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Introduktion
NATTENS ENDE er en VR-film instrueret af David Adler. Den består af en 

kunstnerisk blanding af avanceret teknologi (såsom photogrammetry og 

volumetric video), som smelter sammen i et collage-lignende 3D-univers. 

Det fiktionelle værk, baseret på originalt forlæg skrevet af Adler selv sammen 

med manuskriptforfatter Hans Frederik Jacobsen (Den blå orkidé), er realistisk i 

sin skildring af krigshærgede København og baseret på virkelige flugtberetninger 

fra besættelsen. Dog  minder det også om en drøm med sine brudstykker af 

minder, der konstant opløses og samles i ekspressionistiske formationer. 

   

NATTENS ENDE behandler temaet survivor’s guilt og inviterer publikum til at 

reflektere over de mange umulige valg, som mennesker på flugt stilles over for.  
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Synopsis
1943. Du sidder i en robåd med Josef. Han ror fra nazibesatte Danmark 

mod sikkerhed i neutrale Sverige. Efterhånden som I sejler, viger havet for 

de gader, bygninger og mennesker, som fylder hans sind. Jeres rejse 

sammen bliver til et levende landskab af smertefulde, fragmenterede 

erindringer fra den nat, hvor han flygtede. Når daggry nærmer sig, vil du 

være blevet vidne til det traume som Josef lever med og den skyld han 

føler over at have overlevet - når dem han holdt mest af, blev ladt tilbage. 
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For mig er 'Nattens ende’' en tematisk undersøgelse af 
flugthistorier og et forsøg på at forstå det traume, der har 
hjemsøgt min egen familie og fødeby gennem  generationer. 
Min hensigt er at lave en simpel fortælling: en mand, der giver 
en monolog, omringet af et univers, som er i konstant 
forandring - et univers, som både styrker indlevelsen hos 
opleveren,, skaber intimitet og inviterer til refleksion.

David Adler, instruktør
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David Adler, Instruktør
David Adler er uddannet instruktør fra Den Danske Filmskole. 

Hans seneste værker er SKYGGEN (i produktion), produceret af 

Makropol,  Miso Film og All Seeing Eye,  NATTENS ENDE (2021), 

produceret af Makropol, som vandt prisen for bedste VR-narrativ 

på Venedig Filmfestival i år samt SMAGEN AF SULT VR (2020), 

co-produceret med Zentropa. 

Gennemgående for Adlers VR-oplevelser er en undersøgelse af 

mindernes labyrintiske, porøse natur. Hans  film er ofte 

forankret i bestemte historiske perioder eller begivenheder. 

Hans første store elevproduktion HVID (WHITE) var en fortælling 

om fadermord i de store polarekspeditioners tid. Filmen SORT 

(No Man's Land) var, ligesom hans prisvindende spil 1916-DER 

UBEKANNTE KRIEG, inspireret af en ung soldats 

dagbogsoptegnelser under Første Verdenskrig.
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Filmografi

● 2021 - Instruktør af VR-film - Nattens Ende, Makropol og 

Novelab 

● 2021 (i udvikling) - Instruktør af VR oplevelse - 

Skyggen  VR - companion piece til filmen Skyggen i mit 

øje                 [Shadows in my eyes] instrueret af Ole 

Bornedal, Miso film / Makropol / All Seeing Eye  

● 2020 - Instruktør af VR-oplevelse - Smagen af sult –VR 

companion piece til filmen Smagen af Sult  [Taste of 

Hunger] instrueret af Christoffer Boe, Zentropa 

Productions og Makropol 

● 2014 - Animation instruktør - Sort  [ No Man’s Land ], 

Afgangsfilm - Den Danske Filmskole

● 2012 - Animation instruktør - Hvid  [ White ] - Semesterfilm - 

Den Danske Filmskole 

● 2011 - Spilinstruktør - 1916 Der Unbekannte Krieg - DADIU 

[The National Academy of Digital Interactive Entertainment]  



Instruktørintention
Dele af min familie flygtede under Anden Verdenskrig, ikke fra 
Danmark til Sverige, men fra Ungarn til USA, og som konsekvens 
heraf har historier om traumer og flugt altid været en tung og 
definerende del af min familiehistorie.

Min familiehistorie er en flugtfortælling. Min mor er fra en slægt af 
ungarske jøder, hvoraf nogle er Holocaust-overlevere og oplevede 
Anden Verdenskrigs fulde had. Modsat var min far fra en tysk 
familie der brugte nazismen som en karrieremulighed, blandt 
andet brugte min farfar det nazistiske regime til at fremme sin 
karriere som teaterinstruktør.

Denne dualitet har givet mig en unik blanding af synspunkter, 
selvforståelse og skam – og Nattens Ende er min måde at udforske, 
bearbejde og formidle disse personlig fortællinger til et moderne 
publikum. I sammensætningen af mine erfaringer med udvikling af 
både animation, kunst, multimedier og live-action film, føler jeg, at 
jeg har et stærkt udgangspunkt for at fortælle en personlig, 
kompleks og relevant historie på en helt ny måde.

Nattens Ende er først og fremmest en kunstnerisk oplevelse og 
sekundært en historisk flugtfortælling. Vi har brugt de historiske 
begivenheder omkring oktober 1943 til at skabe et sammensat 
menneske som fortæller dig, ansigt til ansigt, om den nat han tog 
flugten: En handling der har defineret, hvem han er som person. 

