
HERRENS VEJE

Vores tanke er at visualisere det fascinerende ved tro.
Er der en almægtig Gud, der kan ændre virkeligheden, eller er  den troende blind for 
virkeligheden? 

Vi har som udgangspunkt arbejdet med sætningerne:  “Guds veje er uransagelige”, 
“hvem beder du til, når Gud forlader dig”, “tro kan flytte bjerge”  og  “tro er blind”.

Serien beskrives og føles også som en form for nordisk magisk realisme, og vi vil gerne gå med det magiske 
og symbolladede i titelsekvensen. Er det vi ser virkeligt, eller er virkeligheden defineret af det, vi tror på? 
Det magiske ved troen og selve det at tro er omdrejningspunktet, i højere grad end familiedramaet. Men 
det er samtidig vigtigt at vise de centrale karakterer i situationer, som underbygger deres rolle i serien.

Vi vil skifte mellem rolige og komponerede billeder, inspireret af klassiske  renæssance-malerier, og 
hurtige, dramatiske billeder samt close-ups. 

I forhold til stil/grading vil vi således umiddelbart gerne tage udgangspunkt i renæssance-malerier samt 
Hammershøis lys og kompositioner, men vi kunne også godt forestille os at gå med en mere stilliseret vej, 
som man f.eks. ser i “True Detective” og “The Night Of ”-titelsekvenserne.

I forhold til vores titelsekvens til “Bedrag” vil vi bruge en bredere vifte af symbolik og symbolladede 
billeder for at dække en mere kompleks serie, og vi vil variere tempo og komposition meget mere.



HVORDAN SER VIRKELIGHEDEN UD I GUDS LYS, OG HVORDAN SER 
DEN UD NÅR LYSET FORVANDLES TIL MØRKE?

Idéen tager udgangspunkt i at bruge lys og mørke som et symbol på det at tro og miste troen. Menneskets 
higen efter at stå i lyset, og verdens og livets skønhed når man er i lyset. Lyset forbliver aldrig på det enkelte 
menneske, og virkeligheden ændres totalt, når lyset slukkes. Har Gud ændret verden, eller er det troen, der ser 
verden på en anden måde? Og er det ubetinget godt at være i Guds lys?

Idéer til scener:

En rødkælk sidder i en skarp lysstribe på kanten af prædikenstol, evt i en nedlagt kirke. Den letter i slowmotion 
og støv hvirvler omkring.

Udskårne bibelske figurer eller statuer  i en kirke er badet i en lysstribe og ligner engle. Lyset forsvinder, og de 
udskårne figurer ændrer karakter til noget djævelsk, seksuelt eller dødt. De bevæger sig evt. en smule, blinker 
eller smiler i mørket

Johannes sidder i en guddommelig lysstribe i sit kirkekontor eller ved prædikenstolen i kirken. Han ligner en 
helgen. Vi ser hans ansigt i close-up, og lysstriben forsvinder pludseligt! Johannes ser frem for sig med et mørkt 
udtryk. Vi går i total, og scenen er nu et mørkt værtshus med druk og hor (kompositionen er som Jesu sidste 
nadver eller lign.)
- eller han står i kirken, men nu er kirken i forfald - forladt og ødelagt.

Person sidder ved bord eller ligger i seng. En lyskegle rammer personen, som kigger op, lige idet lidt jord rammer 
ansigtet. Man ser POV op fra en dyb, friskgravet grav, hvor der kastes jord ned, som lukker scenen.

Elisabeth går med ryggen til i en lysstribe. Kjolen falder af, præcis som hun går ud af lyset, og hun går nøgen 
videre i mørket.

Man ser ned ad kirkegulvet mod døren. Lyset vælter ind udefra, døren skubbes op, og to lam går ind og ned ad 
kirkegulvet, evt. med blodige spor fra hovene - kan også være lam ned ad gulv i business miljø/CBS.

Et lys dukker op bag Johannes i kirken. Han vender sig, og et vindue er blæst op, hvor en rødkælk flyver ind, 
mens alt blafrer - closeup af lys, der blæser ud. Rødkælken sætter sig på Johannes skulder, og han ser ned på den 
- closeup af hans ansigt hvor en stribe blod løber ned af hans pande ( beskåret lige over øjenbrynene).

Christian der bevidst undgår lyset.

Insekter, møl der flakker om et lys.

 



GUD, ELLER NÆRMERE TROEN PÅ GUD, MANIPULERER MED 
VIRKELIGHEDENS GRUNDKERNE

Titelsekvensen vil bestå af elementer som man skal undre sig over - regn der stiger op fra jorden, ting som 
svæver i luften og man kan bevæge sig i slow-motion mens verden er i fast-forward.

Vi vil således arbejde med tyngdekraft, tid, forgængelighed, regn, storm og dyreliv på en måde så disse opfører 
sig andeledes eller direkte modsat det, der forventes.

Djævlen er, som bekendt, i detaljerne. Noget du tror er én ting er pludselig noget andet, evt. kan kameraet 
trække ud fra en detalje, som viser sig at være noget ganske andet.

Rødkælken er gennemgående for sekvensen, som symbol for tro, ofring, død mm.

Idéer til scener:

Timelapse optagelse henover Københavns tage, evt. med kirken i horisonten. I forgrunden letter en rødkælk fra 
en skorsten eller lign. i realtime eller let slow-motion.

En vandringsmand i et landskab hvor skyggerne ændrer sig fra morgen til aften, mens han går i almindeligt 
tempo. 

Rødkælk sætter sig på en gren med grønne blade, bladene visner, når den sætter sig.

