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FANGET I DE FRIES LAND 
LAND OF THE FREE (engelsk titel) 
Prisbelønnet dansk dokumentarfilm af Camilla Magid 
 
”Én gang straffet – altid straffet”. Når først du har været fængslet i USA, er det sociale stigma 
svært at slippe af med igen. I de sidste to årtier er det amerikanske fængselsvæsen blevet til en 
hastigt voksende industri, men resocialiserings-indsatsen halter bagefter. Uden respekt for de 
udfordringer de står over for, og uden en dollar på lommen, slippes eks-indsatte løs til en 
virkelighed, der måske nok er fri, men også nådesløs. Og vejen til at genvinde en plads i 
samfundet, og i hjerterne hos de familiemedlemmer som er blevet forsømt, er lang og barsk.  
 

 
 
Dokumentarfilmen ”Fanget i de fries land” sætter frihedsbegrebet, ’den usynlige straf’ og den 
løsladtes tarv til debat ved en særvisning af filmen 17. april kl. 19.15 i Cinemateket. I den 
efterfølgende debat finder man familieterapeut Rikke Betak fra Kriminalforsorgen, samt sociolog 
og forfatter Aydin Soei, der vil diskutere filmen sammen med instruktør Camilla Magid. 
 
Link til trailer: https://vimeo.com/208304007 
 
Synopsis 
Brian er netop blevet løsladt efter at have tilbragt hele sit voksne liv i fængsel. Nu er han tilbage i 
South Central, en rå og fattig bydel i Los Angeles, hvor han skal indhente den tabte tid i et 
forandret samfund. I en alder af 42 skal han lære at navigere på internettet, få sig et job, gebærde 
sig blandt almindelige mennesker og fremfor alt finde en kæreste. Alt sammen for første gang.  
Efter mere end to årtier i fængsel skal han begynde forfra, og hans eneste kontakt til virkeligheden 
er filmholdet og støttegruppen, Continuum. Gennem gruppen møder filmen også teenageren 
Juan og den 7-årige dreng Gianni. Juan er prøveløsladt fra ungdomsfængslet og forsøger nu at 
være far for sin spæde datter, men stofferne og bandefællesskabet trækker stadig i ham. Gianni 
bor i et overfyldt hjem med sin mor, der har været i fængsel. De to kæmper med at finde hinanden 
igen og hun prøver at skærme ham fra banderne, der rekrutterer nye medlemmer lige udenfor 
hoveddøren. 



Tre år i amerikansk slumkvarter 
Gennem tre år fulgte den prisbelønnede danske filminstruktør Camilla Magid og filmens kreative 
producer, Stine Fischer Christensen, de medvirkende og deres liv i bydelen South Central i Los 
Angeles. Under deres research underviste de to filmskabere sammen i et lokalt ungdomsfængsel 
og deltog i mødeaftenerne i den lokale støttegruppe for tidligere indsatte. Det, der mødte dem, 
var en række mennesker, som var blevet løsladt til et liv i frihed som hjemløse og fattige.  
Camilla Magid fortæller om oplevelsen: 
 
»Trods deres håbløse situation var de eks-indsatte villige til at gøre alt, hvad der stod i deres magt 
for at undgå at vende tilbage til fængslet. Deres stålsatte kamp mod skæbnen efterlod mig med 
spørgsmålet, som blev centralt for hele filmen: Hvordan træder du på ny ind i et samfund, som 
dybest set slet ikke ønsker dig, ikke giver dig nogen støtte og hvis sociale spilleregler du ikke 
kender til?« 
 

 
 
”Fanget i de fries land” viser et Amerika, hvor konsekvenserne af et forfejlet fængselssystem, 
sætter sine spor, og skildrer de psykologiske konsekvenser det medfører, når mennesker forsøger 
at bryde fri, men fastholdes af samfundets sociale stigmatisering og økonomiske strukturer. 
 
Bag filmen 
”Fanget i de fries land” var Robert-nomineret i år, og vandt NORDIC:DOX AWARD på CPH:DOX i 
2017. 
Filminstruktør Camilla Magid er uddannet fra den uafhængige filmskole Super16, og uddannet 
som arabisk sprogofficer fra Forsvarsakademiet (2005). I 2012 lavede hun den Bodilnominerede 
film ”Sort hvid dreng”. Stine Fischer Christensen kendes bedst som skuespiller fra danske 
spillefilm. Hun har senest medvirket i ”Underverden” og i ”Charmøren”, der får premiere 17. maj.  
 
Heidi Elise Christensen og Signe Byrge Sørensen har sammen produceret ”Fanget i de fries land” 
for Final Cut for Real. Siden 2009 har selskabet produceret en lang række internationale og 
prisbelønnede film som f.eks. de Oscarnominerede ”The Act of Killing” (2012) og ”The Look of 
Silence” (2014).  
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“Fanget i de fries land” er produceret med støtte fra Det Danske Filminstitut, DR, 
Undervisningsministeriet, Det finske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond, Creative Europe og i 

samarbejde med UR, YLE, NRK, IKON Docs, Yes/DBS, VGTV, I Wonder og Against Gravity. 
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