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1. Indledning 
Mockumentaryen som genre har for alvor vundet hævd de seneste årtier i 

forskellige former og forklædninger. Forklaringerne på dette kan være 

mange, men det lader til, at dens genrehybriditet henvender sig til et stort 

publikum. For hvad er egentlig fakta, og hvad er fiktion? Mockumentaryen 

søger grundlæggende at fortælle en fiktiv historie ud fra nogle teknikker, der 

primært har knyttet sig til dokumentargenren. Dette etablerer naturligvis et 

interessant rum, for hvordan skal vi som seere forholde os til mødet med en 

fiktion, der lader sig fortælle på et andet filmsprog, end det vi normalt har 

kendskab til? Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Neill Bloomkamps 

film ”District 9”, der skiftevis lader sig fortælle som en dokumentar og en 

fiktionsfilm. I denne forbindelse vil jeg anvende Jay Bolter og Richard Grusins 

begreber immediacy og hypermediacy som en art rød tråd for min analyse af 

filmens generiske og æstetiske karakter. Filmen bærer på nogle ganske 

åbenlyse normative budskaber, og det er i denne forbindelse interessant at 

undersøge, hvorvidt genrevalget kan siges at skabe rum for 

kommunikationen af disse. I henhold til Joshua Meyrowitz’ mediemetaforer 

vil min opgave primært tilnærme sig mediecasen som et mediesprog. Jeg vil 

således primært fokusere på mediets særegne grammatik1, men denne 

fokusering vil dog også se sig nødsaget til at tage højde for mediets indhold, 

da det er dette indhold, der kommunikeres. Slutteligt vil min opgave rumme 

en diskussion om, hvorfor netop mockumentarygenren er valgt med 

udgangspunkt i kommunikationen af de normative udsagn, der er at finde i 

filmen. Med dette fokus vil jeg snarere tilnærme mig min mediecase som et 

mediemiljø2. Når jeg anvender begrebet genre, er det vigtigt at understrege, 

at det ikke henviser til undergenrer indenfor fiktionsgenren såsom science 

fiction eller komedien. I denne opgave henviser begrebet til 

dokumentarfilmen og fiktionsfilmen.  

                                                           
1 Joshua Meyrowitz: ”Tre paradigmer i medieforskningen” – side 60 
2 Joshua Meyrowitz: ”Tre paradigmer i medieforskningen” – side 63 
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2. Mockumentarygenrens udgangspunkt 
Jeg vil i det følgende ganske kort redegøre for mockumentarygenren. 

Mockumentaryens primære kendetegn er, at den er fiktion forklædt som 

fakta, som Morten Scholz beskriver det3. Der er således tale om en 

fiktionsgenre, der lader sig fortælle gennem et andet formsprog, end hvad 

man tidligere har været vant til. Den klassiske forståelse er, at forholdet 

mellem fiktion og fakta nærmest synes dikotomisk:  

One approach to defining documentary is to consider its 
relationship to fictional texts. This approach is predicated on 
the existence of a fact/fiction dichotomy, with documentary on 
one side, and drama on the other. In this way documentary is 
regarded as factual and in direct opposition to the imaginary 
worlds of fiction. (Hight & Roscoe 2001, 7) 

Fiktionsfilmen og dokumentarfilmen kan således betragtes som to modpoler 

til hinanden, hvor kravet til fremstillingens bestræbelse på at efterligne 

virkeligheden har været forskelligt. Det er i dette rum, mellem disse to 

genrer, at mockumentaryen lægger sig. Den er således et forsøg på at kreere 

fiktion på baggrund af de faktakoder, der har knyttet sig til 

dokumentarfilmen. Ordet er en udbygning af documentary, hvor mock 

henviser til genrens efterlignende og drilagtige egenskaber. Det er dog vigtigt 

at have in mente, at mockumentaryen er mere end blot en drilsk kommentar 

til dokumentarfilmen. Mockumentaryen tjener således også andre formål, 

hvilket Jane Roscoe og Craig Hight forsøger at redegøre for gennem deres 

forskellige dokumentartyper, som jeg vil komme nærmere ind på senere. 

Dette rejser yderligere et ganske interessant spørgsmål, for hvorfor valgte 

Neill Bloomkamp netop mockumentarygenren? Hvilke muligheder giver 

netop denne genre i forhold til filmen og dennes normative præmisser? Disse 

vil være spørgsmål, som jeg vil søge at besvare gennem en analyse af filmen. 

Min analyse vil umiddelbart forekomme todelt, da jeg først vil kigge på de 

dokumentariske faktakoder i filmen, hvorefter jeg gradvist vil bevæge mig 

mod de klassiske fiktionstræk. Dette er valgt af flere årsager. Dels tillader 

dette mig at tydeliggøre de to filmsprogs polære kvaliteter, og dels lægger 

det sig i fin forlængelse af filmens egen logik. Filmen er således selv opdelt, 

                                                           
3 Morten Scholz: ”På sporet af en mockumentarist” i Kosmorama nr. 242  – side 161 
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idet den først lader sig fortælle gennem et dokumentarisk formsprog, 

hvorefter den går over i en klassisk fiktionsfortælling for til slut at forekomme 

dokumentarisk igen.  