En sten kastes mod en rude - evt. til kirke eller moské og i stedet for at splintres, skabes der ringe, som var det 
vand.

Closeup af brosten hvor det regner. Men regnen stiger opad i slow-motion, mens en kæde med et kors/Hamsa 
smykke eller lign. lander på stenene.

En eller en hel flok af rødkælke flyver gennem gang på CBS.

Et kæmpe træ - Elisabeth ser op på det. Det er smukt og guddommeligt, man ser i total, at træet svæver i luften. 
Det har revet sig op af jorden og rødderne hænger i luften, hvorfra der falder jord ned.

Closeup af August og Emilie der holder om hinanden i lysstribe. Total hvor de svæver let i luften - måske er 
Emilie lige en my tungere, så man umiddelbart tror tro og kærlighed løfter dem, men senere ser det som August 
der er på vej væk)

Døde rødkælke som falder fra oven og lander i de københavnske gader (midt i sekvensen). Mod slutningen af 
sekvensen går en mand gennem en gade fyldt med døde rødkælke og hvor han træder vækkes rødkælkene til live 
og flyver væk.

 



DET GUDDOMMELIGE OG DET MENNESKELIGE

Det guddommelige er repræsenteret af naturelementer: Store langsomme og guddommelige billeder. Himmel, 
hav, stjerner, universet, lys og tyngde. Der bliver ikke refereret specifikt til den kristne tro, men mere til tro 
generelt og troen på, at der findes noget, der er større end os og vores ego. Splitscreen eller krydsklippet med 
detaljer af den menneskelige hverdag: Kærtegn, closeup af ansigter, munde der skændes og en mand med 
ansigtet begravet i rystende hænder.
Naturelementer sniger sig ind i hverdagslivet. Store træer der vokser indenfor, en flod der løber gennem en 
stue, mos og planter der vokser op af væggene og græs der pibler frem, når en person går. Det guddommelige 
i skyggerne - personerne lægger ikke altid mærke til det, selvom de søger det. Tomme rum og billeder - måske 
er der en rødkælk, som flyver ind i huset og sætter sig på et armlæn eller lign. som det eneste levende væsen 
foruden naturen, som vokser vildt og voldsomt.

Slutbilledet skal være en lille mand (eller alle hovedpersonerne i serien) lidt famlende, fortabte, søgende, 
under en stor dramatisk himmel, og så kommer titlen ‘Herrens Veje’ frem.

Idéer til scener:

Præst (evt. Johannes) står med ryggen til og ser på sin kirke - kirken forvitres, ældes og overtages af vedbend 
og andre planter for øjnene af os, som om der går flere hundrede år på få sekunder. (Billede på folkekirkens 
langsomme tilbagegang i Danmark).

 



ET RENÆSSANCE FAMILIEPORTRÆT

Vi tager udgangspunkt i kompositioner, lys og farver, der ligner klassiske malerier. De centrale karakterer 
vises i et opstillet og nærmest teatralsk scenarie med store dele af billedet i skygge, med en enkelt lyskilde (a la 
Rembrandt), som oplyser det centrale i scenen. Det hele er ét billede, som man ser udsnit af. Alt er i ekstrem 
slow-motion.

Motivet er spækket med symbolik som f.eks. Christian, der spiser et æble, der langsomt rådner fra et frugtfad, 
en rødkælk, der viser sig i en lysstribe, en slange, der snor sig op ad et ben, et blødende lam i Emilies skød, 
blomster i jorden, som visner mere og mere og lign.

Man slutter med at se hele billedet (maleriet) af familien. 



LOGO / TITEL 

Vi tænker, at logo skal have noget både klassisk, storslået og voldsomt over sig, uden at være decideret alt-
modish eller bibelsk. Vores umiddelbare idéer er at have en følelse af kraftig blæst/storm omkring logoet - 
enten med en stormfuld himmel bag logoet eller indeni logoet. 

Skyerne kan bevæge sig i logoet, og der kan flyve små partikler fra logoet.

En lysstribe der kommer pludseligt og voldsomt frem på sort baggrund som et vindue, der bliver blæst åbent. 
Partikler, blade og lign. flyver volsomt rundt i luften, og der kommer en rødkælk ind, som svæver i luften, 
mens den blafrer med vingerne, som om den prøver at lande trods den volsomme vind bagfra. Herrens Veje 
kommer frem i lysstriben.

INSPIRATION







DIVERSE LØSE IDÉER / BRAINSTORM

En mand går mod en kirke og alt andet end manden og kirken viskes væk. - vi fjerner i takt til musikken alt 
overflødigt i en scene i forhold til personens tro. 

Bøn omkring bord - lyskegle kommer fra oven - rummet forsvinder og de sidder ved bordet svævende i 
intetheden.

Præstekraven som form, blodplet der rammer den.

Elisabeth ved stort træ, hvorfra der falder blomster eller lign. Smuk scene. Vi ser i træet, at en ødelagt Jesus-
figur er indsunket i stammen, som om den er vokset op omkring den.

Almindelige ting der er symbolladede som vand, der er blod (regn?), mad der er råddent, lys der er 
guddommeligt.

Bygninger der synker i grus, kirke, by, templer kontra bygninger  som svæver, flyver, tyngekraften der bliver 
ophævet.

Bedeflag hænger og blafrer i vinden, lav dybdeskarphed, men man kan se en form i baggrunden (man skal 
forbinde det med et tibetansk tempel) fokusskifte og man ser, at bedeflagene går ud fra en moderne bygning af 
glas og stål.


