
Hjältegranskning utan 

Danmarks dyraste film någonsin, Ole Christian
Madsens Flammen & Citronen (2008), släpps direkt

för dvd här i Sverige. Den får därmed inte någon svensk
biografpremiär. Det är synd då förutom att vara en tek-
niskt välgjord film med skickligt skådespeleri av både en
porträttlik Thure Lindhardt, som motståndsmannen
Bent Faurschou-Hviid, vars nom de guerre var Flammen

och Mads Mikkelsen som den tio år äldre Jørgen
Haagen Schmith, Citronen, så har filmen rest många
intressanta frågor om krig, fred och historia.

Flammen & Citronen hör till en grupp filmer med
historiska teman som skapats av en ny generation filmare
vilka i motsats till de äldre inte lever som det förgångnas
fångar. För filmen Flammen & Citronen har ett besvär-
ligt tema som ofta varit alltför svårbearbetat för den tidi-
gare generationen, de som själva hade föräldrar som del-
tog i andra världskriget. Filmen handlar nämligen om
två danska motståndshjältar som bland annat likviderade
andra danska motståndsmän.

Deras öde är som gjort för film. Flammen och
Citronen tillhörde båda den borgerliga motstånds-

rörelsen Holger Danske och bildade tillsammans enhe-

ten Gruppe I. Långt efter kriget berättades historier om
den unge karismatiske och dödsföraktande Flammen
med sin intensiva röda kalufs och den likaledes dödsför-
aktande men något anonymare Citronen. Tillsammans
genomförde de sabotage och attentat för ”Danmarks
sak” i en katt och råtta-lek med Gestapo. Båda stupade
de i strid och dekorerades postumt med den amerikanska
Medal of Freedom. Deras sista kamp blev dramatisk.
Flammen tog sitt liv då Gestapo stor-
made hans gömställe, genom att bita
i en cyankaliumkapsel. Citronen 
stupade efter en flera timmar lång
eldstrid med hundratals Gestapo-
män som hade omringat det ”säkra
hus” där han vilade upp sig efter en
olycka och togs om hand av sjuk-
sköterskan Ellen Christensen. 

Christensen lyckades slippa undan
striden med livet i behåll och dekorerades efter kriget
för sitt stöd till judiska flyktingar. 

IDanmark har filmen skapat en tidvis våldsam debatt.
Kritiken har på många håll varit ljum. Det har sagts att

filmen tar sig an ett svårt tema på ett för underhållande
och lättsamt vis. En del av kritiken har också rört fil-
mens förhållande till historien. I bland annat den socia-
listiska tidningen Arbejderen, den 8 maj förra året,
angreps filmen av fotografen Niels Jacobsen, som anser
att den förvanskar historien på en rad punkter och räk-
nar upp ett antal sakfel och förvrängningar. Regissören
Ole Christian Madsen tillbakavisade denna kritik under

årets filmfestival i Göteborg och hänvisade till det digra
arbete han lagt ned på research genom att intervjua de
människor som haft samröre med verklighetens
Flammen och Citronen. Madsen menar också att filmen
är en spelfilm och ingen dramadokumentär, därför till-
ämpar han ett visst mått av poetisk frihet. Filmens form
har karaktären av actionfilm, så historiska händelser
måste av tekniska såväl som dramaturgiska skäl stuvas
om. Madsen betonar att det även finns episoder som
tonats ned. Exempelvis är antalet tyska soldater som
omringade huset på Jægersborg Allé i Gentofte där
Citronen befann sig under slutstriden betydligt färre i
filmen, eftersom det verkliga antalet Gestapomän helt
enkelt skulle förefallit osannolikt.

Det kan anföras till Madsens försvar att om syftet
med filmberättelsen inte bara är att i detaljerna 

skildra ett historiskt skede, utan att berätta om den 
historiska perioden och motståndsrörelsen som helhet 

så är kritiken mot filmens historiska
felaktigheter underordnad. Genom
den lättsamma formen kunde Madsen
nå fram med ett krångligt budskap till
en ung generation som bara känner
de historiska händelserna genom den
äldre generationens romantiserade
bild av det danska motståndet. Filmen
berättar då mera om Flammen och
Citronens idé än om de faktiska histo-

riska personerna, eftersom de i Danmark fått så heroiska
och mytiska drag.

