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FORORD
Det Danske Filminstituts samling af dokumentarfilm er af enestående kulturel og historisk
værdi. Her findes det tyvende århundredes begivenheder dokumenteret i store fortællinger og
personlige dokumenter. Fra verdens første film, over 30’ernes propagandafilm til nutidens intime personlige fortællinger, politiske essays, portrætter af store kunstnere og hverdagens børn.
Ordet dokumentarfilm bliver brugt om en stor gruppe film og tv-programmer, som tager
udgangspunkt i virkelige historier og mennesker. Dokumentarfilm er en del af samfundets ”visuelle hukommelse” og kan betragtes som samtidsdokumenter, der giver et billede af, hvad folk
er optaget af, hvordan de ser ud, og hvad der sker i vores verden.
Målet med FAT OM DOKUMENTARFILM er at give lærere og elever inspiration til at arbejde
med dokumentarfilm i skolen. Første del af bogen giver en indføring i dokumentariske fortælleformer og den historiske udvikling inden for genren. Andel del giver, med udgangspunkt i 11
film, konkrete bud på, hvordan man kan anvende dokumentarfilm i undervisningen.

Filmene er udvalgt således, at de egner sig til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. Filmene benytter forskellige fortælleformer til at formidle deres historie. Ideen bag
de eksemplariske filmgennemgange er, at erfaringer herfra kan bruges i et videre arbejde med
dokumentarfilm i undervisningen.
Det er op til den enkelte lærer at afgøre, om opgaverne kan bruges direkte, om de skal bearbejdes til klassen og det aktuelle undervisningsforløb, eller om de blot kan tjene til inspiration
Til nogle af filmene er opgaver og aktiviteter udformet som kopisider til eleverne og kan hentes på www.undervisning.dfi.dk.
FAT OM DOKUMENTARFILM afsluttes med ordforklaringer samt forslag til yderligere litteratur og film.
De fleste film nævnt i FAT OM DOKUMENTARFILM distribueres af Det Danske Filminstitut.
De få, der ikke gør, er markeret med en stjerne (*).
Det Danske Filminstitut, oktober 2001
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HVAD ER EN DOKUMENTARFILM?
Dokumentarfilm er film, som handler om livet
og virkeligheden, og som beskæftiger sig med
centrale kulturelle, politiske, sociale eller
kunstneriske spørgsmål. Filmene kan være
politiske, poetiske, propagandistiske, observerende eller personlige. Det er film, som umiddelbart kan se meget forskellige ud. Men fælles for dem er, at de har et tæt forhold til virkeligheden. Her ligger dokumentarfilmens
stærkeste fascinationskraft, energi og styrke
og også dens dilemma.
”En dokumentarfilm er ikke en spillefilm og
heller ikke en reportagefilm, det er virkeligheden oplevet gennem et temperament. Det kan
være en forfatter, en instruktør eller en fotograf,” har den danske dokumentarist Jørgen
Roos engang sagt. Theodor Christensen, som
regnes for den danske dokumentarfilms far,
har defineret dokumentarfilmen på følgende måde: ”Dokumentarfilm er ikke
virkelighed. Det er ikke billeder af
en handling, men handling i billeder.” Theodor Christensen

mente ikke, at dokumentarfilmen skulle nøjes
med at beskrive eller gengive noget, der var
sket. Filmen skulle i kraft af sine billeder fortælle historier på en ny måde.
Hvis man slår disse to beskrivelser sammen, kan dokumentarfilmen karakteriseres
som film, der henter deres stof fra virkeligheden, men som præsenterer det ud fra en personlig holdning eller synsvinkel. Dokumentarfilm er en kunstart og ikke blot et medie, der
skal registrere sandheden om virkeligheden.
Ovenstående beskrivelser af dokumentarfilm rummer tre elementer, som er essensen
af en dokumentarfilm:
DOKUMENTARISTENS KREATIVE TILGANG
TIL VIRKELIGHEDEN
Dokumentaristens interesse for og syn på verden påvirker, hvad han eller hun lægger
mærke til og vælger at tage med som
en del af sin film. Derfor vil en
dokumentarfilm altid være en
bearbejdning af virkeligheden.
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BEARBEJDNINGEN AF
VIRKELIGHEDSMATERIALET
Dokumentaristen bearbejder de oplysninger
og informationer, han eller hun har om virkeligheden, i forberedelses- og produktionsprocessen. Gennem den dokumentariske metode
og fortælleform styres tilskuerens opmærksomhed og oplevelse af, hvad filmen vil fortælle.
VIRKELIGHEDEN
I en dokumentarfilm beskæftiger man sig med
virkelige historier og virkelige mennesker.
Dokumentarfilmen har ligesom spillefilmen
sin egen historie, æstetik, mesterinstruktører
og milepæle. Man har op igennem dokumentarfilmens historie set forskellige toneangivende tendenser, ikke blot i forhold til hvordan filmene har set ud, men også i form af
hvilke historier man har ønsket at fortælle.
Derfor er dokumentarfilmen en spændende
og fascinerende filmform at beskæftige sig
med.

DOKUMENTARFILM OG SPILLEFILM
• En dokumentarfilm adskiller sig fra en spillefilm, ved at den tager udgangspunkt i virkelige historier og mennesker i modsætning til spillefilmen, som bygger på et
opdigtet manuskript.
• I en dokumentarfilm er de medvirkende
virkelige mennesker, som enten lever eller
har levet, mens spillefilmens karakterer er
konstruerede og fiktive.
• Selv om grænserne for, hvordan en dokumentarfilm og en spillefilm ser ud, er flydende, har nogle æstetiske formelementer
været regnet for dokumentariske, og andre
for fiktive. Mange forbinder en dokumentarfilm med et mere ”råt” udtryk, f.eks.
grovkornede og lidt rystede billeder, som
viser, at man har filmet ude i virkeligheden,
hvor tingene sker. Men dokumentarfilm ser
meget forskellige ud. Det dokumentariske
”udtryk” har ændret sig i forhold til, hvilket
teknisk udstyr man til enhver tid har haft
til rådighed, hvad man har villet fortælle, og
hvilken rolle man har tillagt dokumentarfilmen i forhold til den sociale, kulturelle og
politiske virkelighed.
• I dag ser man en større og større tendens
til, at spillefilmen ”låner” de typiske dokumentariske fortælleelementer, hvis det er
vigtigt at få tilskueren til at forestille sig, at
den historie, der fortælles, er virkelig. Det
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kan netop være at bruge håndholdt kamera
og vælge kunstig belysning fra, så filmen
får et mere autentisk udtryk.
• I dokumentarfilmen vælger instruktøren
fortælleform efter, hvilken historie han
eller hun vil fortælle. Det er almindeligt at
bruge håndholdt kamera, interview og voiceover, men mange vælger også at rekonstruere, iscenesætte og dramatisere dele af en
dokumentarfilm for at understrege og forklare bestemte dele af historien. Tidligere
anså man det for at være manipulation af
virkeligheden; i dag er det for mange dokumentarister naturlige redskaber i historiefortællingen.

DOKUMENTARFILM OG TV
• De fleste mennesker ser dokumentarfilm
på tv, som er dokumentarfilmens vigtigste
distributionskanal. Lige siden tv kom frem,
er der blevet vist og produceret dokumentarprogrammer på tv. I dag er det meget
almindeligt, at tv-stationer er med til at
finansiere dokumentarfilm, som de så
efterfølgende viser.
• Tv-folk kan arbejde filmisk, og filmfolk kan
lave tv, men der er nogle æstetiske valg og
arbejdsmetoder, der skiller en dokumentarfilm fra en tv-dokumentar.
• En dokumentarfilm har som regel en længere produktionstid end en tv-dokumentar,
hvilket betyder, at man som regel går
”dybere” ned i sit emne eller sin historie. En
dokumentarfilm er i højere grad et personligt projekt for instruktøren, som er mere
synlig og knyttet til filmen.
• I tv skelner man mellem forskellige former
for tv-dokumentar. Mange af dem er præget
af en journalistisk tilgang. Man har typisk et
emne, man vil belyse, og udsendelsen forberedes af en tilrettelægger. Ofte er det en
problemstilling, der skal undersøges, og
arbejdsmetoden er generelt journalistisk. I
en dokumentarfilm er den kunstneriske og
kreative tilgang til virkelighedsmaterialet
mere central.
• I en dokumentarfilm kan tvivlen være en
stærk drivkraft. I en tv-dokumentar søger
man generelt efter sandheden om en sag
eller emne.
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DOKUMENTARISKE
FORTÆLLEFORMER
Når man som instruktør skal fortælle en virkelig historie, står man over for en masse valg.
Hvad vil man fortælle, hvordan skal historien
vinkles, og hvem skal filmes? Vil man bruge
en fortæller (voiceover), interview og iscenesættelser? Hvad instruktøren vælger, afhænger af den historie, hun eller han ønsker at fortælle. Måden, historien fortælles på, har stor
betydning for, hvordan man som tilskuer
oplever filmens bearbejdelse af virkeligheden.
Ligesom man i spillefilm skelner mellem
forskellige genrer, kan man skelne dokumentarfilm fra hinanden, ud fra hvordan de fortæller deres historier. I dette materiale er

filmene delt i fire grupper: den klassiske, den
observerende, den poetiske og den personlige
fortælleform.
Det er vigtigt at lægge mærke til, at fortælleformen styrer tilskuerens opmærksomhed
og oplevelse af historien. Ofte blandes elementer fra flere fortælleformer i én og samme
film. Instruktøren vælger mellem de redskaber, som bedst formidler historien. Ved at
blive bevidst om, hvilken effekt det f.eks. giver
at bruge en voiceover i stedet for et observerende kamera, kan man bedre analysere og
forstå, hvordan forskellige fortælleelementer
virker.

DEN KLASSISKE DOKUMENTARFORM – AT INFORMERE OG OPLYSE
TYPISKE FORTÆLLEELEMENTER
• Ofte er det klart helt fra filmens start, hvilken historie filmen vil fortælle.
• Der stilles ofte klare spørgsmål, som filmen forsøger at besvare ved f.eks. at påpege et problem for derefter at foreslå løsninger.
• Der benyttes typisk en fortællestemme (voiceover) for at gøre filmens emne klart og forståeligt. En voiceover kommer med opklarende oplysninger og kommentarer til det, man ser
og hører, og man bliver gjort opmærksom på, hvad der er vigtigt at lægge mærke til på filmens billedside.
• Fortælleren ”ved” som regel mere end tilskueren og kaldes derfor ofte ”alvidende”.
Fortælleren kan være anonym eller neutral eller være en eller flere af de personer, der medvirker i filmen.
• Interview med personer, som er vigtige for filmens historie, bruges ofte. Det kan f.eks. være
med filmens hovedperson, en, der er tæt på ham/hende, eller en ekspert, som ved noget om
filmens emne.
• Billedsiden illustrerer ofte fortællerens budskab, og billeder fra forskellige sammenhænge
klippes gerne sammen. Det virker oftest naturligt, fordi fortællestemmen binder historien
sammen.
Mange ældre dokumentarfilm benytter en klassisk fortælleform, men den bruges også i dag både
i dokumentarfilm, i nyheder og i andre journalistiske dokumentarprogrammer.
Eksempler på film, som hovedsagelig bruger den klassiske fortælleform:
NANOOK – KULDENS SØN, Robert Flaherty, 1922
NIGHT MAIL, Basil Wright & Harry Watt, 1936
STORBRITANNIENS STEMME, Humphrey Jennings, 1942
KORNET ER I FARE, Hagen Hasselbalch, 1944
DET GÆLDER DIN FRIHED, Theodor Christensen, 1947
COPENHAGEN CALLING, Karl Roos, 1947
HER ER BANERNE, Theodor Christensen, 1947
17 MINUTTER GRØNLAND, Jørgen Roos, 1967
ULTIMA THULE, Jørgen Roos, 1968
LILLE CIRKUS, Jørgen Roos, 1984
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7UP – BARN I SOVJETUNIONEN, Sergei Mirosjnitjenko, 1991
I SKYGGEN AF SOLEN, Susanna Edwards, 1996
ALIGERMAAS EVENTYR, Andra Lasmanis, 1998
ET ØJEBLIK, Klaus Kjeldsen, 1999
Eksempler på film, som blander den klassiske og den observerende fortælleform:
GADEN ER VORES, Mustapha Dao, 1989
POOLAN DEVI, en røverpiges oprør, Mirjam Quinte, 1994
SOM FUGLE I BUR, Lizzi Weischenfeldt, 1996
KRIG ER IKKE FOR BØRN, Lizzi Weischenfeldt, 1996
UNDER NEW YORK, Jacob Thuesen, 1996
CALLE OG KRISTOFFER, Klaus Kjeldsen, 1998
FODBOLDDRENGEN, Anders Gustafsson, 1999
GHETTOPRINSESSE, Cathrine Asmussen, 1999
Eksempler på film, som blander den klassiske og den poetiske fortælleform:
LOUSIANA STORY, Robert Flaherty, 1948
CHICO, Stacy & Horace Woodard, 1950
MICROCOSMOS, Claude Nuridsany & Marie Pérennou, 1996