3. Analyse af ”District 9” 
”District 9” er instrueret af Neill Bloomkamp, og den havde præmiere i 2009. 

Filmen handler om tvangsflytningen af et slumområde i Johannesburg, kaldet 

District 9, der er bosat af rumvæsener, som på besynderlig vis strandede på 

jorden i 1982. Tvangsflytningen skal varetages af den i starten usympatiske 

protagonist Wikus van der Merwe, som bliver smittet med et stof, der 

gradvist forvandler ham til et rumvæsen. Dette gør ham selvsagt til et meget 

interessant biologisk tilfælde, da han dermed kan betjene rumvæsenernes 

kraftfulde våben, der ellers er utilgængelige for mennesker. Wikus bliver 

dermed fjendtliggjort af den sydafrikanske stat, hvorfor han må søge tilflugt 

i netop District 9 i forsøget på at blive rask. Filmens science fiction-prægede 

mise-en-scene umuliggør naturligvis, at begivenhederne kan være andet end 

fiktion, men det er dog alligevel påfaldende, hvorfor dele af filmen fortælles 

dokumentarisk og dermed giver sig ud for at være virkelighed. Jeg vil i det 

følgende forsøge at udpege disse dokumentariske faktakoder i filmens første 

del. 

3.1. ”District 9”’s dokumentariske afsæt 
Som nævnt forekommer filmen ganske opdelt i forhold til genrevalget. Man 

kan argumentere for, at de dokumentariske træk udgør en art ramme 

omkring fiktionen, idet filmen både indledes og afsluttes som en 

dokumentar. Det er således på dokumentarens præmisser, at seeren 

indføres i universet. Filmens første dokumentariske del kan med rette siges 

at være fra starten og frem til 0:42:40, hvor Wikus forlader hospitalet efter 

at være blevet gjort til genstand for diverse forfærdelige forsøg. Det 

dokumentariske formsprog påbegyndes igen fra 1:36:49. Perioden 

derimellem er domineret af fiktionsfilmens formsprog. Denne tredeling af 

formsproget skal ikke ses som en kategorisk opdeling. Der forekommer 

således momentvise brud, men når jeg alligevel vælger denne temmelig 

firkantede opdeling, beror det på hvilken genre, der synes at være den mest 
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fremherskende. Seeren pendulerer konstant mellem hvilken af disse genrer, 

der skal tjene som nøgle til forståelsen af filmen. Filmens første indstilling 

består af Wikus, der står og roder med sin mikrofon4, mens han taler direkte 

til kameraet. Seeren følger Wikus på jobbet den dag, hvor han skal 

iværksætte flytningen af de 1,8 millioner rumvæsner i District 9. I 

baggrunden forekommer der diegetic sound5 både fra kontorets 

baggrundsstøj men også fra Wikus’ skramlende mikrofon. Lyden er således 

reallyd, der stammer fra billederne. De forekommer derfor ubehandlede og 

grove. Dette er et tydeligt eksempel på hypermediacy6, der er den æstetiske 

strategi, som synes at knytte sig til filmens dokumentariske del. Denne 

æstetiske strategi peger på mediet som et medie. Når Wikus således kigger 

direkte ind i kameraet, og mikrofonens larm høres i baggrunden, peges der 

på kameraets tilstedeværelse, og seeren bliver dermed opmærksom på 

denne. Den dokumentariske stil, som ”District 9” synes at imitere, er således 

ikke en observerende dokumentar, da denne synes at usynliggøre kameraets 

tilstedeværelse så meget som muligt i forsøget på at skildre den objektive 

virkelighed7. Brugen af hypermediacy som den primære æstetiske strategi 

lader sig også eksemplificere anderledes gennem ovenstående indstilling. 

Nederst i højre hjørne ses MNU’s logo, hvilket vidner om, at optagelserne 

tilhører MNU, som er den myndighed, der skal stå for flytningen af 

rumvæsnerne. Dette logo er at finde på adskillige af indstillingerne i filmens 

første del, hvilket ganske tydeligt understreger den vinduemetafor, som 

Bolter and Grusin anvender i beskrivelsen af forholdet mellem hypermediacy 

og immediacy: ”[…] contemporary hypermediacy offers a heterogeneous 

space, in which representation is conceived of not as a window on to the 

world, but rather as ”windowed” itself” (Bolter & Grusin 2000, 34). Logoets 

synlighed peger dermed på mediet som et vindue man ikke kigger igennem 

men på. Derudover peger logoet også på den status af found footage, som 

mange af indstillingerne har8. Found footage tjener ofte det formål at 

                                                           
4 Se bilag 1 
5 David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art. An Introduction – side 285 
6 Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media – side 34  
7 Ib Bondebjerg: Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie – side 118-119 
8 Se bilag 2 
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understøtte dokumentarens troværdighed qua deres status som 

uredigerede og som bidder af virkeligheden. I henhold til John Corners teori 

om dokumentarens byggestene bidrager disse observationer som en: ”[…] 

direkte adgang til at opleve og identificere sig med virkeligheden” 

(Bondebjerg 2008, 97). 

