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Der er alt for langt imellem, at film fra 
Sydafrika når til Danmark. Og Tsotsi er 
undtagelsen, der bekræfter reglen. Den 
afrikanske film formår at tale direkte til 
følelserne og åbne vores øjne for andre 
sider af livet end de velkendte. 

 
af Cathrine Rodalgaard

Tsotsi er en filmatisering af Athol Fugards roman af samme 
navn fra 1980. Romanens handling udspiller sig i et 
slumkvarter udenfor Johannesburg i 1950’ernes Sydafrika 
under apartheidstyret. I filmudgaven er handlingen dog 
rykket til nutiden. Trods denne væsentlige ændring formår 
filmen dog stadig at bevare romanens essentielle udtryk, 
men tilføjer den samtidig noget nyt, idet der skabes en 
mulighed for at vise nogle af det samtidige Sydafrikas 
skærende kontraster mellem rige og fattige, skyskrabere 
og slumkvarterenes hytter. For handlingen i Tsotsi er netop 
kontrast– og modsætningsfyldt! 
 Filmens titel ”Tsotsi” er gadesprog og betyder 
gangster. Det er også navnet på hovedpersonen, der er 
vokset op i ghettoen og mere eller mindre eksisterer uden 
hverken fortid eller egentlig fremtid. Filmen handler om 
seks afgørende dage i Tsotsis liv, hvor en række tilfældige 
hændelser pludselig kræver, at han for første gang i sit liv 

tager ansvar for et andet menneske. Han bevæger sig ud 
på en indre psykologisk rejse, samtidig med, at han må 
begynde at tænke og handle radikalt anderledes, end han 
tidligere har gjort. Dette resulterer både i en ændring af 
hans syn på sin omverden og ikke mindst på den måde han 
opfatter sig selv. Han må tage ansvar for sine handlinger, 
både de forudgående og de øjeblikkelige, der alle har 
konsekvenser for både ham selv og andre.
 I modsætning til romanen byder filmen på en mere 
åben slutning, som kan opfattes som et symbol på en lysere 
fremtid for Afrikas sorte befolkning, som den ser ud i dag. 
 Det lykkes filmen Tsotsi at tage sin historie med ind 
i nutiden og skabe et troværdigt univers for handlingen. 
Der er tydeligvis også gjort meget ud af realismen 
fra filmskabernes side, hvor alt er filmet on location i 
Johannesburg. Ligesom filmens rolleliste er besat af 
lokale unge, der ikke er uddannede skuespillere, men 
er valgt på grund af den ægthed og troværdighed, som 
de kunne tilføje deres karakterer. Filmen får herved et 
realistisk touch, der gør et stort indtryk på en. Man bliver 
iagttager af en verden, der synes fremmed, men som 
stadig har stærkt genkendelige følelsesmæssige elementer.  
 Filmens lydside domineres af den sydafrikanske musiker 
Zolas hårdtpumpende Kwaito music, der kombineret med den 
afrikanske musikkunstner Vusi Mahlaselas mere afdæmpede 
lyriske lyde, danner filmens musikalske univers, der på en 
gang bliver både energifyldt og drømmende melankolsk.  
 
Tsotsi har vundet publikumspriser ved filmfestivalerne i 
både Toronto, Los Angeles og Edinburgh, samt en Oscar i 
kategorien “bedste udenlandske film.”  
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For på den ene side bliver katastrofen en slags elektrochok, 
der får hovedpersonerne til at genoverveje deres liv, 
beslutninger og ægteskaber, og den ekstraordinære tilstand 
i byen synes at tilsidesætte reglerne for, hvordan man skal 
opføre sig.
 Men på den anden side glider katastrofen hurtigt 
i baggrunden, og motivationen for at møde op i suppe-
køkkenet bliver efterhånden mere at kunne fastfryse den 
undtagelsestilstand, der har fostret den hemmelige affære, 
end behovet for deres hjælp. Mens Corrine og Luke hver 
især prøver at beslutte, om de skal forlade deres ægtefæller 
til fordel for hinanden, melder der sig samtidig en form for 
skamfuld skuffelse over, hvor hurtigt dagligdagen trænger 
sig på.

Jay McInerney skriver overbevisende og uden løftede 
pegefingre om skammen og skyldfølelsen, der rammer 
én, når de stærkeste følelser i dagene efter 11. september 
ikke bare er frygt og sorg, men også forelskelse og endda 
regulær liderlighed. Man forarges og forstår alligevel de to 

hovedpersoner.
 Som i McInerneys tidligere bøger tegner han et 

skarpt portræt af parforholdskriserne og livet i New 
Yorks højere samfundslag. Men terrorangrebet, 
som man føler, bogen burde handle om, er bare 
en tom kulisse, der uden videre kunne skiftes 
ud med borgerkrig, naturkatastrofe eller alvorlig 
sygdom. På den måde er hans egen bog et 
eksempel på den blasfemi, han beskriver, og så 
kan man grunde lidt over, om det overhovedet er 
med vilje?
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Den upassende
kærlighed
Er det tilladt at forelske sig midt i ruiner-
ne af World Trade Center? I en ny 11. 
september-roman skriver Jay McInerney 
om sex og skam i skyggen af en kata-
strofe.

af Anders Due

12. september 2001 var for mange newyorkere dagen, hvor 
man vågnede op og måtte se livet i et nyt lys. Tvillingetårnene 
var dagen før styrtet i grus sammen med forestillingen om, 
at man var i sikkerhed i sit hjemland.
 Men 12. september 2001 er også dagen, hvor 
denne bogs to hovedpersoner, Luke og Corrine, 
møder hinanden første gang. Luke er en velhavende 
børsmægler, gift med en smuk, overfladisk og utro 
kvinde og far til en 14-årig datter, som han ikke aner 
hvad laver. Corrine lever i et haltende ægteskab 
med en tilsvarende utro forlægger og parrets små 
tvillinger.
 Den morgen kommer Luke gående ud af World 
Trade Centers rygende ruiner efter en nats febrilsk 
søgen efter overlevende, og dér møder han Corrine. 
I tiden efter angrebet arbejder de som frivillige i et 
suppekøkken, der laver mad til redningsarbejderne, 
og i den uvirkelige undtagelsestilstand, hvor alt og 
intet er tilladt, forelsker de sig i hinanden.
 Det upassende i den situation er til at tage 
og føle på. Luke spørger på et tidspunkt sig selv, 
om han har det sådan på grund af, hvad der sker 
omkring ham, eller på trods af det. 