DEN OBSERVERENDE FORTÆLLEFORM – AT VISE UDEN AT FORKLARE
TYPISKE FORTÆLLEELEMENTER
• En observerende dokumentarfilm vil gerne lade tilskueren selv tage stilling til filmens emne
i stedet for at forklare, hvad filmens formål er. Resultatet er, at det kan være mere uklart,
hvad filmen vil fortælle.
• Fluen på væggen–dokumentaren benytter en observerende fortælleform. Pointen i metoden
er, at instruktøren skal være så usynlig som muligt, og at det, der foregår foran kameraet,
ikke skal forstyrres. Man vil gerne fange den ”rå” virkelighed.
• En observerende dokumentarfilm i den reneste form benytter hverken kunstig belysning
eller underlægningsmusik. Kameraet er typisk håndholdt og følger i hælene på de medvirkende. Billederne vil derfor ryste og måske også være lidt uskarpe en gang imellem. Effekten
er, at man som tilskuer kan opleve, at man nærmest er til stede, hvor der filmes.
• Når kameraet observerer de medvirkende tæt på, er det nemmere at identificere sig med filmens personer og leve sig ind i filmen.
• Mange observerende film giver tilskueren indblik i andres dagligliv eller måder at leve på.
Klipningen er det centrale element, der skaber sammenhæng i historien.
• En observerende dokumentarfilm kan også benytte voiceover og interview, hvor filmens
medvirkende kan udtrykke sig. De bruges på en mere spontan måde end i en klassisk dokumentarfilm.
Den observerende dokumentarfilm blev i lang tid betragtet som mere objektiv end den klassiske, fordi instruktøren ikke griber så meget ind i det, der sker foran kameraet. Men der er mange
eksempler på, at instruktøren har talt med de medvirkende inden optagelserne og fået dem til
f.eks. at fremhæve bestemte rutiner eller måder at tackle situationer på. Instruktøren har også
mulighed for at skabe sammenhænge og små historieforløb på klippebordet. Derfor vil en observerende dokumentarfilm heller ikke gengive den rene, uspolerede virkelighed, men en bearbejdning af den.
Eksempler på film, som benytter en observerende fortælleform:
O’ DREAMLAND, Lindsay Anderson, 1953
TORSDAGSBØRN, Lindsay Anderson, 1953
LONELY BOY, Wolfgang Koenig, 1962
UNG, Henning Carlsen, 1964
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE, Anne Regitze Wivel, 1982
GORILLA, GORILLA, Anne Regitze Wivel, 1983
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GYMNASIET – EN SKOLEFORM, Dola Bonfils, 1983
MUSVITTEN, Mikael Kristersson, 1985
BLIND, Frederick Wiseman, 1986
ANSIGT TIL ANSIGT, Anne Regitze Wivel, 1987
GADEN ER VORES, Moustapha Dao, 1989
HOOP DREAMS, Steve James, 1994
FRIKVARTERET, Lise Roos, 1995
PARADIS, Sergej Dvortsevoj, 1995
RESPECT!, Susanna Edwards, 2000
Eksempler på film, som blander den observerende og den klassiske fortælleform:
GADEN ER VORES, Moustapha Dao, 1989
SOM FUGLE I BUR, Lizzi Weischenfeldt, 1994
CALLE OG KRISTOFFER, Klaus Kjeldsen, 1998
FODBOLDDRENGEN, Anders Gustafsson, 1999
GHETTOPRINSESSE, Cathrine Asmussen, 1999

DEN POETISKE DOKUMENTARFILM – HVERDAGENS POESI
TYPISKE FORTÆLLEELEMENTER
• I en poetisk dokumentarfilm er det vigtigere at understrege de sanselige og poetiske sider ved
virkeligheden end at fortælle en konkret historie eller informere om et emne eller et problem.
• En poetisk dokumentarfilm kan handle om noget, men det er måden, filmen fortæller historie på, der er den vigtige del af selve filmoplevelsen.
• Den poetiske fortællemåde kan karakteriseres ved, at den fokuserer på filmens form eller
æstetik.
• Det kan være, at instruktøren hæfter sig ved billedsymmetri, -rytme eller -forskellighed i
modsætning til lighed.
• Musikken har ofte en central funktion, f.eks. i forhold til at skabe en dynamisk klipperytme.
• En poetisk dokumentarfilm kan benytte et observerende kamera, men det overordnede mål
er at give et poetisk blik på verden.
• En poetisk dokumentarfilm tager sig ofte tid til at dvæle ved det smukke eller ved sider af
virkeligheden, man ikke normalt lægger mærke til, eller som man bare tager for givet.
Typisk for de dokumentariske poeter er, at de bruger filmen til at videregive deres individuelle
betragtninger over livet, og de udforsker samtidig de muligheder, der ligger i at fortælle historier gennem levende billeder.
Eksempler på film, som benytter en poetisk fortælleform:
BERLIN – DIE SINFONIE DER GROSSSTADT, Walter Ruttmann, 1927
BJØRNEJAGTEN, Arne Sucksdorff, 1945
MORGENGRY, Arne Sucksdorff, 1945
MÄNNISKOR I STAD, Arne Sucksdorff, 1947
ZOO, Bert Haanstra, 1951
VINDEN OG FLODEN, Arne Sucksdorff, 1951
GLASS, Bert Haanstra, 1958
MIT HJEM ER COPACABANA, Arne Sucksdorff, 1965
SNOW (Sne), Geoffrey Jones, 1964
CAPRICCIO, Ole Askman, 1968
HOLLAND, Bert Haanstra, 1983
FØR GÆSTERNE KOMMER, Jon Bang Carlsen, 1986
LOCOMOTION, Geoffrey Jones, 1975
BOX BOX BOX, Katrine Nyholm, 1990
TALK LIKE WHALES, Vibeke Vogel, 1993
BARBUT, Ole Askman, 1994
DANSEN, Jan Troell, 1994
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HOMO LALANDIENSE, Dan Säll, 1995-97
FREDENS PORT, Thomas Stenderup, 1996
LANDSKABER, Kassandra Wellendorf, 1997
FLANEUR III: BENJAMINS SKYGGE, Torben Skjødt Jensen, 1998
Eksempler på film som blander den poetiske og klassiske fortælleform:
LOUISIANA STORY, Robert Flaherty, 1948
CHICO, Stacy & Horace Woodard, 1950
ATLANTEN, Jan Röed, 1995
MICROCOSMOS, Claude Nuridsany & Marie Pérennou, 1996
Eksempler på film, som blander den poetiske og personlige fortælleform:
LIVET I DANMARK, Jørgen Leth, 1971
ANHOLT – STEDET, REJSEN, Lars Johansson, 1988
ICH BIN AUCH EIN BERLINER, Jon Bang Carlsen, 1990
66 SCENER FRA AMERIKA, Jørgen Leth, 1992
TRAVELLERS TALE, Lars Johansson, 1994

DEN PERSONLIGE FORTÆLLEFORM
TYPISKE FORTÆLLEELEMENTER
• Alle dokumentarfilm er præget af instruktørens intention og synsvinkel. De senere år har
man set en tendens til, at instruktøren i højere grad involverer sig selv eller går meget tæt på
andres personlige historie.
• Instruktøren vil være synlig, enten i billedet, gennem billedvalg eller gennem en voiceover.
Filmen gør det klart, at det, man ser, er et subjektivt blik på verden.
• Den personlige fortælleform anvender elementer fra andre fortælleformer. Det centrale er, at
filmens udgangspunkt er den private eller personlige historie i modsætning til mere generelle temaer eller emner.
Videodagbøger, hvor instruktøren fortæller om sig selv eller andre menneskers liv og hverdag,
er en variation. Film, der belyser et større perspektiv ved at tage udgangspunkt i en menneskeskæbne eller en personlig historie, er et andet eksempel.
Eksempler på film, som benytter en personlig fortælleform eller videodagbogsformen:
SMALFILMERENS SØN, Jon Bang Carlsen, 1989
SEEING IS BELIEVING, Lynn Hershmann, 1991
EN ÆGTE BRIAN, Carsten Fromberg, 1996
FARVEL TIL PARADIS, Henrik Ruben Genz, 1996
PATRIOTERNE, Tómas Gislason, 1997
MIN IRSKE DAGBOG, Jon Bang Carlsen, 1996
SIMONA, Lars Johansson, 1998
MIN AFRIKANSKE DAGBOG, Jon Bang Carlsen, 1999
JULIAS VANVID, Hannes Schönemann, 1999
FAR OG JEG, Linda Västrik, 1999
Eksempler på film, som blander den personlige og den poetiske fortælleform:
ANHOLT – STEDET, REJSEN, Lars Johansson, 1988
66 SCENER FRA AMERIKA, Jørgen Leth, 1992
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DOKUMENTARFILMENS
HISTORIE
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1895: FILMENS FØDSEL
Verdens første filmforestilling fandt sted i
Paris den 28. december 1895. Forude lå en
lang kamp, hvor opfindere og videnskabsmænd verden rundt havde forsøgt at konstruere forskellige apparater og teknisk udstyr,
som kunne gengive virkeligheden ved hjælp af
levende billeder. Amerikaneren Thomas Alva
Edison udviklede i 1884 kinetoskopet, en
slags fremviser, hvor man kunne se filmstrimler, som var optaget med det såkaldte kinetografapparat. I Tjekkoslovakiet kunne man
opleve laterna magica, en tidlig ”multimediepræsentation”, som kombinerede sceneoptræden foran et bagtæppe med fremvisning af
dias. Men det var de franske brødre Auguste
og Louis Lumière, som var først ude med den
nye fantastiske opfindelse: filmen, som vi kender den i dag.
Den første forestilling var ikke et stort tilløbsstykke, kun 33 mennesker havde betalt
1 franc for at komme ind i den indiske salon i
Grand Café, der fungerede som verdens første
biograf. Programmet første aften bestod af ti
korte film, som handlede om alt lige fra arbejdere, der forlader en fabrik ved fyraftenstid, til
en baby, der forsøger at fange en guldfisk i en
glasbowle – små glimt af hverdagslivet i
Frankrig anno 1895. Verdens første filmprogram kan ses i filmen FØRSTE FORESTILLING
(se s. 32).
Lumière-brødrenes store bedrift lå i, at de
havde opfundet en fremviser, som kunne vise
billederne fra en filmstrimmel på et filmlærred. En af de mest berømte film fra denne
tid er L´ARRIVÉE D´UN TRAIN EN GARE DE
LA CIOTAT* (ET TOG ANKOMMER TIL STATIONEN), som dog ikke var på programmet ved
den første forestilling. Efter sigende blev publikum, især kvinderne, meget forskrækkede,
når toget på lærredet kom farende direkte
imod dem. Nogle af tilskuerne skal sågar være
besvimet af skræk. De havde aldrig set noget
lignende, og i biografsalens mørke var det
svært at skelne film fra virkelighed.
Lumière-brødrenes film var enkle. De to
brødre stillede et kamera op og filmede løs.
Det, tilskueren kunne se, var ikke kun en illusion, men en gengivelse af det spontane: det,
der skete foran kameralinsen. Kameraet
kunne ikke panorere eller tilte, og kameralinsen var enkel. Den kunne ikke udskiftes, og
teknikken med at zoome ind og ud var heller
ikke opfundet på det tidspunkt. Filmene varede ikke længere end et par minutter, da man
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endnu ikke havde tænkt på at klippe i filmen
eller klippe flere filmruller sammen. Det
udsnit af verden, der nåede filmlærredet, var
udelukkende det, man kunne se igennem
kameraets søger og nå at få med på den korte
strimmel film. Men Lumière-brødrene var
imponerende gode til at planlægge deres optagelser og stille kameraet op, så det kunne
optage små handlingsforløb.
I ARBEJDERNE FORLADER FABRIKKEN
starter filmen med, at fabrikkens port slås op,
hvorefter arbejderne strømmer ud, og porten
når at lukke sig bag dem, før filmen løber ud.
Filmen fortæller en lille historie med en start,
en midte og en slutning. Lumière-brødrenes
øje for de små dramaturgiske forløb giver
mange af de første korte film en friskhed og
spontanitet trods deres enkelhed. Deres film
blev en succes i Frankrig, og der gik ikke lang
tid, inden filmen gjorde sit indtog både i
resten af Europa og i USA.

