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Vad är mod, manlighet och vänskap? Johan som just tagit
studenten börjar starkt ifrågasätta det gamla killgängets
meningslösa färjeturer Helsingborg-Helsingör som bara går ut på att
supa och knacka danskar. Likaså den cementerade hierarkin där
den självutnämnde ledaren Jonas, som tycker att snacka är
överskattat, dränerar sammanhållningen med sin aggressivitet. När
”Damp-Svantes” proggiga kusin från Göteborg kommer på besök
prövas gruppens lojaliteter till det yttersta.
Som den adrenalindoftande titeln antyder vill filmen utforska de
underliggande krafterna bakom huliganfenomenet och varför så
mycket uppdämt hat får utlopp under förment organiserade former.

Frånvarande fäder, morsor som trött nöjer sig med att allt är bra
eller brist på framtidstro? Mansrollen och dess ideal diskuteras mer
än någonsin. Ronnie Sandahls omdebatterade roman “Vi som aldrig
sa hora” är ett exempel från en ny generation som ser att männens
vilja att bryta med stereotyper är lika stor som tjejernas. Någonstans
mellan ytterligheterna ”böga” och ”heteroöl” finns faktiskt en mer
komplex mansbild.
Robert Lillhongas långfilmsdebut, som tillkommit med stor
entusiasm och liten budget, sällar sig till unga filmare, som Ruben
Östlund och Jesper Ganslandt, som gräver där de står. Begåvade
amatörer i rollerna gör ungdomarna helt trovärdiga liksom en dialog
som känns tillkommen i stunden. Den naturalistiska, nästan
dokumentära, approachen bryts dock av med en nästan
surrealistiskt skildrad vuxenvärld som förstärker diskrepansen och
förstärker perspektivet.
Även om den vid sin första provkörning för publik hetsade fram
en, enligt filmarna själva, ”finsk stämning”, är den ingen värmare för
blodtörstiga ”firmor”. Stämningsskapande bilder från ett morgonöde
Helsingborg, fotbollsspel i gassande sol eller kvällsbilder från
stranden ger den snarare en skir inramning. De extra vändorna i
klipprummet innan man tog modet till sig och förde över den till 35
mm har resulterat i en nervig, dråplig, sorglig och angelägen
nutidsskildring.
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