
KULTURREDAKTØR:  METTE TERKELSEN  /  SOUSCHEF:  JESPER EISING
TELEFON: 33 75 75 75  /  FAX: 33 75 20 20  /  KULTUR@BERLINGSKE.DK  

REDIGERET AF KIRSTEN BLIGAARD. LAYOUT: PIA ROSENGAARD

KULTURB.DK/KULTUR

Det første computerspil om Agent 47 udkom i 2000. Siden har det det danske selskab bag successen solgt ti mio. Hitman-spil, og til november kommer det 
længe ventede »Hitman Absolution« Foto: IO Interactive

Af Christina Majcher
// christina@berlingske.dk

En »superhelt« kan man ikke kalde ham. Han 
er en iskold, kronraget lejemorder med en 
stregkode tatoveret i nakken. Han kan kvæle 
folk lydløst bagfra med en klaverstreng og for-
svinde igen så lydløst som en kat. Sejt, jovist, 
men lidt uldent i kanten. Nu skal han være 
lige så stor som Batman, eller større. I hvert 
fald hvis det står til det danske spilfirma IO 
Interactive, som har skabt Hitman-serien og 
dermed den tavse og elegante Agent 47.

Og han er en populær herre. Indtil videre er 
der solgt ti millioner eksemplarer af Hitman-
spillene på verdensplan, hvilket gør Agent 47 
til en større indtjeningsmaskine end popban-
det Aqua.

Har taget branchen med storm
Og nu gør han klar til et internationalt come-
back. Det femte spil i serien – »Hitman Abso-
lution« – udkommer til november, og i denne 
uge kunne verdenspressen for første gang få et 
nærmere kig på det længe ventede spil, der har 
været seks år under udvikling. Spillet er netop 
blevet vist frem på verdens største spilmesse 
– E3 – i Los Angeles, hvor alle spilbranchens 
største firmaer fremviser deres allermest am-
bitiøse produkter og forventede storsællerter 
– og her har »Hitman Absolution« allerede, 
inden messens afslutning, modtaget ti nomi-
neringer som »Best of Show«.

Men sådan skal det også være, siger Hit-
mans brandmanager, Marc Skouborg, som 
tager sig af den internationale markedsføring 
og håber på betydeligt flere nomineringer, in-
den messen er slut. For »Hitman Absolution« 
skal konkurrere med de største spiltitler på 
markedet såsom »Call of Duty« og »Assassin’s 
Creed«.

Ambitionsniveauet fra IO Interactives side 
er, at »Hitman Absolution« skal være blandt de 
ti bedst sælgende spil på verdensplan i år. Og 
også helst Top 5.

Alle sejl er sat til
Indtjeningen på computerspil af denne type 
overstiger nu langt indtjeningerne på biograf-
film, og de store titler lanceres da også som 
hollywood-blockbusters – med tilsvarende 
svimlende budgetter. 

I øjeblikket er TV-reklamerne for »Hit-
man Absolution« begyndt at rulle på de store 
markeder i Tyskland, England og USA. Bio-
graftrailerne er på vej, og det samme er den 
udendørs annoncering. Under E3-messen har 
hveranden lygtepæl i downtown Los Angeles 
været smykket med Hitman-plakater. Og har 
man boet på hotel i byen under messen, har 
man med sikkerhed låst sig ind på sit værelse 
med en nøgle med et Hitman-logo. IO Inter-
active har nemlig købt sig til logo-placering på 
samtlige hotelnøgleringe i byen.

Faktisk startede marketingkampagnen 
for »Hitman Absolution« helt tilbage i januar 
2011, hvor en helsidesannonce med en æske 
doughnuts og en lille stregkode (og ikke an-
det) blev indrykket i et magasin under Sun-
dance Film-festivalen. Billedet af doughnut-
æsken fik Hitman-fans til at gå amok på 
diskussionsfora på internettet. 

Nogle mente at kunne dechifrere sig frem 
til en udgivelsesdato på et nyt spil på grund af 
de ombyttede tal i stregkoden. Andre mente, 
at det var det samme som at tro, at man lige 

Hitman er et sikkert hit 

Spilhit. Den største, danske spilsucces nogensinde er tilbage. »Hitman Absolution« rammer butik-
kerne verden over til november, og ambitionerne er tårnhøje: Agent 47 skal være den nye Batman.

havde set Jesus’ ansigt i et toastbrød. Men hel-
siden med doughnuts var faktisk en kodet be-
sked fra IO Interactive til de mest dedikerede 
fans, som havde ventet så tålmodigt igennem 
seks år på Agent 47s tilbagekomst. Og prøvet 
at gruble sig frem til en udgivelsesdato. Og nu 
endelig kun skal vente seks måneder til.

Starten på noget meget større
»Han har gjort et stort indtryk på mange men-
nesker. Det har vi kunnet mærke, lige siden vi 
udgav det første spil. Han er meget ikonisk,« si-
ger Marc Skouborg om den kølige, fåmælte ho-
vedperson med det toptunede dræbertalent. 

Og nu skal den ikoniske, skarpttegnede 
figur altså vokse sig endnu større. Betydeligt 
større, endda.

IO Interactives ejere, Square Enix, har net-
op åbnet et nyt spilstudie i Montreal i Canada, 

der også skal producere Hitman-spil. Og ud 
over den film og den bog, der allerede er udgi-
vet (baseret på spillene) er der flere på vej. Men 
først og fremmest kommer spillet altså, ende-
lig, til november.

»Vi ser det her som starten på en meget 
stor og lys fremtid for Hitman. Hans første 12 
år er bare de første i et meget langt liv,« siger 
Skouborg og sammenligner med Batman, 
der startede som tegneserie helt tilbage i 1939 
og stadig er populær - nu også som spilfigur. 
For Agent 47 bliver det omvendt. 

Først spilfigur, siden andre ting. Men først 
og fremmest spilfigur. Og ambitionerne er 
tårnhøje på hans og spillets vegne. 

»Vi vil være et af verdens største studier«, si-
ger Marc Skouborg.

»Vi føler, vi er gode nok til at kæmpe med de 
bedste titler i verden«. B

 H »Hitman Absolution« er det femte spil 
i Hitman-serien. Det første – »Hitman: Co-
dename 47« – udkom i 2000. 

 H Man gennemfører spillene som den tavse 
og effektive lejemorder Agent 47. Man kan 
helt selv bestemme, hvordan man vil aflive 
sine ofre, men spillet belønner diskretion og 
præcision. Jo mere usynligt, man opererer, 
og jo færre uskyldige, man rammer, jo bedre.

 H Spillet er blevet filmatiseret i 2007 med 
Timothy Olyphant i rollen som Agent 47, og 
en ny film er på vej. Der er desuden skrevet 
en bog over spillet.

fakta  H

Du er Hitman