FILMEN KOMMER TIL DANMARK
Det var den danske fotograf Peter Elfelt, som
bragte filmen til Danmark. I 1896 rejste han til
Paris for at se de levende billeder. Han forsøgte forgæves at købe et af Lumière-brødrenes
filmkameraer, men de ville ikke af med hemmeligheden bag den nye opfindelse. Elfelt gav
dog ikke op. Han havde afluret dem nogle af
de tekniske finesser og fik en fingernem og
kreativ håndværker til at bygge både et kamera og en filmfremviser.
Elfelt og hans mænd filmede dagliglivet i
Danmark, og deres optagelser spænder bredt:
fra det københavnske gadeliv til fornemme
kongelige gæster ved hoffet. I 1905 åbnede
Peter Elfelt den første danske biograf, og så
var filmeventyret i gang også herhjemme.
Filmens store fascinationskraft lå i gengivelsen og genkendelsen af virkeligheden, men tilskuerne krævede mere, efterhånden som filmens nyhedsværdi var ovre. Filmiske fantasirejser og eventyrlige universer overskyggede
efterhånden interessen for virkeligheden, og
spillefilmen kom til at dominere biografernes
program. Virkelighedsgengivelsernes repertoire blev udvidet til filmaviser, eksotiske rejsefilm og propagandafilm for fædrelandet.
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OPDAGEREN OG PIONEREN
ROBERT J. FLAHERTY
Amerikaneren Robert J. Flaherty arbejdede
egentlig som omrejsende videnskabsmand,
der søgte efter mineralforekomster i Alaska.
På flere af sine rejser tog han kameraudstyr
med, og på en af dem mødte han eskimoen
Nanook og hans familie. De blev hovedpersonerne i filmen NANOOK OF THE NORTH
(NANOOK – KULDENS SØN) fra 1922.
Flaherty boede sammen med Nanooks
familie i over halvandet år, hvor han filmede
deres hårde hverdag. Men han nøjedes ikke
med det. Flaherty havde taget lys- og filmfremkaldeudstyr samt en projektor med til
Alaska. Så kunne han fremkalde og se optagelserne på stedet. Hvis Flaherty ikke var tilfreds, bad han Nanook om at være med til at
gøre de samme ting igen, så der kunne optages fra andre vinkler eller med en anden lyssætning.
NANOOK – KULDENS SØN regnes for at
være verdens første lange dokumentarfilm.
Og ligesom det er almindeligt for dokumentarister i dag, rekonstruerede og iscenesatte
Flaherty dele af den virkelighed, han arbejdede i: Hvalrosfangst med spyd var en farlig og
forældet fangstform, som eskimoerne var gået
bort fra, da de fik skydevåben til jagt. Men
Nanook gennemførte den risikofyldte jagt til
ære for Flaherty og kameraet.
Filmen blev klippet sammen til en historie
med et dramaturgisk forløb. Flaherty havde
med andre ord selv valgt forløbet og indholdet i filmens historie, dog på baggrund af
Nanook og hans families hverdagsliv.
Instruktøren havde tolket sit materiale og
valgt at gengive hverdagslivet i et poetisk lys.
Det havde verden aldrig tidligere set i film fra
virkeligheden.
NANOOK – KULDENS SØNs styrke og originalitet ligger også i, at Flaherty forsøgte at
skildre mennesket i sine naturlige omgivelser
med ærlighed og værdighed. ”Årsagen til, at
jeg lavede filmen,” sagde Flaherty i et interview, ”var, at jeg beundrede disse mennesker.
Derfor ville jeg også fortælle andre om deres
liv. I så mange rejsefilm har man set filmskaberen føre sig frem som den store mand, højt
hævet over de indfødte. Men jeg var afhængig
af dem, de hjalp mig og sørgede for mig på
flere ekspeditioner over en årrække. Jeg
kunne ikke have udført mit arbejde uden dem.
Så i sidste ende er det et spørgsmål om kontakt mellem mennesker, ikke andet.”
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NANOOK – KULDENS SØN blev en stor biografsucces verden over, og Flaherty havde
med kreative løsninger skabt verdens første
dokumentarfilm. Nanooks skæbne endte dog
tragisk. To år efter, at verden havde lært ham
at kende i biografsalens mørke, omkom han af
sult og kulde på en af sine jagtrejser. Nyheden
om hans død blev kommenteret i aviserne
verden over.

1920’ERNE OG 30’ERNE:
DOKUMENTARFILM SOM POESI
OG SOM POLITISK REDSKAB
I tiden mellem 1920’erne og 30’erne udviklede dokumentarfilmen sig fra at være simple
affotograferinger af virkeligheden til filmiske
historier med dramatiske forløb. Det var her,
de første poetiske dokumentarfilm så dagens
lys. De var åbne og antiautoritære i deres
måder at fortælle deres historier på og var en
blanding af dokumentariske gengivelser og
filmeksperimenter. Toneangivende film i
denne tradition er film som den hollandske
dokumentarist Joris Ivens’s DE BRUG
(BROEN)* fra 1928 og REGEN (REGN)* fra
1929. Det er to film, som på smukkeste lyriske
vis skildrer henholdsvis en bros komplekse
konstruktion og Amsterdam under og efter et
regnskyl. De mange byskildringer, som går
under navnet storbysymfonier, er poetiske
film i samme tradition. En af de mest kendte
er Walter Ruttmanns BERLIN – DIE SINFONIE
DER GROSSSTADT fra 1927. I de poetiske film
vejede oplevelse og sanselighed stærkere end
nytteværdi og folkeoplysning. Det er filmpoesi snarere end faktuel information.
I Sovjetunionen så man i starten af
1920’erne en ny slags film, som kombinerede
det at udforske filmmediets muligheder med
propaganda for den nye sovjetstat. Kunsten
skulle ikke være adskilt fra samfundslivet,
kunstneren var en arbejder som andre arbejdere. Målet var fælles: at udbrede revolutionens budskab til befolkningen. Der var ingen
steder, hvor filmen fik en så central rolle som
i den unge Sovjetunion, og i en berømt tale fra
1922 udråbte Lenin filmen som den vigtigste
af alle kunstarter. Han blev den første politiske leder, der anerkendte filmens potentiale
som propagandamassemedium.
Men den sovjetiske film var mere end ensartet propaganda. Instruktører som Dsiga
Vertov og Sergej Eistenstein arbejdede bevidst
på at udfordre og forny filmsproget. De
betragtede filmen som det perfekte redskab til
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at oplyse befolkningen om visionen om den
nye tid og det nye samfund. Vertov anså
kameraet for at være en teknisk sandhedsmaskine, der kunne afsløre og afdække sider af
virkeligheden, som var skjult for det menneskelige øje. Filmen kunne med andre ord få tilskueren til at ”opdage” og se verden på en ny
måde. Han eksperimenterede også med selve
filmbilledet, hvor han benyttede split-screens
og sammenkopieringer af mange billeder.
Sergej Eisenstein så på klipningen (montagen) som instruktørens vigtigste arbejdsredskab. Han eksperimenterede med forskellige
montageformer for at illustrere, hvordan billedsammensætning og billedrytme kunne
intensivere en handling og forstærke og
understrege et budskab. I Eisensteins mesterværk
PANSERKRYDSEREN
POTEMKIM
(1925), findes en af filmhistoriens mest
berømte scener: trappescenen fra Odessa. Den
er et tydeligt eksempel på, hvordan en intens
klipning mellem nærbilleder giver en fantastisk dramatisk effekt. Filmen handler om den
fejlslagne revolution i 1905. Billederne af en
barnevogn, der triller ned ad trapperne blandt
døde og sårede, må regnes som et af filmens
absolutte højdepunkter.
Eisensteins film og montageteorier kom til
at sætte dybe spor i filmhistorien og dannede
skole for opfattelsen af klipningens muligheder. Både Dsiga Vertov og Sergej Eisenstein
var årevis forud for deres tid i deres filmiske
eksperimenter. Deres film vakte opsigt og
kom til at påvirke og inspirere både spillefilminstruktører og dokumentarister verden over.
1920’ernes økonomiske kollaps og politiske
ustabilitet over store dele af den vestlige verden påvirkede også filmen. Dokumentarfilmen
fik fra slutningen af 1920’erne en mere tydelig politisk og socialt engageret grundtone,
som førte til udviklingen af den klassiske
dokumentarfilm.