Ligesom protagonistens erindringer kan de forskellige scener i 
Nattens Ende forstås som individuelle fragmenter. Vi betragter dem 
som installationer; mennesker og objekter i rum, der fastfrosset i tiden 
har taget deres grundtoner fra karakterens personlige traume. Det er 
vigtigt, at vi skaber et værk som har en vis tidløshed, som ofte er svær 
at opnå med en teknologi, der hele tiden er i flux. Der skal være en vis 
malerisk kvalitet til billederne og en tyngde i narrativet, der berettiger 
oplevelsen og giver den et langt liv. 

Vores rejse gennem natten skal efterlade publikum med 
fornemmelsen af at have mødt Josef og båret vidne til hans historie - 
og give dem en mulighed for skabe deres egne refleksioner, koblinger 
og perspektivering til nutiden. 
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Hans Frederik Jacobsen, 
Manuskriptforfatter
Hans Frederik Jacobsen er uddannet kandidat i Literature & 
Criticism fra Goldsmiths College, London. Han spillefilm- 
debuterede som manuskriptforfatter med 'The Trouble With 
Nature' (2020) og har desuden skrevet manus til 'Den blå orkidé' 
(2020).

“Min farfar hjalp jøder over sundet under anden verdenskrig – 
noget som han aldrig talte med mig om. Jeg tror, at nogle 
historier er så definerende for, hvem vi er, at de af nødvendighed 
kun kan fortælles af karakteren selv. Historier om traume, flugt 
og skam, som den vi prøver at fortælle i ‘Nattens Ende’, relevante 
i dag som aldrig før, fortjener at blive fortalt direkte til vores 
ansigt.

Historier fortælles først og fremmest fra person til person. 
Filmmediet eksisterer i forlængelse af denne handling, og 
indebærer en masse greb og effekter til at hjælpe oplevelsen på 
vej. VR er spændende, ikke fordi det er ny(ere) teknologi, men 
fordi det giver os mulighed for at starte forfra, for at fortælle 
historier i et fuldstændigt personligt modus.” 
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Mikkel Skov, Producer 
Mikkel Skov er partner og producer hos Makropol. Gennem de 
sidste 10 år, har han arbejdet som kreativ producer og 
forretningsudvikler i den danske mediebranche.

I tæt samarbejde med både nye og erfarne talenter skaber 
Mikkel VR-oplevelser, der forener visionær storytelling og ny 
teknologi. Hans vision er at skabe nye publikumoplevelser, der 
kultiverer reflektion, stillingtagen og handling  – og at lede vejen 
mod en mere bæredygtig XR-industri.

Mikkels arbejde inkluderer: NATTENS ENDE (2021), instrueret af 
David Adler, og vinder af prisen for bedste VR-narrartiv på 
Venedig Filmfestival, SKYGGEN (2021), også instrueret af Adler i 
samarbejde med Bornedal. ‘Skyggen’ er et companion piece til 
Bornedals spillefilm ‘Skyggen i mit øje’, co-produceret af Miso 
Film og All Seeing Eye. 

Sidestykket SMAGEN AF SULT VR (2020), instrueret af 
Christoffer Boe og med-instrueret af Adler, co-produceret med 
Zentropa og nomineret til en gylden løve i VR-kategorien på 
Venedig Filmfestival samt ANTHROPIA (2017), verdens største 
free-walking VR-oplevelse, vist på Copenhagen Contemporary. 
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Jens Jørn SpottagNiklas Herskind Lea Gregersen

Medvirkende
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MAKROPOL er et prisvindende, innovativt produktionshus 

baseret i København. Deres værker er blevet udstillet og vist på 

venues, gallerier og festivaler i hele verden, herunder Cannes 

film festival, Central Academy of Fine Arts i Beijing, Future of 

Storytelling and Google Lab i Paris og Copenhagen 

Contemporary. 

Produktionsselskabets overordnede vision er at skabe rum for 

bevidsthedsudvidelse gennem visionære fortællinger fra både 

nye og erfarne talenter, der fordrer refleksion, handling og 

forandring hos sit publikum. Det gør de primært gennem XR 

som er en samlebetegnelse for såkaldt immersive media (VR, 

AR, MR). Makropol står bl.a. bag END OF NIGHT, SMAGEN AF 

SULT VR, ARTIFICIAL AWAKENING, ANTHROPIA,  MARTYR og 

SKAMMEKROGEN.

Makropol
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NATTENS ENDE markerer David Adlers solo-debut som VR-instruktør og j 
er baseret på et originalt manuskript, skrevet af Adler selv sammen med 
Hans Frederik Jacobsen.  Ved dette års Venedig Filmfestival ’78 blev 
NATTENS ENDE  tildelt prisen for BEST VR IMMERSIVE STORY.

Dan han tog imod prisen, takkede David Adler festivalen for at tro på VR 
som et godt medie at fortælle historier i, og sine producere hos Makropol 
for at tro på projektet fra begyndelsen og føre det ud i livet.

19

Bedste VR-narrativ



Creditliste

Instruktør

Manuskript

Producer

Co-producer

Technical Director

Art Director

Volumetric Photography

Sound Designer
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Støttet af:

20

SkuespillereDavid Adler

Hans Frederik Jacobsen 

Mikkel Skov, Makropol (DK)

Paul Mezier, Novelab (FR)

Bastian Leonhardt Strube

Gustav Pontoppidan

Balder Brüsch

Mads Michelsen

William Basinski

DFI, NDS, Statens Kunstfond

Gamle Josef 

Unge Josef 

Sarah

Jens Jørn Spottag

Niklas Herskind

Lea Gregersen

Specs

Varighed

VR Format

Teknikker

49 minutes

6DoF, HTC VIVE, 
Oculus Rift & Quest

Photogrammetry, 
volumetric video