Filmens første del er kendetegnet ved at være fortalt i et enormt hurtigt 

tempo. Den primære klippeteknik i den dokumentariske del synes således at 

være montageklipningen9. Denne teknik er kendetegnet ved at kunne 

fremlægge information betydeligt hurtigere end kontinuitetsklippet. 

Teknikken er dermed ofte anvendt i dokumentarer, hvor baggrunden for 

dokumentarens problemfelt skal afdækkes og formidles hurtigt. Dette ses 

også tydeligt i ”District 9”’s første del. I denne bestræbes der på hurtigt at 

redegøre for filmens baggrund. Dette sker blandt andet i form af de mange 

interviews med Wikus’ kollegaer og eksperter, der giver filmens første del 

indtryk af at være en autoritativ dokumentar10, hvor eksperternes udtalelser 

kommer til at forekomme som en art voice-over. Eksperternes udtalelser 

agerer således som forklarende i forhold til de montagebilleder, der er 

forekommende (0:01:41-0:01:52), hvorved montageklippene ikke 

forekommer så fragmentariske, som man kunne forvente. Corner fremhæver 

interviewet som endnu et af dokumentarens byggestene, hvor interviews 

med eksperter ofte har den effekt, at de bistår dokumentarens 

troværdighed11. Ekspertudtalelserne kan således udrede nogle af de mere 

komplicerede forhold for seeren. Filmen imiterer tydeligvis den klassiske 

interviewsituation, hvor eksperten er lokaliseret i et miljø, der understøtter 

dennes autoritative status. Et eksempel herpå er ingeniøren Francois 

Moraneau, der er placeret således, at hans layouttegninger kan anes i 

baggrunden12. Interviewet er således tydeligt stiliseret. 

Interviewspørgsmålene er ligeledes skåret væk, således at intervieweren 

forekommer fraværende. Filmen betjener sig dog også af andre 

                                                           
9 David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art. An Introduction – side 252 
10 Ib Bondebjerg: Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie – side 112 
11 Ib Bondebjerg: Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie – side 97 
12 Se bilag 3 
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interviewformer i form af interviews med familie og kollegaer. Disse tjener 

ikke, ligesom ekspertudtalelserne, nødvendigvis som meddelere af 

objektivitet men snarere følelsesmæssig subjektivitet. Dette understreges 

tydeligst i interviewet med Wikus’ mor, der undervejs i interviewet begynder 

at græde (0:06:52). Hun kommer dermed til at optræde som et 

patoselement. De forekommende interviews med Wikus’ tidligere kollegaer 

tjener dog et andet formål. Disse bliver snarere narrative 

fremdriftsmarkører, idet de problematiserer de forbrydelser, som Wikus 

synes at have begået. På dette tidspunkt står det dog ikke klart hvilke 

forbrydelser, der er tale om, hvorfor de er med til at underbygge 

dokumentarens sensationsfiksering. Filmen mimer altså at være en 

dokumentar, der søger at afdække Wikus’ forbrydelser. Hvad der dog er 

vigtigt at notere sig, er, at Wikus ikke har begået de forbrydelser, som 

dokumentaren lægger op til. Dette føjer sig således til som et refleksivt 

metalag, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere. Udover ovenstående 

anvendes der også et andet virkemiddel i skitseringen af problematikken i 

form af nyhedsudsendelsen. Der er således adskillige eksempler på, hvordan 

nyhedsmediet er indlejret som et led i den dokumentariske argumentation. 

Dette er blot et enkelt eksempel ud af mange på remediation13, og 

forekomsten af remediering vidner om en generel mediebevidsthed, der 

tydeligvis er indlejret i filmen. Alene filmens dokumentariske formsprog 

vidner om en overordnet remediering og dermed en overordnet 

mediebevidsthed. Nyhedsudsendelserne består eksempelvis af interviews 

med civile (0:04:24-0:04:37), hvilket er et forsøg på at forholde sig objektivt 

og nuanceret til problemstillingen – altså en praksis der lægger sig i 

forlængelse af dokumentarens bestræbelse på sandfærdig fremstilling af 

virkeligheden.  

3.2. Bevægelsen mod fiktionen 
Efter opridsningen af problematikken, der hurtigt fortælles gennem 

montageteknikken, skifter dokumentaren tilsyneladende karakter. Kameraet 

følger nu Wikus i hans forsøg på at forflytte de forskellige aliens. 