DEN BRITISKE DOKUMENTARFILM
Skotten John Grierson var manden, der gav
dokumentarfilmen navn. Han havde set
Robert Flahertys anden film, MOANA* fra
1926, og skrev i en amerikansk avis, at filmen
havde ”dokumentarisk værdi”. Grierson blev
en af de mest centrale figurer i dokumentarfilmens historie, og hans teorier og praktiske
tilgang til dokumentarfilmen kom til at danne
skole for dokumentarister verden over.
Griersons vigtigste inspirationskilder var
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den sovjetiske film i 1920’erne samt den
dokumentariske pioner Robert J. Flahertys
film. Grierson var ligesom russerne overbevist om filmmediets muligheder som massemedie, og han mente, at filmen kunne bruges
til mere end kun at underholde. Han var fascineret af den kraft og vitalitet, der gennemsyrede den sovjetiske film, hvor kombinationen
af politisk overbevisning og kunstneriske eksperimenter var drivkraften. Filmen skulle
oplyse borgerne og inspirere til social og politisk forandring, og John Grierson arbejdede
for at udbrede de socialdemokratiske værdier
i det britiske samfund. Grierson så Flahertys
film som bemærkelsesværdige og godt fortalte autentiske historier om almindelige menneskers levevilkår, men han kritiserede Flaherty
for at udelukke den sociale og politiske dimension fra sine film.
KUNSTNERISK BEARBEJDNING AF
VIRKELIGHEDEN
I slutningen af 1920’erne samlede Grierson en
trup dygtige filmskabere omkring sig, og sammen kom de til at danne skole for en stor del
af samtidens dokumentarister verden over.
Deres motto var, at dokumentarfilmen skulle
være ”a creative treatment of actuality”
(kunstnerisk bearbejdning af virkeligheden).
Dokumentarfilmen skulle, ifølge Grierson,
bruges til at oplyse og skabe ny forståelse gennem at fortolke virkeligheden.
Derfor blev eksperimenter med formen,
specielt med lydsporet og klipningen, et varemærke for den ”griersonske” dokumentarfilm.
De fleste af filmene var bestilt og sponsoreret
af forskellige institutioner, organisationer og
virksomheder. Filmen NIGHT MAIL (Basil
Wright & Harry Watt) fra 1936 blev dokumentarfilmens folkelige gennembrud i England.
Filmen er et poetisk portræt af det britiske
postvæsen, og den følger et posttog på dets
vej fra London til Glasgow i Skotland. I filmens voiceover oplæses et digt, skrevet specielt til filmen af den kendte forfatter W.H.
Auden. Samspillet mellem digtet og filmmusikken, skrevet af den kendte britiske komponist Benjamin Britten, gav filmen en unik
rytme. Filmens billedside var klippet efter
lydsidens rytme og blev derigennem en aktiv
og anderledes medfortæller.
Store dele af filmen blev optaget i filmstudier, fordi kameraer og udstyr var for store og
uhåndterlige til, at det var muligt at filme i de
rigtige postvogne. Med de tekniske muligheder, man har i dag, kunne man snildt have fil-
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met på stedet og fået en glimrende billedkvalitet med et kamera, som ikke fylder stort mere
end et almindeligt fotografiapparat.
ARBEJDEREN OG FÆLLESSKABET
John Grierson og den engelske dokumentarfilm i 1930’erne og 40’erne arbejdede for sociale reformer. Filmene var ikke tydelige politiske opråb, men understregede, at de samfundsændringer, som byggede på socialdemokratiske værdier, var fremtiden.
Mange af de britiske dokumentarfilm fra
denne tid handlede derfor om, hvor vigtigt det
var, at arbejderne aktivt deltog i at forbedre de
sociale og økonomiske forhold. Uden den
enkeltes indsats var det et umuligt projekt. I
NIGHT MAIL ses det tydeligt, at det mindste
led i processen tjener helheden, nemlig at få
posten ud i hele Storbritannien.
Andre kendte titler fra den tid er LISTEN
TO BRITAIN (STORBRITANNIENS STEMME) af
Humphrey Jennings fra 1942. Det er dagligdagen, arbejdsglæden og legen – de almindelige
menneskers sysler og viljen til en fremtid på
trods af alle odds, der skildres i filmen, som er
produceret i en tid præget af krigens tunge
skygge. Filmens ærinde var at fortælle canadiere og amerikanere, hvad England stod for i
kampen mod nazisterne. Lyd og billeder forenes nærmest på poetisk vis, og selv med et
propagandistisk budskab regnes den af mange
som et hovedværk i filmhistorien.
Mange af de britiske dokumentarister i
1930’erne og 40’erne var socialister eller
havde socialdemokratiske politiske idealer,
noget, som også kom til udtryk i deres film-
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produktion. Men deres talent og kunstneriske
åre hævede deres film op fra at være propaganda eller reportager til at være dokumentarisk filmkunst. Kombinationen af kunstnerisk
talent og socialt og politisk engagement var
årsagen til, at Grierson-gruppens film blev så
stor en inspirationskilde og fik så central en
betydning for dokumentarfilmproduktionen
verden over, også i Danmark.

LENI RIEFENSTAHLS
TRIUMPH DES WILLENS
Film blev også andre steder end i Sovjetunionen og Storbritannien benyttet som et
redskab til social og politisk forandring. De
mest skræmmende, storslåede propagandafilm blev produceret i Tyskland i 1930’erne.
Nazisterne postede store pengesummer i at
fremme partiets popularitet i den tyske
befolkning.
Mest kendte er den kvindelige instruktør
Leni Riefenstahls film. Hendes film TRIUMPH
DES WILLENS (VILJENS TRIUMF)* fra 1936
beskriver nationalsocialisternes partikongres i
Nürnberg i 1934 og er klippet sammen af imponerende billeder af folkemassernes hyldest til Hitler, der
fremstilles som Tysklands heroiske
frelser. Dette vises allerede i filmens
åbning, hvor et skinnende fly åbenbarer sig mellem skyerne. Det forsvinder, men kommer til syne igen.
Nürnbergs tårne kommer til syne,
omgivet af tåge. Flyets skygge glider
over byen, hvor store folkemasser
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forventningsfuldt kigger op mod det. Flyet
lander, og Hitler stiger ud til de ventende folkemasser.
VILJENS TRIUMF* regnes paradoksalt nok
ikke blot som et af filmhistoriens mesterværker på grund af sin ekstraordinære koreografi
af lyd og billeder, men også som en af de mest
rendyrkede, virkningsfulde nazistiske propagandafilm.

STARTSKUDDET FOR
DEN DANSKE DOKUMENTARFILM
Først i 1930’erne blev der for alvor sat fokus
på dokumentarfilmen i Danmark, og årene før,
under og efter anden verdenskrig bliver kaldt
den danske dokumentarfilms guldalder.
Theodor Christensen var primus motor i
udviklingen af den danske dokumentarfilmtradition og var meget inspireret af de samtidige
britiske dokumentarister. Det resulterede i, at
han i 1939 tog til London for at mødes
med dem og se deres nye film. Theodor
Christensen kom hjem fuld af entusiasme og
med film i kufferten, og mødet med de britiske dokumentarister kom til at præge den
danske klassiske dokumentarfilm i mange år.
Drivkraften for den danske dokumentarisme i slutningen af 1930’erne og fremefter var
at skabe et alternativ til spillefilmen, som
de mente var alt for kommercielt styret.
Virkeligheden skulle dog ikke kun registreres,
den skulle også bearbejdes gennem de muligheder, filmmediet gav.
Dybt i de danske dokumentarister lå også
samfundsengagementet – tanken om et fælles
socialt og samfundsmæssigt ansvar og ideen
om, at filmen kunne bruges som et nødvendigt redskab i en større sammenhæng.
BESTILLINGSFILM
Som i England er de fleste danske dokumentarfilm fra denne tid bestillingsfilm. Filmene
blev produceret til en organisation, en virksomhed eller et statsligt organ. De danske
dokumentarister forsøgte ligesom englænderne at overføre deres kreativitet og opfindsomhed til selv den ”kedeligste” opgave.
Mange af filmene er skåret over den klassiske
dokumentarfilms ”læst”, men indimellem kom
de små ”kortfilmperler”, hvor instruktøren
skabte rum for sit eget kreative formsprog og
samtidig opfyldte ”bestillerens” krav.
I 1935 vakte Poul Henningsen (PH) furore
med sin Danmarksfilm, DANMARK (PH 1935).
Filmen var bestilt af Udenrigsministeriet og
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blev hårdt kritiseret for sin hverdagsprægede
og uimponerede form. Den strejfer hen over
det ene danmarksbillede efter det andet: landskaber, mennesker, arbejde og fritid og giver
en mosaik over livet i Danmark i 1930’erne.
Det gode borgerskab var chokeret over filmens letsindige tone. Filmen regnes i dag for
en klassiker og giver et fantastisk tidsbillede
både af Danmark og af en eksperimenterende
og kreativ kunstnerisk tilgang til filmmediet.
BESÆTTELSESTIDEN
Under besættelsestiden forbød nazisterne, at
der blev vist engelske og franske spillefilm i de
danske biografer, og forlangte, at der i stedet
skulle vises nazistisk propaganda. De danske
myndigheder fik dog gennemført, at der også
skulle vises danske kortfilm, og Dansk
Kulturfilm blev oprettet for at støtte kortfilmproduktionen. Pointen var at producere film,
der skulle vises som forfilm i biografen, og
emnerne skulle omhandle dansk kultur, traditioner og natur. Filmene handlede om alt fra
kartofler til mødrehjælpen. Mod slutningen af
krigen indeholdt flere kort- og dokumentarfilm halvt skjulte ironiske kommentarer til
den tyske besættelsesmagt. Et tydeligt eksempel er KORNET ER I FARE (1945) af Hagen
Hasselbalch (se s. 58).
Produktionsselskabet Minerva Film var et
centralt omdrejningspunkt og stod for en stor
del af besættelsestidens kort- og dokumentarfilmproduktion. På en af deres lastbiler havde
de placeret et skjult kamera. Bilen kørte rundt
i Københavns gader, og livet under besættelsen blev filmet. På samme måde blev en del af
den danske modstandsbevægelses sabotageaktioner dokumenteret og kan ses i filmen
DET GÆLDER DIN FRIHED (1946), som
beskriver Danmark under besættelsen. Filmen
var bestilt af Frihedsrådet og skabte voldsom
debat ved premieren i 1946, bl.a. på grund af
den skarpe kritik af den danske politik, der var
ført umiddelbart før og i de første år af besættelsen.

