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I en tynd tråd 
 

Selvbiografisk 
dokumentarfilm 
Af Arne Kristophersen 
 
Ved den 47. internationale festival for dokumentar- og 
animationsfilm i Leipzig 19.-24. oktober gav den 
økumeniske jury sin pris til den tyske dokumentarfilm 
”Am seidenen Faden”.  
 Den tyske filminstruktør Katarina Peters havde 
kun været gift et halvt år med sin mand, musikeren 
Boris Baberkoff, da Boris pludselig blev ramt af en 
svær hjerneblødning.   

 Hans liv hang de følgende dage i en meget 
tynd tråd, og chancerne overlevelse var ikke 
store – og hvad ville det blive for et liv, hvis han 
overlevede? 
 Gennem de nærmeste følgende år 
kæmpede Boris og Katarina en kamp for at 
vende tilbage til det ”normale liv”. Undervejs 
havde Katarina kameraet med og hun fik efter 
eget udsagn omkring 80 timers filmmateriale ”i 
kassen”. Dette filmmateriale blev til en 
selvbiografisk dokumentarfilm.  
 En film om Boris’ stædige kamp for at 
vende tilbage til livet med sin elskede musik – og 

til livet med Katarina. Men også – og måske især – en film om Katarinas kamp for Boris, og 
hendes kamp med sig selv igennem deres sejre og nederlag, og gennem depressioner og håb.  
 En fremragende film, der rejser spørgsmål om kærlighed og had, liv og død, ansvar og skyld. 
Filmen havde premiere ved festivalfremvisningen, og det var en stærk oplevelse, da Boris efter 
fremvisningen med sin genvundne, men dog stadig svækkede førlighed, trådte frem og gav 
kommentarer til filmen og det, han havde gennemlevet. 
 Hvor vidt der bliver mulighed for at se denne film i Danmark er i skrivende stund uvist. Men 
den kunne absolut fortjene at blive vist i dansk TV i den bedste sendetid. Tre af de andre jurys gav 
også deres pris til denne film. Så den var klart festivalens mest vindende film.  
 
 
Filmfakata 
Am seidenen Faden - Tyskland 2004 - Instr. og manus: Katarina Peters - Medv.: Boris Baberkoff, 
Katarina Peters, Chris Stanfield, Geneviève Boutel de Monvel, Mary Bellis, Diane Torr, Aniko 
Baberkoff, Peter Baberkoff, Dr. Andreas Hartmann, Anika Pinne, Dr. Hans Christian Koennecke, 
Anke Marschall, Maren Tilgner, Anett Brückel, Anett Bischoff - 110 min. - Ikke vist i Danmark -  
 
Links 
http://filmreporter.de/kino/14948-Am-seidenen-Faden 
http://kino-zeit.de/filme/am-seidenen-faden 
Arbejdsmateriale (på tysk) 
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/amseidenenfaden_ah.pdf 
 
Se også festivalrapport Leipzig 2004 på http://www.kirkeogfilm.dk/Interfilm.htm 
 