                                                           
13 Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media – side 45 
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Dokumentaren skifter således dokumentarisk form til snarere at ligne en 

reportage. Kameraet er endnu engang tydeligt tilstedeværende, hvilket dels 

understreges af den håndholdte kameraføring, men også af Wikus’ 

henvendelse til kameramanden og kameraet (0:09:52-0:09:59). Endnu 

engang er hypermediacy den primære æstetiske strategi. Det ultimative 

eksempel på hypermediacy forekommer idet antagonisten Koobus vælter 

kameramanden, da han er utilfreds med Wikus (0:08:47-0:09:09). Hvor 

filmens indledende del synes at være præget af en fuldstændig klar 

dokumentarisk dækning af virkeligheden, sker der en gradvis bevægelse mod 

fiktionsfilmen efter Wikus og hans team rykker ind i District 9 i forsøget på at 

forflytte rumvæsnerne. Denne bevægelse forekommer dog ganske subtil, og 

den er således ikke fuldbyrdet før betydeligt længere inde i filmen. Et af de 

første eksempler på denne fiktionalisering ses i form af den meget eksplicitte 

vold, der opstår i mødet med et utilfreds rumvæsen14. Volden synes så 

eksplicit, at den umiddelbart vil være uegnet i en dokumentar. Ganske vist er 

der stadig tale om found footage fra MNU’s arkiver, men ikke desto mindre 

mimer filmen, at disse optagelser optræder i en dokumentar, hvormed 

pointen synes relevant. Et tydeligere, om end stadig skjult, eksempel 

forekommer, idet Wikus og hans team ser den nigerianske bandeleder 

Obesandjo i District 9 (0:15:07-0:15:25). Der filmes i starten på ham gennem 

dokumentarens formsprog. Kameraet er rettet frontalt mod ham, hvilket 

skaber en rumlig fornemmelse. Wikus og hans team er således placeret hvor 

kameraet er – altså foran Obesandjo. Wikus beder herefter kameramanden 

om ikke at filme direkte på Obesandjo, hvilket afbryder filmningen. Den 

efterfølgende indstilling filmer dog på Obesandjo fra siden15, hvor han stadig 

kigger mistroisk på, hvad man må formode er Wikus og teamet. Det 

dokumentariske kamera kan således ikke befinde sig i denne position, 

hvorfor der tydeligvis er tale om en fiktionalisering. Dette understreges 

yderligere af bortkomsten af MNU-logoet i højre hjørne samt den anderledes 

æstetiske fremtoning. Indstillingen af Obesandjo er således med en 

                                                           
14 Se bilag 4. 
15 Se bilag 5. 
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anderledes focal length16 end de dokumentariske billeder. Obesandjo 

fremstår som det absolutte centrum i det mørke billede med en udtværet 

baggrund, der netop positionerer ham som det vigtigste i billedet. Billedet er 

dermed tydeligt stiliseret i modsætning til de grove dokumentariske billeder. 

En ganske subtil fiktionalisering men dog et slående eksempel. I dette 

eksempel er der således i højere grad tale om immediacy17 end 

hypermediacy, hvilket understreger bevægelsen mod fiktionen. Et mindre 

subtilt forekommende eksempel er at finde i scenen, hvor der pludselig 

montageklippes til rumvæsnet Christopher (0:18:32) efter en tydelig 

dokumentarisk dækning af Wikus’ dramatiske møde med et rumvæsen. 

Montageklippet efterfølges af en sekvens af kontinuitetsklip, hvor man ser 

Christopher, hans søn og et andet rumvæsen gå rundt og lede efter noget i 

en skraldebunke. Kontinuitetsklippene forekommer her ganske påfaldende, 

da den dokumentariske del af filmen har været båret af en masse 

montageklip. Derudover er kameraet ikke håndholdt, MNU-logoet er væk, og 

i baggrunden kan man svagt fornemme en nondiegetisk musik – altså en 

musik, der ikke stammer fra det filmiske univers, men som er lagt over 

efterfølgende18. Der er her tydeligt tale om en fiktionalisering og altså ikke 

en dokumentarisk fremstillingsform. Hypermediacy er ligeledes fuldstændig 

veget til fordel for immediacy. Når jeg argumenterer for, at 

kontinuitetsklipningen nærmest forekommer besynderlig synes det 

umiddelbart paradoksalt, da denne netop er den mest usynlige 

klippeteknik19. Den forekommer dog besynderlig, idet den viger så markant 

fra det formsprog, som filmen ellers er blevet fortalt ud fra. Jeg skrev 

tidligere, at det synes som om, at der forekommer en art overgenre ud fra 

hvilken, man tolker filmen fra. Filmens logik har indtil nu primært været den 

dokumentariske, hvorfor det er ud fra dennes præmisser, at man forstår 

filmen. Med det pludselige brud i formsprog peges der på genrebruddet, 

hvilket forekommer besynderligt. De to genrer synes således på dette 

tidspunkt af filmen at kæmpe indbyrdes om retten til at være den genre, som 

                                                           
16 David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art. An Introduction – side 173 
17 Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media – side 21-22 
18 David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art. An Introduction – side 285 
19 Bill Nichols: Introduction to Documentary – side 28 
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man skal forstå filmen igennem. Diskrepansen mellem fiktion og virkelighed 

tematiseres således af filmen selv gennem disse genrebrud.   