EFTERKRIGSTIDEN
Hvis man kigger på den danske dokumentarfilmproduktion fra dens guldalder i slutningen af
1930’erne og fremefter, er der ingen tvivl om, at
det er de mere klassiske oplysningsfilm, som er i
overtal. Selv om mange af dem er lidt konservative i deres fortælleform, skinner tidsånden alligevel igennem, og nogle af dokumentaristerne
formåede, trods lidt tørre emner, at åbne publi-
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kums øjne for virkelighedens finurlige afkroge.
I 1947 kom Theodor Christensens film HER
ER BANERNE i anledning af DSB’s 100-års
jubilæum. Filmen var en hyldest til samspillet
mellem mennesker og teknologi med udgangspunkt i trafikken på datidens største
danske banegård, Fredericia Banegård. I Hagen
Hasselbalchs film HVOR VEJENE MØDES fra
samme år er emnet Kastrup Lufthavn. Filmen
har en ualmindelig raffineret lydside og er en
munter og underholdende skildring af et trafikknudepunkt. Begge film er tydeligt inspireret af den britiske dokumentarfilms lydarbejde og klipperytme.
Utilfredsheden med ikke selv at kunne
vælge emner til filmene blev mere og mere
tydelig blandt dokumentaristerne i efterkrigstiden. Indholdet i de fleste dokumentar- og
kortfilm var på forhånd klart defineret, hvad
enten de var bestilt af et statslig organ eller af
en virksomhed. Kun i få tilfælde så man film,
som havde en kritisk holdning til det emne
eller den problematik, som blev skildret.
Den danske filminstruktør Henning Carlsen
kommenterer netop dette i forbindelse med
produktionen af sin film LIMFJORDEN (1961),
en poetisk beskrivelse af Limfjordens historie
og nutid: ”Jeg var træt af at lave bestillingsfilm, så jeg bestilte en film af mig selv.”
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1950’ERNE OG JØRGEN ROOS
I løbet af 1940’erne var kort- og dokumentarfilmproduktionen med til at udvikle en ny
generation dokumentarister, hvor Jørgen
Roos er den mest centrale. Han blev en af nøglepersonerne i dansk dokumentarfilm fra
1950’erne.
Jørgen Roos startede som kameramand,
men han kom senere til at instruere over 100
kort- og dokumentarfilm. Han var en filmmand med stort F og instruerede, fotograferede og klippede mange af sine film egenhændigt. Hans emnevalg spænder vidt. Jørgen
Roos er kendt for sine mange enestående
dokumentariske portrætter, og det første i
hans portrætrække over danske ”helte” er MIT
LIVS EVENTYR (1955), en film om H.C.
Andersens liv og digtning. Han beskæftigede
sig med kulturhistoriske emner og veg heller
ikke tilbage for at bidrage direkte til samfundsdebatten, for eksempel med filmen DEN
STRØMLINIEDE GRIS* (1952), en fantasifuld,
humoristisk, men saglig film om dansk svineavl.
Men det er nok Grønland, de fleste tænker
på, når Jørgen Roos’ navn bliver nævnt.
Jørgen Roos’ engagement i beskrivelser og fortolkninger af grønlændernes liv og natur er et
af de vigtigste bidrag til den almindelige danskers viden om denne fjerne del af det danske
rigsfællesskab. I 1960’erne instruerede han en
række film, der omhandlede Grønland. I klassikeren ULTIMA THULE (1968) beskrives
Thuleeskimoernes hverdag og den påvirkning, nedstyrtningen i 1968 af et amerikansk
brintbombefly havde på deres liv. Store
mængder dødbringende plutonium spredtes
over isen, og det medførte jagt- og fiskeriforbud i hele området. Filmen kom i samme år
som de første store demonstrationer mod
atomvåben. Den er dog ikke en politisk film i
traditionel forstand, men mere en nøgtern og
kærlig beskrivelse af et fangersamfund i forandring. Filmen levner ingen tvivl om, hvem
der har Roos’ sympati.
I 1983 kom LILLE CIRKUS, en film om livet
i og omkring Danmarks mindste cirkus,
Cirkus Arli. Den store attraktion er Rosita, den
eneste høne i verden i trapez. Filmen er en
kærlighedserklæring fra Jørgen Roos til det
lille cirkus og dets artister og til menneskenes
fantasi og drømme.
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NY TEKNIK OG FJERNSYNETS ROLLE
Fjernsynet havde officiel premiere i Danmark
d. 2. oktober 1951, efter at der havde været
prøveudsendelser i et par år. 1960’erne var
fjernsynets årti; med eksplosionsagtig fart
vandt det indpas i de danske hjem. I slutningen af 1960’erne var der 1,2 millioner fjernsynslicenser i Danmark, og derfra gik det hurtigt ned ad bakke med antallet af solgte biografbilletter.
Udviklingen af nyt teknisk udstyr påvirkede hele dokumentarfilmens måde at tilnærme
sig virkeligheden på. Letvægtskameraer og
transportabelt lydudstyr gjorde det muligt at
filme i felten, dér hvor tingene skete. Naturligt
nok blev også mange af dokumentarfilmens
oplysningsforpligtelser overtaget af tv. Men
det påvirkede også, hvad man så på som den
rigtige og mest sande måde at behandle virkeligheden på i film og fjernsyn. Tidligere var
iscenesættelser og rekonstruktioner naturlige
fortælleelementer i en dokumentarfilm. Nu
satte man spørgsmålstegn ved, om man som
instruktør kunne tillade sig at gå ind og manipulere med virkeligheden foran kameraet.
NYE BLANDINGSFORMER MELLEM FAKTA
OG FIKTION
I 1970’erne udvikledes to nye tv-genrer, der
helt bevidst blander dokumentariske og fiktive fortælleformer, nemlig dokudramaet og
dramadokumentaren. Et dokudrama fortæller
en virkelig historie, men bruger typisk fiktionens dramaturgi og fortælleteknik. En dramadokumentar fortæller en fiktiv historie, som
kunne have været sand, f.eks. en beskrivelse
af døgnet efter en atomkatastrofe. Formen ligner en typisk dokumentarfilm, og det er med
til at styrke tilskuerens oplevelse af, at det,
man ser, godt kunne have været virkeligt. Det
blev to populære genrer, men medførte, at
man i højere grad havde behov for at skelne
mellem fakta og fiktion.
Samarbejdet mellem dokumentarfilmmiljøet
og tv-stationerne fortsatte med forøget kraft op
gennem 1970’erne, ved at flere centrale dokumentarister instruerede film, som var helt eller
delvist finansieret af tv. I dag er tv en af de få
distributionskanaler for dokumentarfilm. Det
betyder, at det nærmest er umuligt at producere
en dokumentarfilm uden økonomisk støtte fra
en eller flere tv-stationer.
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1960’ERNE: DEN OBSERVERENDE
DOKUMENTARFILM
1960’erne blev dokumentarfilmens store årti.
Nyt teknologisk udstyr blev udviklet. Samtidig bar tiden præg af antiautoritære holdninger i forhold til både magtapparat og massemedier.
Den nye dokumentariske pionerånd blev
synlig gennem fremkomsten af to nye og centrale dokumentariske retninger, direct cinema
og cinéma vérité. De to retninger kom til at
sætte dagsordenen og påvirke det dokumentariske udtryk mere end nogen andre i dokumentarfilmens historie. Deres metoder er en
tydelig reaktion på den klassiske dokumentarfilm, som efterhånden kom til at virke for
tung, faktaorienteret og båret af en belærende
tone.
Direct cinema var overvejende et amerikansk fænomen, mens den parallelle metode
eller tilgangsform i Frankrig og Canada blev
kaldt cinéma vérité. Amerikanerne troede på
den usynlige instruktør, og det er her, udtrykket “fluen på væggen” stammer fra. Instruktøren skulle ikke blande sig, men observere
begivenhedernes gang og vente på de små og
større dramaer, som uvilkårligt ville udspille
sig foran kameraet. Instruktørerne ville observere virkeligheden og overlade konklusionerne til tilskueren.
Franskmændene og canadierne brugte derimod instruktøren aktivt, ved at han eller hun
konfronterede de medvirkende med spørgsmål. Noget nyt kunne skabes: en anden slags
virkelighed, som afslørede dybere sandheder
om virkeligheden.
Dokumentaristerne var euforiske over den
nye frihed og de nye muligheder, det nye
udstyr gav for at arbejde i ”felten”. Med fremkomsten af de nye bærbare 16 mm kameraer
og med muligheden for at optage synkron lyd
var man ikke længere afhængig af kunstigt lys
og tunge kamerastativer, og lyden kunne optages direkte på stedet af de nye Nagra-båndoptagere. De sort-hvide grovkornede billeder og
det håndholdte kamera gav følelsen af at være
til stede ”her og nu”, lige dér, hvor tingene
skete. Denne måde at møde verden på kom
ikke blot til at revolutionere det dokumentariske udtryk, men fik også en afgørende betydning for, hvordan man generelt skildrer virkeligheden på film.
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DIRECT CINEMA OG FLUEN PÅ VÆGGEN
Robert Drew, hovedmanden bag direct cinema-bevægelsen, håbede at skabe en ny form
for journalisme, og metoden var nærmest
dogmeagtig. Virkeligheden skulle ikke tilrettelægges for kameraet. Reglerne for, hvad man
måtte, var derfor skrappe. Kameraet skulle
helst være håndholdt, og man måtte ikke
bruge ekstra kunstigt lys. Det kornede billede
var beviset på, at det, man så, var virkeligt og
tæt på. De medvirkende skulle være de rigtige
mennesker, og intet måtte iscenesættes.
Derfor måtte man aldrig bede de medvirkende
om at gentage en handling eller situation.
Drømmen var at få folk til at glemme kameraets tilstedeværelse. Det, kameraet søgte, var
de magiske øjeblikke, hvor folk var sig selv
helt og fuldt. Man søgte at fange den objektive
og upåvirkede og rå virkelighed. Målet var at
gengive den så objektivt som overhovedet
muligt.
Direct cinema-bevægelsens første film
handlede om politiske emner samt kendte
mennesker, som var vant til at være i mediernes søgelys. John F. Kennedy og Bob Dylan var
hovedpersoner i to af de første film produceret efter fluen på væggen-princippet. De var
begge medievante og dermed klar over konsekvenserne af at være i det offentlige søgelys.
Efterhånden kom mere almindelige mennesker i fokus som f.eks. i Albert & David
Maysles film SALESMAN* (1969), som følger
et par bibelsælgere på arbejde. Gennem sælgernes historie får man et billede af USA og
det amerikanske samfund. Det fascinerende
ved disse film er, at man har følelsen af at
være til stede sammen med kameraet, dér
hvor tingene sker.
Frederick Wiseman regnes for en af de
største observerende dokumentarister. Han
startede i midten af 1960’erne med at lave
film om institutioner. Det var ukommenterede beskrivelser af forholdet mellem ”steder”
og de mennesker, som opholder sig der eller
bruger dem. Mange af hans film er derfor studier af, hvordan magt udøves i det amerikanske samfund. Ikke på ”højere” niveau, men
blandt almindelige borgere. Hans film handler
om livet i alt fra skoler, over hospitaler og
militærlejre og til zoologiske haver. Wisemans
ærinde er at nedbryde de stereotype forestillinger, man har om, hvordan samfundet fungerer. Hans film ligner komplicerede mosaikker, sat sammen af små episoder, som tilsammen giver et nuanceret helhedsindtryk af en
institution. I BLIND (1986) er han på en blin-
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deskole, og filmen beskriver, hvordan børn og
unge forberedes på at klare sig med deres handicap. Filmen er et portræt af en lukket verden og dennes store og små mennesker.
Wiseman har i modsætning til flere af sine
amerikanske observerende kollegaer aldrig påstået, at hans film er objektive beskrivelser af
virkeligheden, men derimod at hans film er et
udtryk for hans personlige oplevelser.
Frederick Wiseman har flere gange besøgt Den
Danske Filmskole og været en stor inspirationskilde for danske dokumentarister, deriblandt Anne Wivel.
CINÉMA VÉRITÉ: VIRKELIGHEDEN OPSTÅR
I KONFRONTATIONEN
Franskmanden Jean Rouch havde i mange år
filmet afrikanske stammer i Afrika, og en dag
spurgte en af hans venner, sociologen Edgar
Morin, om han egentlig kendte sin egen stamme: den almindelige franskmand. Sammen fik
de ideen til at lave filmen CHRONICLE OF A
SUMMER* i 1961. De tog kameraet med ud i
de parisiske gader og stillede folk det enkle
spørgsmål: Er du glad? Det nye i Rouchs tankegang var, at han ville bruge kameraet som
en katalysator. Han troede, at hvis man konfronterede folk med et spørgsmål, samtidig
med at de blev filmet, ville der opstå noget
nyt og spændende. En ny sandhed eller virkelighed.
I modsætning til de amerikanske direct
cinema-dokumentarister var instruktøren
Rouch og hans samarbejdspartner Morin synlige i filmen. Man ser dem snakke om, hvordan
det går, og hvad de tror, der vil ske med de
mennesker, filmen handler om. Det var noget
helt nyt i dokumentarfilmen, og Jean Rouch
bliver betragtet som en af de første selvrefleksive dokumentarister: at man tydeligt
gør opmærksom på filmens tilblivelsesproces
og instruktørens rolle.
Den danske filminstruktør Henning Carlsen
så Jean Rouchs film i Paris og blev meget
begejstret for den måde at lave film på. Han
rejste hjem og startede på det, der blev en
dokumentarisk trilogi om den almindelige
danskers hverdag og syn på livet. DE GAMLE
fra 1961 fulgtes af UNG (1964) og FAMILIEBILLEDER (1965), som tilsammen danner trilogien: HVORDAN HAR VI DET?. De tre film
regnes for at være nogle af dansk dokumentarfilms observerende filmklassikere. Henning
Carlsen sætter spørgsmålstegn ved, hvordan
danskerne har det med den rivende samfundsudvikling i 1960’erne. Det er i interview
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med de medvirkende, filmens centrale budskab ligger. Carlsen bruger interviewet som et
vigtigt fortælleelement, noget man tidligere
ikke havde set meget af i dansk dokumentarfilm. Derfor gik hans film også under betegnelsen ”interviewfilm”.

