
Soul Cal
Ja så har jeg fået hvad jeg har bedt om. 
Superlækker grafik, gode billeder og fede 
problemer. Men hvorfor sidder jeg så med 
en vag smag i munden?

Fordi jeg mangler liv, glæde, råb, skrig, blod 
og  tårer  samt  en  åndssvag  fortælling  om 
hvorfor klatring bare er så superfedt. Hvad vi 
har  med  at  gøre  her  er  en  god  omgang 
poleret klatreporno - af den tamme slags – 
TvDanmark-style. 

Det starter ellers fedt. Der er lagt op til den store amerikanske bouldertour i selskab med 
gutter som Chris Lindner og Barret Gregor. Det kan næsten ikke gå galt. Som sagt er 
grafikken godt lavet, og man kan ikke umiddelbart lade være med at beundre det faktum, 
at musikken er lavet udelukkende til  denne produktion - med tilhørende CD endda. Så 
egentligt sidder man bare tilbagelænet og venter på at blive bjergtaget. 

Men  det  varer  desværre  ikke  længe  før  filmen  knækker.  Monsterproblem  efter 
monsterproblem danses  i  jorden  uden  synligt  forarbejde  og  ikke  den  mindste  lyd  fra 
klatrerne  eller  omgivelserne  smutter  igennem  det  allestedsnærværende  soundtrack. 
Indledningsvist  er  der ikke skyggen af dialog eller  historie udover en rød Cadillac, der 
øjensynligt fungerer som grafisk bindeled imellem de forskellige lokaliteter. Så når filmen 
går i gang, bliver man på det nærmeste efterladt i sofaen, med mere tanke på spændingen 
ved aftenens tolerancepas end ærgrelse over Danmarks mangel på klippe. Generation 
MTV har virkeligt haft fingrene i denne produktion. 

Det skal dog siges, at Chris Lindner en halv time eller lignende inde i filmen ses arbejde på 
et one-move dynoprobelem, hvor han tager sig en del vidunderlige flyveture ud i den blå 
luft – men der er håndfladerne også efterhånden i noget nær tørketilstand. 
Problemet med denne film er ikke, at den ikke er godt produceret, for det er den uden tvivl, 
men den er bare for meget – for poleret. 

Hvorom alting er, er det i hvert fald ikke en film, der er skabt til at skulle nydes i ensomhed. 
Derimod  vil  jeg  tro,  at  den  i  format  vil  passe  ret  godt  ind  som  baggrundsfilm  til  en 
klatrekonkurrence eller måske til at lægge stemningen i en klatrebiks. Der er bare meldt 
underskud af patos.  

Det skal dog nævnes, at der følger en del ekstramateriale med, hvilket er ret brugbart. Det 
er for mange af klippenes vedkommende ret private optagelser, hvilket betyder at man kan 
snige sig til et glimt af, hvem det egentligt er, der klatrer i filmen – hvis man af gode grunde 
skulle have overset det. Faktisk kan det anbefales at se ekstramaterialet først og derefter 
se filmen. Så bliver man foræret den indgangsvinkel til filmen, der savnes.
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