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Sideways 

 
Intelligent film om midtvejskrise 
Af Jes Nysten 
 
"Sideways" er en intelligent voksenfilm om midtvejskrise, om 
venskaber, kærlighedens smerte og vin som passion og 
metafor. Hovedpersonerne Miles og Jack er gamle venner fra 
de glade universitetsdage. De er meget forskellige, men er 
begge to havnet i den – øjensynlig – uundgåelige 
midtvejskrise.  
 Miles er skolelærer med temmelig urealistiske drømme om 
at blive forfatter, nylig fraskilt og i det hele taget kørt fast. Men 
han har en enkelt passion, som han dyrker med omhu: rødvin. 
Jack er en falleret B-skuespiller, der mest har gjort sig 
gældende i reklamespot. Krampagtigt forsøger han at fastholde 
ambitionen om at være smukke-Kaj, men han er i hastig forfald. Så han har besluttet sig for at blive 
gift for på den måde at ”sikre sin fremtid”. Men han har også en stor passion, dog ikke rødvin som 
Miles, men kvinder. De to venner beslutter at tage på en ugetur rundt i de californiske vinområder - 
en syvdages polterabend - for herefter skal Jack giftes, og Miles skal optræde som forlover.  
 

 
 
Vi følger det umage par rundt i det smukke vinlandskab, hvor de bl.a. besøger den danske koloni 
Solvang. Det er Miles, der har planlagt turen, men hurtigt viser det sig, at hans passion kommer i 
kraftig karambolage med Jacks. De møder den smukke, men stille servitrice Maya og den meget livlige 
Stephanie - begge yderst vinkyndige. Jack bogstaveligt talt kaster sig over Stephanie, mens Miles 
uhyre klodset prøver at nærme sig Maya. Han er deprimeret, føler sig som en fiasko og er samtidig 
oprørt over vennens ubekymrethed, så der er ikke megen Don Juan over ham.  
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I en meget enkel og uhyre velspillet scene prøver han over for Maya at forklare sin begejstring ved 
pinot noit-druen (han hader merlot’en): dens tynde skin, dens skrøbelighed, at den ikke kan tåle for 
megen varme eller kulde, ikke må blive for våd eller for tør. Hun hører straks, at han selvfølgelig taler 
om sig selv, og hun tager tråden op og fortæller ham, hvad der fascinerer hende ved god vin: at den 
er levende, at den hele tiden udvikler sig, forandres, bliver bedre og bedre med årene, indtil den når 
sit klimaks og straks derefter begynder sit forfald. Denne scene samler på smukkeste vis hele filmens 
vin-symbolik uden at blive banal eller sentimental.  
 

 
 
Turen kulminerer i dramatiske misforståelser og tydelige forståelser (bl.a. går det op for de to kvinder, 
at dette er uforpligtende sjov før et bryllup!), hvor filmen desværre flere gange tenderer ren slapstick. 
Men heldigvis holder filmen sig på sporet og ender der, hvor den bør ende.  
 
Der er noget forfriskende ikke-Hollywood over filmen. En voksenfilm med to moralsk set noget 
anløbne men meget troværdige herrer. De får lov til at udfolde sig i al deres menneskelighed, uden at 
der hæves pegefingre. Dialogen er intelligent, og der spilles ypperligt i de fire centrale roller. 
Instruktøren Alexander Payne, der tidligere har givet os den tragikomiske ”Omkring Schmidt” med 
Jack Nicholsen i hovedrollen, viser igen, at han kan lave helstøbte og vedkommende film for et 
voksent publikum.  
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