JØRGEN LETH OG
JON BANG CARLSEN
To af Danmarks mest centrale dokumentarister, Jørgen Leth og Jon Bang Carlsen, startede deres karriere i 1960’erne. Begges udgangspunkt var det kunstnerisk eksperimenterende.
Selv om både Leth og Bang Carlsen var præget
af tidsånden, kom deres selvstændige og klare
kunstneriske målsætninger tidligt til udtryk i
deres filmproduktion.
DEN NYSGERRIGE BETRAGTER
Jørgen Leth var med til at skabe ABCinema,
der bestod af en gruppe filminteresserede
mennesker, som arbejdede for, at alle og
enhver kunne komme til at lave film. De ville
demokratisere filmproduktionen og brugte
billigt amatørudstyr, typisk super 8 film, og de
eksperimenterede med filmformen.
Jørgen Leth har i et interview delt sine film
i to hovedgrupper. Den ene rummer de eksperimenterende film, hvor det centrale er at
undersøge samfundet og forskellige mennesketyper. Hensigten er at undersøge og belyse
dokumentarfilmens muligheder for at gengive
virkeligheden. LIVET I DANMARK (1971)
handler om ca. 100 forskellige danskeres liv
og hverdag, og filmen er gennemsyret af
1960’ernes tidsånd.
Den anden gruppe film er de lettere tilgængelige rejse- og dokumentarfilm, hvor observationer af virkeligheden og det mytologiske
er centralt. I STJERNERNE OG VANDBÆRERNE (1974) følger Leth cykelløbet Giro d’Italia,
hvor han i filmens voiceover redegør for
fascinationen af det store drama, der udspiller
sig i cykelsporten. Filmen blev skabt af et lille
filmhold, som kom tæt på de medvirkende.
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Hans to sidste film, HAÏTI. UDEN TITEL
(1996) og JEG ER LEVENDE – SØREN ULRIK
THOMSEN, DIGTER (1999) illustrerer den
store spændvidde i hans filmproduktion. I
Haiti-filmen giver han sit personlige billede af
sit nye hjemland gennem en kalejdoskopisk,
tætpakket og kaotisk billedstrøm. JEG ER
LEVENDE – SØREN ULRIK THOMSEN, DIGTER (1999) er et sanseligt poetisk portræt af
digteren Søren Ulrik Thomsen, hvor filmens
”tone” nærmest går op i en højere enhed med
digterens kunstneriske udtryk.
VIRKELIGHEDEN SPEJLET I ET SIND
Jon Bang Carlsen var en del af teatertruppen
Solvognen, som havde base i Christiania, og
som forevigede nogle af deres politiske og kulturelle happenings på film. Selv om Bang
Carlsens udgangspunkt var den kollektive
film, søgte han tidligt at kontrollere og præge
sit filmiske univers. Han udviklede sin egen
dokumentariske metode. Bang Carlsen arbejder med film, hvor, som han siger, ”virkeligheden bliver spejlet i et sind”. Jon Bang
Carlsens varemærke er den ”iscenesatte dokumentarisme”. Hans portrætter af en troende
jysk landmandskone JENNY (1977) og en
dansk millionær i EN RIG MAND (1978) var
langtfra politisk korrekte. Han brød med de
gængse normer for, hvad dokumentarfilmen
skulle beskæftige sig med, og hvordan den
skulle se ud i de samfundskritiske 1970’ere.
Essensen i Bang Carlsens dokumentariske
metode er, at han gennem sine film vil ”opfinde virkeligheden på ny”. Han vælger typisk et
emne og går derefter ud for at finde personer,
der, som han selv siger, ”kan flytte ind i hans
film”. Han undersøger deres liv, holdninger og
talemåder og skriver på baggrund af sin research et manuskript. Derefter får han sine
hovedpersoner til at spille sig selv. Det virker
på mange som en provokerende manipulation
af virkeligheden og er den diametrale modsætning til den observerende dokumentarfilm, som i sin reneste form fuldstændig forkaster iscenesættelser og rekonstruktioner af
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virkeligheden. Bang Carlsen understreger, at
han ikke synes, virkeligheden er interessant,
før den bearbejdes. Har man en traditionel
opfattelse af, at det, der sker foran kameraet,
skal være så spontant og uplanlagt som overhovedet muligt, vil man have svært ved at
kalde Jon Bang Carlsens film for dokumentariske. Han beskæftiger sig tit med emner, som
umiddelbart kan være svære at forklare med ord.
Derfor forsøger han at ”lade billederne af verden
erstatte ordene om den”. De fleste af hans film er
derfor poetiske og personlige dokumentarfilm.
”Jeg rejste til Sydafrika for at finde en hvid
familie på en øde farm og lave en film om,
hvordan de har klaret omstillingen fra
apartheid til demokrati. Men det varede ikke
længe, før jeg var faret vild, både på de sydafrikanske landeveje og i mit eget sind,” fortæller Jon Bang Carlsen i filmen ADDICTED
TO SOLITUDE (1999). Her portrætteres to
hvide kvinder, som har ensomheden og oplevelsen af et stort tab til fælles. De tilhører
også det hvide mindretal i Sydafrika, hvis verdensbillede ændredes radikalt efter ophævelsen af apartheid. Filmen består af videooptagelser, der egentlig var tænkt som researchmateriale, og har derfor en mere ”rå” og autentisk stil end hans typiske iscenesatte dokumentarfilm. I kølvandet af større dokumentariske produktioner har Bang Carlsen produceret flere dagbogsagtige børnedokumentarfilm.
I filmene MIN IRSKE DAGBOG (1996) og MIN
AFRIKANSKE DAGBOG (1999) er fortælleren
Bang Carlsens søn Hjalmar. I de to film følger
man hans kamp for at erobre en ny verden og
en anden kultur i henholdsvis Irland og
Sydafrika.

1970’ERNE:
SAMFUNDSENGAGEMENT
OG PROVOKATIONER
1970’erne var tiden, hvor dokumentarfilmens
fornemste opgave var at skabe røre og mediedebat. Der kom en bølge af dokumentarfilm,
som var gennemsyrede af samfundskritik. De
mange danske politiske dokumentarfilm i
1970’erne var, som i andre vesteuropæiske
lande, både en reaktion på og en konsekvens
af tidens politiske klima. Et godt eksempel er
Christian Braad Thomsens SLUMSTORMERE
(1971), som følger livet i den besatte ejendom
Jægergården i vinteren 1970-71, før den efter
tre måneder ryddes ved politiets indgriben.
To af de film, som provokerede og opnåede
politisk bevågenhed, var Nils Vests film ET
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UNDERTRYKT FOLK HAR ALTID RET (197678) og Ebbe Nyvolds DEN INDUSTRIALISEREDE GRIS fra 1977. Nils Vest beskriver
Mellemøstenkonflikten, set fra palæstinensernes synspunkt. Filmen fik både Det
Konservative Folkeparti og Statens Filmcentrals bestyrelsesformand, Svend Aage
Lorentz, og Dansk Zionistforbund på nakken
og blev for en tid trukket tilbage fra Statens
Filmcentrals distribution. Ebbe Nyvolds
kritiske holdning til forholdene i de danske
svinestalde fik Landbrugsrådet til at ”se rødt”.
Filmen giver baggrund for mange af de kritiske spørgsmål, der i dag rejses med hensyn til
kødkvalitet, samt hvordan man på forsvarlig
vis holder husdyr til fødevareproduktion.
Filmen følger en gris’ liv fra den fødes, til den
er slagteklar.

DEN DANSKE OBSERVERENDE FILM
Den observerende dokumentarfilm går ofte
tæt på sine medvirkende og de sider ved virkeligheden, som ikke umiddelbart er synlige
for offentligheden. Den beskriver sjældent
bestemte problemer eller sager, men koncentrerer sig i stedet for om enkelte personer
eller særlige grupper af mennesker. I Danmark
blev den op gennem 1980’erne en af de centrale tv-dokumentariske former.
Lars Engels har i særlig grad arbejdet efter
fluen på væggen-metoden og har produceret
en række programmer om udstødte og belastede grupper i det danske samfund. Mange
kender hans dokumentariske tv-serier fra de
bedste sendetider i Danmarks Radio, f.eks.
KVINDER I VESTRE FÆNGSEL* (1996) og
HISTORIER FRA EN POLITISTATION* (2000).
Lars Engels tager tilskueren med ind i miljøer,
som den almindelige dansker aldrig før har
haft mulighed for at få et indblik i. Man kommer så tæt på de medvirkende, som ofte tilhører de svage grupper i samfundet, at hans
programmer har været anklaget for at være
social pornografi eller voyeurisme.
”Mange af dem, der arbejdede med denne
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form, understreger, at det vigtigste redskab
for at nå ind til dette, var at skabe respekt og
tillid mellem en dokumentarist og de medvirkende. Hvis ikke den var til stede, ville man
ikke kunne fange disse nuancer,” siger Anne
Wivel om det at benytte en observerende
dokumentarisk fortælleform. Hun observerer
også virkeligheden, men med et andet
udgangspunkt end Lars Engels. Anne Wivels
store inspirationskilde er den amerikanske
dokumentarist Frederick Wiseman. Hendes
dokumentarfilm er langtfra simple observationer med et kamera, men bygger bro mellem
en observerende tendens og en stærk æstetisk
bevidsthed. Det er ANSIGT TIL ANSIGT
(1987), en film om præstestuderende på et
pastoralseminarium, et godt eksempel på. Den
enkle observerende form kombineres med en
kunstners æstetiske blik og giver filmen en
unik nærværende og oprigtig karakter. Man
får lov til at betragte de medvirkende, som får
tid og plads til at udfolde sig.