Betraktad på det viset tecknar filmen en oroande bild
över villkoren för att bedriva motståndskamp. Gränserna
är suddiga för vilka handlingar som är godtagbara, och i
vems ögon. Många människoliv köptes, såldes och byttes
av danskar, nazister, ryssar och engelsmän, oaktat vem
som var vän eller fiende. Det är inte vackert och det blir
allt grövre ju hårdare konflikten är, vilket delvis förklarar
den debatt som filmen orsakat i Danmark. Filmen kan
också sättas in i vår samtid, för i grunden är skillnaden i
moraliskt hänseende liten mellan Gaza 2009 och
Köpenhamn 1943.

Vilka var egentligen de glorifierade hjältarna i den danska 
motståndsrörelsen under andra världskriget?

Joacim Blomqvist har sett Danmarks dyraste film någonsin
om motståndskampen, träffat regissören och läst flera av de 
historiska böckerna om epoken. Han resonerar om vad som
egentligen skedde och vad vi kan lära av historien.

”I  grunden är 
skillnaden i moraliskt

hänseende liten mellan
Gaza 2009 och

Köpenhamn 1943.”

”ISRAEL ÄR ETT öppet demokratiskt
samhälle med ett vitalt och hög-
klassigt kulturliv och en sko-
ningslös självkritik”. Så inleds en
faktaruta om Israel i Dagens
Nyheters sportdel den 1 mars,
apropå en artikel inför Davis
cup-matchen i Malmö.

Thomas Hammarberg, Euro-
parådets kommissionär för de
mänskliga rättigheterna, resone-
rar i antologin Israel och Palestina
60 år i våra röda hjärtan, om var-
för information om Israel/
Palestina ofta blir ensidigt vinklat
i media. Han menar att det är ett
exempel på att konflikten är assy-

metrisk. Israel är inte bara regio-
nens starkaste militärmakt som
har världens enda supermakt
bakom sig, dessutom dominerar
Israel ”propagandakriget och
diplomatin”, skriver han.

HAMMARBERG GER ett skrämmande
exempel på vilka konsekvenser
detta får: Samma människor som
i andra sammanhang aldrig skulle
komma på tanken att försöka
dölja fakta om våld och över-
grepp som drabbar barn, är
beredda att göra just detta när det
handlar om palestinska barn.

Det fick han själv erfara när
han arbetade för svenska Rädda
barnen och kom i kontakt med
amerikanska Save the Children
som samlade information om vad
som hände de palestinska barnen
under ockupationen: om barn
som dödats i de militära opera-

tionerna, om långa avbrott i skol-
gången, om psykiska störningar
som följd av krigsupplevelser.

När materialet började bli
klart ville Rädda barnens styrelse
i USA inte bara avbryta projektet
utan till och med bränna doku-
mentationen.

Thomas Hammarbergs slut-
sats är att det också finns en ten-
dens i den svenska debatten till
ren faktaförträngning, som san-
nolikt bottnar i en ”förståelig oro
för att skada det israeliska natio-
nella projektet – men som lika-
fullt varit ohederlig”. Och han
drar slutsatsen att detta, i kombi-
nation med de svenska debattörer
som till och med försvarar och
bagatelliserar folkrättsbrott och
kollektiv bestraffning, i praktiken
innebär ett stöd för de extrema
krafterna i Israel, de som verkli-
gen motarbetar freden.

”Det är inget fel på icke-judarna
Israel och Palestina
60 år i våra röda hjärtan
Ulf Bjereld och
Ulf Carmesund (red)
HJALMARSON & HÖGBERG

Arbetaren Zenit 11/2009Redaktör: Rebecka Bohlin, 08-522 456 68, radar@arbetaren.se10 Radar

I debatten kring Palestina finns tendenser till ren faktaförträngning,
menar Thomas Hammarberg, en av skribenterna i en ny bok.
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