Bevægelsen mod fiktionen forøges gradvist, hvilket også kommer til at 

forplante sig mere markant på lydsiden. Kendetegnende for filmens 

dokumentariske del har været, at lydsiden primært har bestået af diegetic 

sound, hvilket jeg også har været inde på tidligere. Med andre ord kan 

lydkilden spores i filmens univers. Dette sker der et tydeligt brud med i 

scenen, hvor Wikus bliver oversprøjtet med den slim, der ender med gradvist 

at forvandle ham til et rumvæsen (0:22:04-0:22:15). I denne scene 

forekommer der en meget højt pitched20 hyletone. Denne lyd tjener flere 

formål. Dels varsler den, at noget slemt vil komme til at ske, hvilket 

underbygges af, at hver gang der sker noget nyt med Wikus’ krop i relation 

til forvandlingen, forekommer den. Men derudover synes den også at være 

et udtryk for Wikus’ indre tilstand idet han inficeres. Denne anvendelse af 

lydsiden er et temmelig tydeligt eksempel på bevægelsen mod fiktionen. 

Historisk set er lydsiden et effektfuldt fiktionsvirkemiddel, og selvom 

manipulationer med denne også kan forekomme i dokumentarer, synes det 

dog at være så subjektivt et virkemiddel, at de fleste dokumentarister vil 

vælge det fra. Derudover synes det at være et virkemiddel, som ligger langt 

fra de øvrige dokumentariske virkemidler, som der er blevet bragt i 

anvendelse igennem filmen.  

3.3. Bevægelsen fuldendt 
Jeg vil i det følgende kort skitsere, hvordan filmen i den midterste sekvens 

næsten udelukkende lader sig fortælle ud fra fiktionsfilmens koder. Rent 

indholdsmæssigt dækker denne sekvens af filmen Wikus’ kamp for at blive 

menneske igen. Han er på dette tidspunkt fjendtliggjort af den sydafrikanske 

stat, hvorfor han har søgt asyl hos rumvæsnet Christopher i District 9. Man 

kan med rette tale om, at hvor den dokumentariske del har været 

kendetegnet ved en stigmatisering og dehumanisering af rumvæsnerne, 

synes fiktionsdelen at humanisere rumvæsnerne. Selv Wikus forekommer 

betydeligt mere human på trods af hans gradvise fysiologiske bevægelse mod 

                                                           
20 David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art. An Introduction – side 268 
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det inhumane. Fiktionsdelen varer umiddelbart fra 0:42:40 og frem til et 

meget tydeligt montageklip (1:36:49). I denne del er immediacy klart 

overlegen i forhold til hvilken æstetisk strategi, der synes mest 

fremtrædende. Der er således intet håndholdt kamera, ingen interaktion 

med kameraet, intet MNU-logo i højre hjørne, ingen interviews eller deslige. 

Montageklipningen er ligeledes veget fuldstændigt til fordel for 

kontinuitetsklipningen. Montageklippet anvendes udelukkende ved 

lokationsskifte eller skifte i tid, hvilket er en typisk brug af montageklippet i 

fiktionsfilmen generelt. Man kan med rette argumentere for, at fiktionsdelen 

tjener det formål at udrede de spørgsmål, som den dokumentariske første 

del opstiller. I filmens første del er seeren således med på dokumentarens 

præmisser. Wikus forekommer usympatisk og når hans kollega, Michael 

Bloemstein, lægger op til, at Wikus har gjort noget forfærdeligt, tror man på 

denne virkelighedsskildring (0:07:45). Filmens fiktionsdel får dog manet 

denne virkelighedsskildring til jorden. Wikus kommer i stedet til at fremstå 

sympatisk og human på bekostning af den sydafrikanske stat og MNU, som 

nu fremstår som de usympatiske og inhumane. Fiktionen formår således at 

vende den dokumentariske fremstilling på hovedet.  

3.4. Tilbagetrækningen til dokumentaren 
Dette spørgsmål tematiserer filmen selv i den afsluttende, dokumentariske 

del (1:36:49-1:40:15). Det er dog vigtigt at understrege, at denne del synes 

at være en sammenblanding af de to genrer. I næsten en time har den 

primære genre været fiktionsfilmen, og det er gennem denne, at seeren har 

forholdt sig til filmen. Seeren har således fået et mere nuanceret billede af 

virkeligheden, end hvad den dokumentariske første del kunne bidrage med. 

Derfor forekommer den afsluttende dokumentariske del også uden den 

tyngde, som den første del havde. Med det indblik som fiktionsdelen har 

skænket, forekommer den afsluttende dokumentariske del således 

unuanceret og usympatisk. Seeren har en viden, som dokumentaren ikke har. 

Dette lader sig helt tydeligt eksemplificere i scenen, hvor det fastslås, at de 

forekommende billeder var de sidste man så af Wikus21. Der henvises således 

                                                           
21 Se bilag 6. 
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til, at Wikus er forsvundet.  Hvis dokumentarens dækning af virkeligheden 

forestiller det offentliges kendskab til virkeligheden, sidder seeren dog inde 

med en anden viden om Wikus’ skæbne gennem fiktionen. Dokumentarens 

skildring af Wikus er således ikke det sidste, som seeren af ”District 9” ser til 

ham. Han forekommer nemlig igen i filmens absolut sidste indstilling, hvor 

Wikus, som rumvæsen, sidder og laver den metalblomst, som Wikus’ hustru 

i den forrige scene mener umuligt kan være fra ham22. Fiktionen ved altså 

mere end dokumentaren, hvilket dermed lagrer sig som et slags refleksivt 

metalag i filmen. Filmen peger således på forholdet mellem 

dokumentarismen og fiktionen. Filmen som værende en hybrid mellem disse 

to genrer, en mockumentary, tillader altså dette perspektiv.  