1980’ERNE OG 90’ERNE:
DOKUMENTARISK MANGFOLDIGHED

Dokumentarfilmen i 1980’erne og 90’erne er
præget af flere faktorer. Udviklingen af ny teknologi har gjort det billigere og nemmere at
producere dokumentarfilm og video. Samtidig
er der sket et samfundsmæssigt og kulturelt
skred mellem det offentlige og det private
rum, forårsaget af en mangel på politiske ideologier og normer.
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DEN DIGITALE REVOLUTION
De nye små og handy digitalkameraer gør det
muligt at gå endnu tættere på og nærmest
ubemærket studere virkeligheden. Kameraet
fylder næsten intet, er meget lysfølsomt og
nemt at betjene. Det er igen blevet aktuelt at
tale om en demokratisering af filmmediet,
fordi man for forholdsvis rimelige penge kan
købe dataudstyr til redigering. Det har givet
mange flere mulighed for selv at gå ud og
filme.
VIDEODAGBØGER OG FOKUS PÅ
HVERDAGSHISTORIEN
Et af de synlige dokumentariske resultater af
den billige videoteknik var videodagbøgerne,
som kom frem i slutningen af 1980’erne. Det
blev en trend, at man gennem dagbogsformen
fulgte filmens hovedperson. Som regel filmede han eller hun også sig selv og sit liv. Det var
på kunstscenen, formen først for alvor slog
igennem, men senere blev den brugt som talerør for forskellige minoritetsgrupper. Derfor
havde den i begyndelsen et større politisk og
socialt perspektiv. Men efterhånden som den
fælles bevidsthed i større grad er blevet overskygget af det enkelte individ, er hovedpersonerne i videodagbøgerne almindelige mennesker.
BØRNE- OG UNGDOMSDOKUMENTAREN
Hverdagshistorien har fået en større plads
både i dokumentarfilm og tv-programmer,
idet den personlige og private historie er kommet i fokus.
Det er kommet til udtryk i en række nyere
dokumentarfilm for børn og unge. Hvor man
tidligere talte til børnene, lader man dem nu i
højere grad selv komme til orde – enten ved at
overlade kameraet til dem eller ved at følge
deres hverdag i børnehøjde.
”Det er svært at tale om alt det, der er sket,
men jeg har skrevet om det i mit stilehæfte.
Jeg har kaldt stilen ’Sørgeligt’”, siger Ivana, en
af hovedpersonerne i Lizzi Weischenfeldts
børnedokumentarserie KRIGENS BØRN
(1994-2000). Serien giver et aktuelt og rammende billede af konsekvenserne af det at
være flygtning. Filmenes styrke er den usentimentale tone, som opnås, fordi det er film fortalt af børn og til børn.
I Cathrine Asmussens GHETTOPRINSESSE
er det den tyrkiske pige Yagmur og hendes
danske veninder, som er hovedpersoner. Her
lader instruktøren også pigerne selv føre
ordet, og man får deres version af, hvordan
kulturforskelle opleves og præger deres hver-
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dag. Pigernes naturlige og afslappede forhold
til kameraet samt de tæt klippede, rystede billeder gør filmen til et vedkommende portræt
af et stykke danmarksliv set i børnehøjde.
EN ÆGTE BRIAN fra 1996 følger Brian, som
bor på Østerbro i København, fra han er 16, til
han er 18 år. Han ryger fede, drikker bajere og
laver småbræk, men ønsker sig et liv med lejlighed, kone og fast arbejde. Carsten Frombergs film er et solidarisk portræt af Brian, og
fordi en stor del af filmen er optaget af Brian
selv og hans venner, føler man, at man får indblik i drengenes kaotiske, søgende hverdag.
DET POLITISKE OG DET PERSONLIGE
Politiske dokumentarfilm, hvor instruktøren
klart og tydeligt tager stilling til sociale og
politiske spørgsmål, er i dag
en sjældenhed. Gennem
1980’erne mistede de gradvis gennemslagskraft og
popularitet. Et andet fremherskende resultat af, at
medierne i dag giver større
plads og fokuserer på den
personlige historie, er dokumentarister, der bruger sig
selv og deres eget liv som
råstof for deres film. Enkeltindividets skæbne
har i høj grad erstattet det store politiske perspektiv.
Af de få politiske dokumentarfilm, som i
dag bliver produceret, beskæftiger flertallet sig
med den nye politiske æra efter kommunismens sammenbrud. Her ses tydelige tendenser til at fokusere på enkeltindividet på
bekostning af at forsøge at svare på de store
spørgsmål, der med ideologiernes sammenbrud – for en tid – synes ubesvarlige. Disse film
benytter generelt en mere åben, ”flydende”
fortællestruktur, fordi filmene tit i deres form
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er påvirket af instruktørens egen søgen efter
sandheden frem for ønsket om at finde den. I
modsætning til den klassisk fortalte dokumentarfilm, hvis intention er at fremme eller
undersøge et bestemt synspunkt eller politisk
budskab.
Et typisk eksempel er Hannes Schönemanns film JULIAS VANVID (1999), som handler om instruktørens forhold til den danske
dobbeltagent Julia Szabad. Filmen fortæller en
fantastisk og tragisk historie om en kvinde,
som viklede sig ind i et politisk spil, hvis eneste udvej var døden. I et forsøg på at gennemskue Julias sandheder og løgne prøver instruktøren at rekonstruere sin egen fortid for derigennem at forstå Julia og deres forhold. I den
proces føres man ikke kun tilbage til
Schönemanns personlige liv,
men får også et indblik i
koldkrigstidens DDR.
Den danske filminstruktør
Tómas Gislason har i høj
grad sig selv med i filmen
PATRIOTERNE (1997), en
dokumentarisk roadmovie
gennem højreekstremismens
USA. Gislasons formål er at
undersøge, hvad angst gør
ved et samfund og de mennesker, der bor der.
Filmen er drevet af instruktørens egen angst
og peger indirekte på nødvendigheden af dialog med de kræfter i samfundet og i en selv,
man ikke umiddelbart har lyst til at konfronteres med.
En af den personlige dokumentarfilms faldgruber er, at den kan gå over stregen og blive
privat frem for personlig. Der kræves en vis
balance og et vist niveau af refleksion, for at
instruktørens egen historie skal bliver engagerende og relevant for tilskueren.
I nogle af de nyere dokumentarfilm ser man
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instruktøren kombinere det at fokusere på
den personlige vinkel med samtidig at bruge
løs af filmiske virkemidler for at understrege
og fremhæve de centrale elementer i historien. Grænserne for, hvad der regnes for dokumentariske eller fiktive fortælleelementer, er
blevet mere flydende.
I filmen DEN HØJESTE STRAF (2000) har
Tómas Gislason flyttet fokus fra sig selv og
over på historien om to danske kommunister,
som begge forsvandt i Sovjetunionen i slutningen af 1930’erne. Filmens fortæller er Ole
Sohn, tidligere formand for DKP i Danmark.
Gislason bruger fiktive fortælleelementer i sin
dokumentariske indkredsning af virkeligheden. Han manipulerer med sine billeder og
vender og drejer sit råmateriale for at opnå
den ønskede effekt. Det er en visuelt krævende film, fordi man som tilskuer bombarderes
med effekter. Formålet er, at man skal kunne
mærke historiens spænding, urimelighed og
uforståelighed på kroppen. Komme i den rigtige stemning og opnå størst mulig indlevelse,
som når man ser en god spændingsfilm.
NYE TV-FORMATER
Efter at der blev åbnet for flere danske tvkanaler i slutningen af 1980’erne, blev dokumentarprogrammerne en konkurrencefaktor
stationerne imellem.
Dokumentarprogrammerne opnåede høje
seertal og blev regnet for kvalitetssymboler
for godt og sobert tv. I de senere år har nye
realityprogrammer og -serier udvidet grænserne for, hvad man betragter som dokumentariske programmer. Almindelige mennesker er
blevet en del af større mediekoncepter og
begivenheder styret af kommercielle interesser. Underholdningstanken dominerer og har i
mange tilfælde overskygget dokumentarfilmens traditionelle humanisme og samfundsengagement. Typiske eksempler er de mange
realityshows som Robinson, Baren og Big
Brother, hvor de medvirkende hele tiden overvåges af kameraer, og hvor handlingen for det
meste består af trivielle hverdagssituationer.
Det private er med andre ord blevet en del af
det offentlige rum, og tendensen på tv-kanalerne er, at de ”lettere” dokumentarprogrammer eller serier har erstattet de mere klassiske, gennemarbejdede dokumentarfilm og
-programmer.
Mange af de nye dokumentariske formater
har altså slået sig op på at komme så tæt på de
medvirkende som muligt. I stedet for at fokusere på bredere samfundsproblemer eller
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emner orienterer de nye programformer sig i
stigende grad mod tilskuerens egne mere eller
mindre private problemer. Den positive konsekvens, der fremhæves, er, at den almindelige mand og kvinde bliver mere synlige i
mediebilledet. Det negative resultat af fokuseringen på den lille historie er, at man mister
det overordnede virkelighedsperspektiv, og at
alt regnes for lige væsentligt.
Tendensen er også, at man i højere grad
”låner” og benytter fortælleformer og virkemidler på tværs af genrer. Typisk for disse
programformer er, at den overordnede skillelinie mellem det at oplyse og det at underholde er ved at nedbrydes. Formålet er, at de nye
typer dokumentarprogrammer skal appellere
til et bredere lag af befolkningen.
De såkaldte dokusoaps eller hverdagsdokumentarer er dokumentariske serier, som
typisk følger dagligdagen på en arbejdsplads
eller et ”halvoffentligt” sted. Det kan være en
fødestue, en lufthavn eller en avisredaktion.
Programmerne er bygget op lidt ligesom en
sæbeopera med virkelige mennesker. Hovedpointen er at få tilskueren til at identificere sig
med de medvirkende. Man følger de samme
personer over flere programmer, og hver episode har sine små dramatiske højdepunkter
som f.eks.: Når vores hovedperson flyet, og får
journalisten resultatet af Melodi Grand Prix,
før avisen går i trykken?

DOKUMENTARFILMEN
– EN DYNAMISK STØRRELSE
Gennem historien har et af dokumentarfilmens centrale formål været at undersøge og
afdække sandheder om den verden, vi lever i.
Dokumentaristerne har brugt filmen som agitationsredskab, folkeoplysning og påståede
objektive samtidsdokumentationer.
De forskellige dokumentariske metoder,
som til enhver tid har været dominerende, er
altså tæt knyttede til både samfundsforhold,
politiske og sociale forhold og den tekniske
udvikling. Men i sidste ende peger en dokumentarfilm tilbage på sin instruktør. Hvad vil
han eller hun fortælle os, og hvilke dele af virkeligheden åbner og afdækker filmen for os?

AT SE OG ARBEJDE MED
DOKUMENTARFILM I SKOLEN
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Oplevelse, analyse, tolkning, perspektivering
og vurdering er centrale begreber, når man
arbejder med film i skolen. Helt centralt står
oplevelsen. Det visuelle, det æstetiske, det
sanselige. Man skal have fred til at opleve og
lade sig påvirke af en film. Men man må ikke
glemme, at det er mindst lige så vigtigt at give
sig tid til at undersøge filmens form og struktur og reflektere over, hvad instruktøren har
gjort for at få filmen til at virke. Hvad er mon
hensigten med filmen? Genkender man filmens temaer/problemstillinger, er de vedkommende, kan man relatere dem til andre
historier og sammenhænge? Og vurderingen,
om det er en god eller dårlig film, som ellers
kan være noget af det, eleverne tager stilling
til, inden rulleteksterne er slut, venter til allersidst.
Til FAT OM DOKUMENTARFILM er der
udvalgt ti eksemplariske dokumentarfilm. Der
er udarbejdet faktaafsnit og undervisningsforslag, som sætter fokus på indhold, struktur og
form, der er relevant i forhold til de enkelte
film. Der er også peget på en række andre
gode film, som egner sig mindst lige så godt til
undervisningsbrug. Hvis man ønsker at arbejde med dem, vil man forhåbentlig kunne lade
sig inspirere af undervisningsforslagene i
dette materiale. Men i håb om, at mange, sammen med deres klasser, vil fordybe sig i dokumentarfilmens fascinerende verden, har vi
herunder udarbejdet en generel model med
undervisningsforslag, som vil kunne tilpasses
til de fleste dokumentarfilm.
Det kan være svært at danne sig et fyldestgørende billede af en film ud fra beskrivelsen
i kataloget, så det må på det kraftigste anbefales, at man som lærer ser filmen igennem i ro
og mag mindst én gang, inden man viser den
for en klasse. Når man ser filmen, kan man
have nedenstående forslag ved siden af for at
kunne danne sig et overblik og sætte fokus på
de ting, som er mest relevante for netop den
valgte film.

