljussättning och
kamerascenerier, hjälpmedel som på olika sätt kan föräd-
la och utveckla filmkonsten, erbjuder också det motsatta
förhållandet vissa kvaliteter. Detta att man i ”det erbjudna
rummet” kan utvinna samma ljus och energi tillsammans
med skådespelarna. Med hjälp av en handkamera som
följer skådespelarna genom ljus och dunkel kan det upp-
stå en energi som påminner om den som vissa dokumen-
tärfilmer förmedlar – en gestaltning av liv. Den rörlighet
och den lättsamhet som den här inspelningstekniken gav
upphov till lockade mig. Inför mitt kameraöga tycktes skå-
despelarna förvandlas till riktiga människor, som inte
längre verkade vara medvetna om inspelningsteamets när-
varo. Jag talar om de korta ögonblick under inspelningen
då vi alla var fullständigt befriade från den voyeurism som
också präglar vårt arbete och bara lät oss dras in i det
känsloladdade skeendet. Det här är magiska ögonblick i
varje form av filmskapande och jag är övertygad om att
åskådarna i liknande grad kan känna samma inlevelse, så
länge det filmade materialet överlever klipproceduren.

När Thomas (Vinterberg) presenterade sitt filmprojekt,
Festen, kunde man vid sidan av alla förtjusta tillrop inför
filmen också höra skeptiska kommentarer från kollegor
och – naturligtvis – från pressen. Thomas och jag diskute-
rade länge vad som kunde bli en gemensam plan för hur
arbetet på Festen skulle kunna genomföras. Men jag har
personligen den misstanken att trots allt två helt skilda
arbetsattityder fungerar sida vid sida när en regissör och
en fotograf arbetar tillsammans, till skillnad mot när detta
arbete förenas i en och samma person, som i Lars (von
Triers) fall. Han ville ju inte bara regissera Idioterna utan
också själv hålla i kameran.

Men projektet omgavs med stor skepsis. Passare och
elektriker ställde sig tveksamma. Många kollegor kände
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sig hotade eller sårade och förorättade – på grund av arbe-
tets karaktär kände de sig uteslutna. Jag fann denna atti-
tyd konservativ och trist, särskilt med tanke på att vi alla
arbetar i en bransch där inget projekt liknar det andra.
Dogma-filmerna angav en hållning som jag ville bli delak-
tig i. Vi ville ”underhålla” i denna lek vars regler vi lovat
följa. Och med den inställningen och den lusten förenades
inspelningsteamet i arbetet. Det är ingen dålig utgångs-
punkt. I det ögonblick som man upplever Dogma som en
förbannelse blir arbetet plågsamt och därmed lidande. Det
var alla i teamet medvetna om.

Den ibland rätt överhettade debatt om ”överträdelser av
Dogma-regler” som förts kan ses i relation till de stora
publikframgångarna för filmerna. Jag tror, vad gäller de tre
Dogma-filmer som jag har fotograferat, att bara ett fåtal
åskådare i publiken vet vad Dogma egentligen innebär.
Huvudparten av publiken har bara låtit sig fångas av de
filmupplevelser de erbjudits. Vissa pålästa åskådare har
talat om regelbrott och uppehållit sig kring petitesser som
hur mycket handkameran svajar eller inte. Den typen av
analyser tycker jag är fullständigt meningslösa och trivia-
la. Under filminspelningarna har de olika teammed-
lemmarna haft skilda åsikter om hur noga och respekt-
fullt Dogma-reglerna borde tillämpas och följas. Vissa av
reglerna var naturligtvis svårare att följa än andra. Men att
man, bara för att de nu fanns där, på ett eller annat sätt
skulle få lust att bryta mot dem är en lika dum som
meningslös tanke.

Ju mer man ser desto mindre behöver man tala om
det…



Tankar kring några av reglerna

Regel 1
Jag har alltid föredragit att spela in på plats framför att

arbeta i ateljé. Att ingen rekvisita får tillföras inspelnings-
platsen kan innebära en mindre uttrycksfull miljö. Valet av
inspelningsplats blir därför så mycket viktigare i de här fil-
merna. Vi fick söka i flera veckor innan vi fann det bäst
fungerande huset för Festen och den rätta lantgården för
Mifune.

Regel 2:
Förbudet att ta stumma räddningsbilder för fotografen

eller extra stödljud för ljudteknikern kan för oss båda upp-
fattas som lika katastrofalt. Detta innebar till exempel,
när vi tog alla närbilder på skådespelarna i Festen, att alla
de övriga skådespelarna som befann sig i rummet samti-
digt var tvungna att upprepa sina dialoger eller olika ytt-
randen, så att man så småningom skulle ha möjlighet att
klippa i materialet. Det här innebar oändliga problem för
ljudteknikern. En del av det som sas i Festen var så överr-
raskande autentiskt och känsloladdat att skådespelare
och statister var nära till tårar. Vi hade naturligtvis gärna
velat dokumentera alla dessa reaktioner och om möjligt
med hjälp av flera kameror.