4. ”District 9” – en kritisk kommentar til 
dokumentaren? 

Jeg vil i det følgende forsøge at karakterisere ”District 9” ud fra Craig Hights 

og Jane Roscoes tre typer mockumentarys: parody, critique og 

deconstruction. Jeg vil dykke nærmere ned i de to sidstnævnte, da jeg mener, 

at disse er mest relevante i forhold til ”District 9”. Hights og Roscoes degrees 

skal forstås som forskellige typer mockumentarys, der hver især forholder sig 

forskelligt til dokumentargenren. Kategoriseringen af den givne 

mockumentary skal ses i betragtning af samspillet mellem filmskaberens 

intention, filmens konstruktion og seerens reception23. Den kritiske 

mockumentary er kendetegnet ved at forholde sig ambivalent til 

dokumentarens form. Denne type mockumentary indeholder derfor ofte en 

subtil kritik af mediernes praksisser og evne til at undersøge virkeligheden24. 

Filmskaberens intention er således at åbne seerens øjne i forhold til 

dokumentarismens koder og de problematiske forhold, som anvendelsen af 

disse koder indebærer. Denne indbyggede kritik synes også forekommende i 

”District 9”. Som skrevet tidligere er det åbenlyst til slut, at 

dokumentardelens skildringer af virkeligheden ikke synes at svare til 

fiktionsdelens virkelighed. Seeren er således bedre informeret gennem 

                                                           
22 Se bilag 7 og 8. 
23 Craig Hight & Jane Roscoe: Faking it. Mock-documentary and the subversion of factuality – side 67 
24 Craig Hight & Jane Roscoe: Faking it. Mock-documentary and the subversion of factuality – side 70 
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fiktionsdelen end gennem dokumentardelen. Hertil kommer, at den 

dehumanisering af rumvæsnerne, der tydeligt er forekommende i 

dokumentardelen, viger til fordel for hvad der nærmest kan betegnes som 

en antropomorfisering. Rumvæsnerne kommer således til at fremstå 

menneskelige og sympatiske, hvilket står i stor kontrast til dokumentardelens 

stigmatisering. Wikus kommer ligeledes til at fremstå væsentligt mere 

sympatisk i denne del. Det står således klart, at dokumentardelens forsøg på 

at fremstå objektiv og nuanceret har fejlet. Dette skyldes, at 

dokumentardelens udgangspunkt, at Wikus skulle have haft sex med et 

rumvæsen, er baseret på en løgn – en løgn der kun kan identificeres som en 

løgn gennem fiktionsdelen. ”District 9” har således også rødder i den 

dekonstruktive mockumentary. Denne type synes at forholde sig decideret 

fjendtligt overfor dokumentarens æstetikker, hvormed dokumentaren som 

genre bliver filmens egentlige omdrejningspunkt25. Jeg mener dog, at 

”District 9”’s mediekritik forekommer en anelse for subtil til at kunne 

kategoriseres indenfor den dekonstruktive mockumentary. Dog 

understreger Hight og Roscoe tydeligt, at overgangen mellem de forskellige 

typer ikke skal opfattes som kategorisk, da mockumentarygenren er 

kompleks, hvorfor den ikke direkte kan gøres til genstand for en kategorisk 

opdeling26. Der forekommer dog alligevel et ganske slående eksempel på 

”District 9” som en dekonstruktiv mockumentary, idet Wikus i 

dokumentardelen koldblodigt afskærer rumvæsnernes æg fra deres 

fødeforsyning, hvorefter de brændes med en flammekaster (0:15:29-

0:16:57). Denne voldsomme handling, der teknisk set er en etnisk 

udrensning, kommenteres og problematiseres ikke af dokumentaren. Der 

sættes derved spørgsmålstegn ved, hvor langt dokumentarismen kan tillade 

sig at gå i bestræbelsen på at afbilde virkeligheden. Mediernes etik 

problematiseres dermed. Jeg mener dog ikke nødvendigvis, at ”District 9”’s 

primære omdrejningspunkt er mediernes rolle i sig selv. Filmen gemmer 

nemlig også på en samfundsmæssig og politisk kritik, som jeg vil komme ind 

på i det følgende. 

                                                           
25 Craig Hight & Jane Roscoe: Faking it. Mock-documentary and the subversion of factuality – side 72 
26 Craig Hight & Jane Roscoe: Faking it. Mock-documentary and the subversion of factuality – side 64 
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5. Mockumentarygenrens muligheder 
Jeg vil i det følgende ganske kort skitsere nogle af de politiske og sociale 

problematikker, som ”District 9” berører. Jeg vil således ikke indgående 

redegøre for ”District 9”’s politiske position, men snarere forsøge at besvare, 

hvorfor mockumentarygenren er valgt med baggrund i denne politiske 

polemik. ”District 9” tager udgangspunkt i en omfattende problematik 

vedrørende det komplicerede forhold mellem sorte og hvide i Sydafrika. 

