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Film deler danskerne 

 

Danskernes smag for spillefilm afspejler sig ikke blot i traditionelle størrelser som 

køn, alder og uddannelse, men også af hvor i landet man bor. I nogle egne inte-

resserer man sig meget for Hollywoods store melodramer, mens man i andre fo-

retrækker den klassiske danske filmskat. Det er lige før, man kan tale om Karl 

Stegger og Leonardo DiCaprio kommuner. 

 

Susanne Biers store prisvinder, Hævnen, er ikke en film for alle danskere, selv 

om den både har scoret en Oscar, en Golden Globe og for nylig gav Bier prisen 

som Europas bedste instruktør 2011. Man elsker filmen i København og kommu-

nerne nord for hovedstaden, mens interessen er noget mere forbeholden i ek-

sempelvis Vendsyssel og på Lolland Falster. I Hørsholm har man set den tre gan-

ge oftere end i Hjørring. 

 

Omvendt ser det ud med instruktøren Rasmus Heides Julefrokosten fra 2009, 

som er en af de senere års største danske biografsucceser. Temaet turde være 

kendt af enhver voksen dansker, men komedien om autoværkstedets animerede 

julefrokost falder langt mere i vestsjællænderes og jyders smag end Hævnen’s 

drama om den svensk-danske lægefamilies etiske og familiemæssige dilemmaer i 

Afrika og på Langeland. Julefrokosten er set næsten tre gange oftere i Frederiks-

havn end på Frederiksberg.  

 

Det er kabel-tv-udbyderen YouSee, der har kortlagt de geografiske mønstre i 

danskernes filmsmag. Selskabet har analyseret tre års filmudlejning (i alt knap fi-



Side 2 af 3 

re millioner digitale udlejninger af film), og tallene tegner et bemærkelsesværdigt 

billede af, hvordan interessen for film deler landet. 

 

”Tallene bekræfter nok en fornemmelse, filmbranchen altid har haft. Nogle film 

sælger bedre end andre afhængig af hvor i landet, vi befinder os. Men de viser 

også, at det er blevet sværere for filmindustrien at komme op med rigtigt brede 

film,” siger filmchef Casper Hald, YouSee. 

 

Et af de mere usædvanlige eksempler handler om den folkekære skuespiller Dirch 

Passer. Instruktøren Martin Zandvliet har med sin portrætfilm ’Dirch’ lavet et af 

2011s største biografhit, men selv om filmen handler om en af historiens mest 

kendte skuespillere, nyder den heller ikke samme interesse overalt. I Brøndby og 

Solrød er Dirch lejet fem gange så ofte som i Lemvig og Vesthimmerlands kom-

muner. 

 

Tendensen er, at ’Dirch’ er forholdsmæssigt mere populær blandt filmelskere i 

den østlige del af landet, mens det forholder sig omvendt med den ægte vare i 

form af de gamle film som f.eks. Charles Tante med selvsamme Dirch Passer i 

hovedrollen.  De gamle film med Dirch Passer er lejet ca. otte gange så ofte i 

Holstebro og Langelands kommuner som i Allerød og Rudersdal. 

 

I det hele taget er forbrugerne i det, der fra tid til anden betegnes som udkants-

områder, ret glade for film med et humoristisk indhold. En analyse af udlejningen 

af fem af de nyeste danske komedier (Blå Mænd, Lykkevej m.fl.) viser, at inte-

ressen for disse film er størst i Vestsjælland, Lolland og i Nord- og Vestjylland. 

Denne filmgenre er set tre-fire gange så ofte blandt folk i Morsø, Jammerbugt og 

Thisted sammenlignet med Frederiksberg, København og Hørsholm. 

 

Det er i det hele taget nærliggende at konkludere, at folk i hovedstadsområdet 

ikke nødvendigvis går efter at more sig i filmens verden. Genren artfilm med tit-

ler som Biutiful, Young Victoria m.fl., som næppe kan betegnes som lystspil, ser 

man 12 gange så ofte i Gentofte og Rudersdal som i Stevns og Vejen. 
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Sådan er YouSee’s filmkort lavet 

 

Analysen bygger tal for det samlede antal filmudlejninger over en periode 

på knap tre år. Det er film lejet gennem YouSee Cinema og TDC Film, 

som begge trækker på samme on demand tjeneste hos YouSee. 

 

I alt er der tale om knap fire millioner udlejninger fordelt på ca. 

300.000 husstande over hele landet bortset fra enkelte øer. 

 

Analysen er gennemført ved at be-

regne andelen af udlejninger af en 

given film eller genre i forhold til det 

samlede antal udlejninger i en 

kommune. Tallet viser altså den 

forholdsmæssige interesse for fil-

men/genren inden for kommunen. 

Derved kan de enkelte kommuner 

sammenlignes uanset, at antallet 

af kunder og udlejninger varie-

rer fra kommune til kommune. 
 