Regel 3
Att endast handkamera gäller är naturligtvis rimligt men

det är svårt att hålla en kamera med stort objektiv stadigt.
Arbetet på Mifune var oerhört ansträngande rent fysiskt
eftersom vi där använde en mycket tung kamera. På
Festen och Julien donkey-boy hade jag en betydligt lättare
utrustning. I Festen ville jag gärna laborera med sneda
vinklar och bildkompositioner för att filmen skulle ge en
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känsla av att här utspelades en strid. Det skulle kännas
som om kameran var i händerna på någon av gästerna
som förtvivlat försökte dokumentera vad som hände med
denna familj som stod inför sitt sammanbrott. Kameran
skulle vara nyfiken och förvirrad. Genom att jag i Festen
lämnade ljussättningen åt sidan kunde jag koncentrera
mig på kamerarörelser och bildvinklar. För det mesta hade
skådespelarna frihet att röra sig hur och vart de hade lust,
och jag var sällan i samma position när scenerna togs om.
Kamerarörelserna i Festen är i högre grad än i någon
annan film ett direkt uttryck för mina känslomässiga reak-
tioner. Här fanns inte plats för medvetna beslut. Jag har
aldrig tidigare i något filmsammanhang rört mig lika
snabbt och fritt som i Festen.

Regel 4
Att bara filma i befintligt ljus innebär att valet av inspel-

ningsplats blir ohyggligt viktigt. Vi la därför ner stort arbe-
te på att hitta rätt byggnad för Festen, ett hus som med
sin arkitektur, med fönster och dörrar, sovrum och uppe-
hållsrum, kök och källare, med ljuskällor och dunkla
skrymslen skulle passa våra syften med filmen och dess
berättelse. Eftersom jag skulle tvingas att bara filma i
befintligt ljus var det viktigt att denna begränsade spel-
plats erbjöd en tillräcklig mängd uttrycksfulla bakgrunds-
miljöer. Här, liksom på Mifune, var jag tvungen att göra en
ytterst noggrann inspelningsplan med hänsyn till ljusför-
hållanden och väderstreck och solens gång. Ibland upp-
stod oväntade situationer mellan skådespelarna eller en
plötslig ljusförändring, och då kunde vi snabbt improvise-
ra utan att behöva tänka på ljussättning eller ommöblering
eller eventuell rekvisita. Jag minns att Thomas vid några
tillfällen viskade i mitt öra att han knappt kunde känna
igen skådespelarens ansikte. Och jag gav honom rätt och

S T I G  B J Ö R K M A N

59



drog omedelbart fram min ljusmätare. Sådant kan uppstå
när man arbetar med snabba filmsorter och bra råfilmma-
terial. Jag måste också tillägga att jag på grund av de
ständigt växlande ljusförhållandena som är så typiska för
danska sommardagar bara vid ett enda tillfälle arbetade
utan ljusmätare inom räckhåll.

Regel 5
Detta att inga optiska bearbetningar av bilden får ske är

en hård nöt för fotografen. Vi har alla sedan lång tid vant
oss vid att använda oss av olika filter. Jag är säker på att
de flesta regissörer inte har minsta aning om att vi för det
mesta förser objektiven med olika filter, när man nu inte
vill ha en orangefärgad ton över bilden. Det finns en viss
ironi i att videokameran har ett inbyggt neutralt gråfilter.
Jag anser att man bör ändra denna regel något och endast
förbjuda uppenbara effektfilter, som Dogma-författarna
kanske vill jämföra med bedrägeri.

På Mifune hade jag vanliga glödlampor i huset där filmen
spelades in. Jag var tvungen att ställa in halogenlamporna
på en mycket varm färgton, jämförbar med det blå afton-
ljus som föll in genom fönstren. Jag använde mig av dessa
halogenlampor för att man skulle kunna urskilja skåde-
spelarnas ansikten och detta trots att jag använde en film
på 1000 ASA. I de scener som spelades in i dagsljus
använde jag mig av en filmsort som skulle förhindra att
fönstren inte skulle bli blå, något som jag starkt ogillar.
Jag nämner detta bara som ett exempel på vad jag med
ett filter hade kunnat undvika men som Dogma-reglerna
alltså förbjuder mig att använda. Resultatet blev alltså en
film med högst blandade färgtemperaturer som gav myck-
et varma ansiktsfärger och mörkblå aftonfärger, en kom-
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position med en högst egenartad karaktär.

Regel 9
I de Dogma-filmer som jag har fotograferat har jag utgått

ifrån det bildformat som Dogma-reglerna kräver. Men jag
har till exempel bara kunnat se Julien donkey-boy i vid-
filmsformat, dvs 1:1.85, på amerikanska biografer. En
större procent av mina ursprungliga bildkompositioner har
därmed gått förlorad. Därför upplevde jag det som ett rent
privilegium när två stora biografer i Köpenhamn skaffade
sig ny utrustning bara för att kunna visa Dogma-filmerna i
det format som de var avsedda att visas i.

(Regler 6, 7, 8 och 10 är inga som fotografen behöver
bekymra sig om och jag lämnar dem därför utan komm-
entar.)      
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