Filmen får både direkte og indirekte behandlet flere af disse problematikker, 

der kendetegner det neoliberale postapartheid Johannesburg. Helt 

overordnet henviser slumområdet District 9 til det historiske ditto, District 

Six, der ligeledes blev ryddet over flere omgange i løbet af 70’erne og 

80’erne. Flere af de datoangivelser der er at finde på ”District 9”’s 

overvågningsbilleder, henviser ligeledes til historisk vigtige datoer under 

apartheid. ”District 9” er dermed på mange måder en film om xenofobi og 

social- og racemæssig undertrykkelse27. Det er således interessant at 

undersøge, hvorvidt mockumentarygenren kan siges at skabe rum for 

kommunikationen af disse budskaber. I Bill Nichols’ ”Introduction to 

Documentary” taler han om, hvordan dokumentaren synes at kunne mønstre 

en persuasiveness og et engagement hos seeren. Han skriver:  

Documentary work […] may entertain or please, but does so in 
relation to a rhetorical or persuasive effort aimed at the existing 
social world. Documentary not only activates our aesthetic 
awareness […] it also activates our social consciousness. 
(Nichols 2001, 69). 

Samt:  

[…] documentary seeks to impart to viewers a feeling of 
emotional involvement or engagement with the people and 
issues portrayed. (Nichols 2001, 94) 

Ganske vist er Nichols’ pointer rettet mod dokumentaren og ikke 

mockumentaryen, men jeg mener dog stadig, at man, med visse forbehold in 

mente, kan anvende hans pointer på mockumentarygenren, da denne netop 

betjener sig af dokumentarens koder. Nichols’ pointe er, at dokumentaren 

                                                           
27 Keith B. Wagner: “District 9, race and neoliberalism in post-apartheid Johannesburg” i Race & Class vol. 57 – side 45 



Nikolaj Søe Sandberg Medieanalyser i kulturelle kontekster Aarhus Universitet 
201506869 6/6-17 Rikke Petersen 
34813 anslag 

Side 15 af 18 
 

qua sin repræsentation af virkeligheden engagerer seeren i denne 

virkelighed. Dokumentaren etablerer således et rum, der er lettere at 

relatere til for seeren. Når ”District 9” eksempelvis præsenterer en 

virkelighed, om end denne er fiktiv, gennem dokumentarens æstetik, tvinges 

seeren til at se på denne repræsentation som en virkelighed. Dokumentaren 

betjener sig af et retorisk sprog, som synes så genkendeligt for seeren, at 

denne genkendelighed lagrer sig som et forståelsesperspektiv på filmen som 

helhed. Når filmens dokumentardel byder på billeder af en utilfreds hvid 

sydafrikaner, der foreslår at frigøre en virus i nærheden af rumvæsnerne 

(0:04:26), for at slippe af med dem, peges der ligeledes på seerens 

virkelighed. Formatet er således kendt for seeren, hvorfor denne kan 

kanalisere denne virkelighedsfremstilling over på sin egen og dermed 

reflektere over disse spørgsmål om raceundertrykkelse og lignende. 

Dokumentarens formsprog aktiverer således seerens sociale bevidsthed, 

hvilket også fremgår af Nichols’ citater. Den dokumentariske del af ”District 

9” tjener således ultimativt det formål at øge seerens refleksion over den 

faktiske, historiske virkelighed. I denne forbindelse er det yderligere 

interessant at kigge på, hvorfor den dokumentariske æstetik ikke er 

bibeholdt igennem hele filmen, men derimod afbrudt til fordel for 

fiktionsdelen. Louise Brix Jacobsen m.fl. taler i bogen ”Fiktionalitet” om 

fiktionalisering således: 

Fiktionalisering fungerer som et signal om, at det fortalte ikke i 
nogen umiddelbar forstand beskriver det værende og 
virkeligheden, som den foreligger, men derimod beskriver det 
mulige, det ikke-værende, det potentielle, det fremtidige, det 
overdrevne osv. (Jacobsen m.fl. 2014, 9) 

Der knytter sig således en normativ vision til fiktionaliseringen, som ikke kan 

udtrykkes i filmens dokumentardel. Når fiktionsdelen bidrager med et mere 

nuanceret og humaniserende billede af rumvæsnerne, bliver dette dermed 

en positiv vision for samfundet. Og rumvæsnerne skal tydeligvis læses som 

fiktionaliserede repræsentanter for de undertrykte sorte i Sydafrika. 

Jacobsen taler ligeledes om fiktionalisering: ”[…] som en handling, hvormed 

man gør noget med virkeligheden og med vilje og med et formål” (Jacobsen 

m.fl. 2014, 29). Fiktionaliseringen er dermed en retorisk strategi, som bringes 
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i anvendelse med et formål, hvilket også gør sig gældende i ”District 9”. Den 

optegner nemlig en virkelighed som den burde være og i skarp kontrast til 

den virkelighed, der portrætteres i filmens dokumentariske del. På denne 

måde formår holdet bag filmen både at rette en subtil men ganske skarp 

kritik imod medierne samtidigt med, at den præsenterer en positiv vision for 

samfundet. Denne positive vision præsenteres dog på baggrund af en negativ 

fremstilling af virkeligheden, som den foreligger i dokumentardelen. Dette 

synes umiddelbart at være en effekt af mockumentarygenrens 

genrehybriditet. Man kan således sige, at valget af mockumentarygenren 

skyldes de muligheder, der foreligger i denne. Dels tillader genren en kritisk 

opmærksomhed mod medierne og deres virksomhed samt en social 

bevidsthed og refleksivitet. Denne refleksivitet affødes gennem bevægelsen 

mod fiktionsdelen, hvor den positive vision forekommer. Nøglen til 

forståelsen af filmen er således netop at finde i mockumentarygenren og 

dennes muligheder. Jacobsen skriver blandt andet følgende om de 

fiktionstvetydige værker:  

I fiktionstvetydige værker kan der derimod helt åbenlyst og helt 
fra begyndelsen inviteres til modtagerforhandling og produktiv 
tøven. Vi skal både tilskrive fiktionalitet til værket og forstå det 
som i overensstemmelse med virkeligheden. (Jacobsen m.fl. 
2014, 50) 

Den klassiske, dikotomiske forståelse af forholdet mellem virkelighed og 

fiktion er dermed veget. Værket skal forstås som en helhed, hvor 

fiktionstvetydigheden skal ses som en afsenderstrategi og dermed også en 

forståelsesstrategi. ”District 9” skal således læses ud fra dens 

genrehybriditet, og forståelsen af filmen opstår i korrespondancen mellem 

dokumentardelen og fiktionsdelen. En fuldstændig dokumentarisk skildring 

af virkeligheden ville ikke kunne bidrage med humaniseringen af 

rumvæsnerne, der ultimativt ender med at pege tilbage på den diskursive 

magt, som medierne besidder. En fuldstændig fiktionsbaseret film ville dog 

ikke på samme måde kunne skabe den refleksive bevidsthed hos seeren. 

Disse erkendelser opstår i rummet mellem dokumentarismen og 

fiktionaliseringen – i mockumentaryen.  
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6. Konklusion 
Jeg har i denne opgave forsøgt at udpege de forekommende fakta- og 

fiktionskoder i Neill Bloomkamps ”District 9”. Jeg har dermed været i stand 

til at konkludere, at filmen betjener sig af et ganske anderledes filmsprog, 

end hvad der normalt knytter sig til fiktionsfilmen. Filmen er således 

kendetegnet ved både at indeholde et formsprog, der er kendt fra 

dokumentarfilmen og et formsprog, der er kendt fra fiktionsfilmen. Dette har 

ledt til et interessant spørgsmål, for hvorfor er netop denne genre valgt? 

Hvilke muligheder indeholder denne genre? Disse er spørgsmål, som jeg har 

forsøgt at besvare med udgangspunkt i filmens normative holdning til sin 

omverden. Det viste sig imidlertid, at de to forskellige genrers polære 

kvaliteter i samspil tjente til forståelsen af filmen. Den gradvise bevægelse 

mod fiktionen er således med til at understrege dokumentarens 

utilstrækkelighed. Filmen bærer således på en subtil men dog skarp kritik af 

dokumentarfilmen og medierne generelt. Derudover tjente 

fiktionaliseringen det formål, at den kunne kreere en positiv vision for 

samfundet. Filmen skal således forstås som en subtil mediekritik, men også 

som en fremtidsvision – en forståelse som kun muliggøres af 

mockumentarygenrens tvetydighed.  
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Bilag 1: 0:00:34 - Wikus der roder med sin mikrofon. Hypermediacy både i form af Wikus’ kamerarettede blik, 
mikrofonens larmen i baggrunden og MNU-logoet i nederste højre hjørne. 

Bilag 2: 0:01:35 - Et eksempel på found footage. 
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Bilag 3: 0:02:47 – interviewsituation. Layouttegningerne i baggrunden understreger ekspertens autoritative 
position. 

Bilag 4: 0:13:13 - afreven arm fra en soldat. Umiddelbart synes denne eksplicitte vold uegnet i en 
dokumentar. 
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Bilag 6: 1:37:56 - dokumentarfilmen påstår, at dette er de sidste forekommende billeder af Wikus. 

Bilag 5: 0:15:24 - Obesandjo filmes fra siden mens han kigger ud på Wikus og holdet. Denne kameravinkel er 
et tydeligt eksempel på fiktionalisering. Billedets æstetiske fremtoning forekommer ligeledes afvigende i 
forhold til den dokumentaristiske. 
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Bilag 7: 1:39:38 - Tania der sidder med metalblomsten fra Wikus. 

Bilag 8: 1:40:01 - Wikus der sidder og laver metalblomsten til Tania. Dette er det sidste, som man ser til 
Wikus. 