EN DOKUMENTARFILM
– HVAD GØR MAN SÅ?
SE FILMEN, OG SÆT ORD PÅ OPLEVELSEN
En dokumentarfilm er en virkelig historie om
rigtige mennesker, men historien kan fortælles på mange forskellige måder, alt efter hvad
der er instruktørens hensigt med filmen, og
hvad han vælger at sætte fokus på. Så når man
har set filmen sammen med klassen, er det tid
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til at tale om den. Det kan gøres med hele klassen eller som gruppe- eller pararbejde.
Lad allerførst eleverne sætte ord på deres
oplevelse. Bed dem fortælle, hvad filmen
handler om. Det skal være kort – gerne udtrykt i tre-fire sætninger.
Hvor og hvornår foregår filmen? Hvordan
beskrives personer, konflikt og miljø? Hvilke
motiver har personerne? Hvor lang tid varer
handlingsforløbet – svarer det til den virkelige
tid? Hvordan vises og beskrives virkeligheden? Hvad er det, der gør, at man som tilskuer tror på, at det er en virkelig historie?
Prøv derefter at sætte fokus på, hvad der er
instruktørens hensigt.
Vil instruktøren:
• give tilskueren svar?
• give tilskueren mulighed for at finde svar?
• give tilskueren mulighed for at stille
spørgsmål?
• give tilskueren en æstetisk oplevelse?
Prøv på den måde at få eleverne til at tage stilling til, om det er en klassisk, en observerende, en personlig eller en poetisk dokumentarfilm.
HVORDAN FORTÆLLES HISTORIEN?
Er det en sort-hvid eller farvefilm? Hvor gammel ser filmen ud til at være?
Læg mærke til de filmiske virkemidler: klipperytme, kamerabevægelser, kameravinkler,
slow- og fastmotion, lys, reallyd, underlægningsmusik og lydeffekter. Er der brugt håndholdt kamera eller stativ?
Prøv at finde nogle scener eller sekvenser,
hvor samspillet mellem filmens virkemidler
og historiens indhold og motiv fungerer særlig
godt. Se disse passager igen, og fortæl, hvordan de to ting underbygger hinanden.
PERSPEKTIVERING
Er der ting i filmen, der får eleverne til at
tænke på andre film, de har set, eller andre
historier, de har læst? Er der noget af det, der
sker i filmen, som eleverne kan nikke genkendende til? Lad dem fortælle om deres egne tilsvarende oplevelser og få uddybet, hvilke lighedspunkter de ser.
Prøv at finde eksempler fra litteraturen, der
behandler de samme konflikter og temaer
som i filmen. Læs dem sammen med eleverne,
og lad dem sammenligne film og skreven
tekst. Hvad er filmen bedst til at vise og få tilskueren til at reagere på, og hvad er den
skrevne tekst bedst til?

FØRSTE FORESTILLING
Tilladt for alle
Anbefales til alle klassetrin
Klassisk dokumentarfilm
Frankrig, 1995, 11 min.
Produktion:
Association ”frères Lumière”

Filmen FØRSTE FORESTILLING er en kuriositet, fordi den indeholder de ti film, som blev
vist på verdens første filmforevisning d. 28.
december 1895 i Paris. Der var 33 tilskuere.
Filmen er god til at starte et forløb, der tager
udgangspunkt i filmhistorien, samt kigger på,
hvordan dokumentarfilmens form og metoder har ændret sig gennem tiden. Et forløb,
der fortæller om udviklingen fra reportagefilm
til dokumentarfilm i forskellige former.
Samtidig er FØRSTE FORESTILLING god til at
indlede en snak om den fascination, der lå i
tanken om at kunne ”indfange” virkeligheden
ved hjælp af et kamera og den eufori, der var
omkring det nye medie, de levende billeder!

OM FØRSTE FORESTILLING
FØRSTE FORESTILLING indeholder de film,
der var på programmet ved Lumière-brødrenes første filmforevisning i Paris i 1895.
Filmen fører os gennem programmet, og en
fortæller supplerer med oplysninger om,
hvordan det var at være der den allerførste
gang, man kunne se levende billeder på et
lærred. (Læs mere om brødrene Lumière på
side 13).

UNDERVISNINGSFORSLAG
TEGN OG SKRIV OM DE TI FILM
Skriv sammen med eleverne en liste med titlerne på de ti film på tavlen, og lad eleverne to
og to vælge en film. De skal skrive en kort indholdsbeskrivelse samt lave en tegning eller en
skitse af det, der foregår. Parrene fremlægger
deres arbejde for hinanden.
Når eleverne fremlægger, kan du spørge,
hvordan kameraet er placeret, og om det bliver
flyttet, om der zoomes, og om der er klippet i
filmen. Børnene må gerne blive bevidste om, at
kameraet står fast monteret et sted, at alle personer er nødt til at bevæge sig ind i kameraets
synsfelt, at hver af de små film består af en
lang ubrudt strimmel, samt at alle film er lige
lange.
FILMANALYSE I GRUPPER
Hvis der er flere videofremvisere på skolen,
kan man dele klassen i et antal grupper, der
svarer til antallet af videofremvisere. Hver
gruppe vælger en af de ti film, som de ser
igennem flere gange.
Hver gruppe skal lave et kort indholdsreferat
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og give en beskrivelse af personerne i filmen.
Desuden skal grupperne overveje, hvordan
filmene ligner hjemmevideoer, og hvordan de
adskiller sig.
Til slut viser grupperne deres film for klassen og fortæller om det, de fandt ud af.
Det er vigtigt, at eleverne tænker over eller
lægger mærke til, hvordan de første film har
udnyttet de begrænsede tekniske muligheder,
der var til stede i ”filmens barndom”. Hvordan
fortælles der små forløb, selv om man ikke
kunne bruge zoom, flytte kameraet eller klippe
i filmstrimlen?
Hvis man viser filmen for større børn og
unge, kan man tale med dem om, hvilke situationer der normalt optages på video derhjemme. Hvilken forskel er der på hjemmevideo og
det, man for eksempel ser i nyhederne eller i
dokumentarprogrammer på tv?
Hvad er det sjove ved at se hjemmevideo i tv?
Hvilke dokumentarudsendelser ser eleverne i tv?
Ser de naturfilm, dramadokumentar eller
reality-tv som f.eks. Robinson, Baren og Big
Brother?
Hvad synes eleverne er det gode ved netop
de udsendelser?
Det er oplagt at inddrage reality-tv som
Robinson, Big Brother og dokumentarprogrammer, der egentlig ikke har så megen handling,
men hvor almindelige mennesker bliver sat i
bestemte situationer og ellers fordriver tiden
med almindeligheder. Den generelle udvikling
er gået fra dokumentarfilm og -programmer,
som satte fokus på mere upersonlige, offentlige
emner, til udsendelser, der nu mere og mere
handler om almindelige mennesker. Et skred i
fokus fra den offentlige til den private sfære.
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DIN EGEN VERSION AF FØRSTE
FORESTILLING
Hvis skolen har nogle videokameraer, kan
man lade grupper af eleverne prøve at optage
en film under samme forudsætninger som
brødrene Lumière. Videokameraet skal monteres på et stativ, og eleverne må kun bruge
start/stop-knappen til at optage film a to
minutters varighed – uden lyd.
Inden eleverne går i gang med optagelserne, skal de skrive filmens handling, finde
kostumer og rekvisitter, lave kulisser og
vælge skuespillere. Når det er gjort, skal de
prøve scenen grundigt igennem flere gange og
gøre kulisserne klar til optagelse. Og så skal
hele filmen optages – helst i ét forsøg.
Det er meningen, at eleverne på den måde bliver bevidste om, hvordan virkeligheden må
”koreograferes” foran kameraet, hvis det skal
lykkes at optage noget, som er værd at se.

TEGNEFILM PÅ EN BLOK
Man kan demonstrere, at de levende billeder
opstår ved at sammensætte mange næsten
ens stillbilleder. Hvem har ikke prøvet at lave
tegnefilm ved at tegne små, lidt forskellige
tegninger på siderne i et hjørne af en blok og
lade dem bladre hurtigt forbi tommelfingeren!
Lad børnene selv prøve at lave små tegnefilm på samme måde. Start cirka 20 blade
nede i en blok, og tegn en tændstikmand med
en bold eller en ballon i hånden. Gå en side op,
tegn den samme tændstikmand, og flyt lidt på
arme og ben, og lad bolden/ballonen flytte sig
lidt. Gennem de 20 tegninger skulle bolden
gerne nå at ramme jorden og komme op i
hånden igen – eller ballonen skal være forsvundet op i luften.

ET ØJEBLIK
Tilladt for alle
Egnet til dansk og matematik
fra 0.-5. klassetrin
Klassisk dokumentarfilm
Instruktør: Klaus Kjeldsen
Danmark, 1999, 5 min.
Produktion: Cosmo Film A/S

ET ØJEBLIK er en kort og fængende film om
tid, som kan gøres færdig i løbet af en lektion
eller bruges som udgangspunkt for undervisning over flere lektioner i dansk og matematik.
Det er et emne, man kan diskutere i flere
fag, bl.a. matematik. Både gennem børnenes
udsagn og i sit formsprog viser den, hvordan
tid er en konkret målbar og en abstrakt
størrelse. Filmen er en god indgang til en snak
om, hvordan man oplever virkeligheden forskelligt, og hvordan det kan illustreres på film.

OM FILMEN
ET ØJEBLIK handler om tiden, det usynlige,
men alligevel allestedsnærværende fænomen,
alle mennesker er nødt til at forholde sig til.
Tiden er både abstrakt og konkret. Den kan
måles, men opfattes forskelligt, alt efter hvordan man har det, hvad man laver, og hvor
man er. Om man glæder sig, keder sig eller er
midt i noget sjovt.

OM INSTRUKTØREN KLAUS KJELDSEN
Klaus Kjeldsen har arbejdet med dokumentarfilm for børn i en årrække. Hans film handler
om situationer, de fleste børn kan genkende. I
FARVEL, FARVEL fra 1993 beskrives det daglige farvel i en udflytterbørnehave, og i
ROKKETANDEN (1994) fortæller børn om,
hvordan det føles, når mælketænderne ryger
og bliver skiftet ud med de nye store, og der
ligger tandpenge i et glas. MADPAKKEN – EN

HILSEN HJEMMEFRA (1995) illustrerer de
små daglige ritualer, når madkassen fyldes og
tømmes. I CALLE OG KRISTOFFER fra 1998 er
det venskabet mellem den multihandicappede
Calle og den raske knægt Kristoffer på fem,
som er i fokus.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
ET ØJEBLIK har et klart tema, nemlig tid, og
filmens formål er at uddybe temaet. Filmen
bruger nogle af de klassiske dokumentariske
fortælletræk, som er almindelige og effektive,
når man har et klart emne, man vil uddybe.
For at give filmen struktur har instruktøren
indlagt forskellige tidsforløb, der organiserer
filmens informationer og binder den sammen:
en dag, en skoledag, fem minutter, et minut og
sekunder.
En masse børn fortæller direkte til kameraet deres tanker om forskellige ting, der
omhandler tid. Børnenes sjove og kloge
betragtninger er klippet sammen efter emne
eller tema. Det kan være, hvor langt et øjeblik
er, eller om man kan klokken. Det er disse
udtalelser, der er filmens egentlige kerne.
ET ØJEBLIK manipulerer med tiden ved at
køre sekvenser i fast- eller slowmotion. På
den måde illustreres det, at film kan manipulere med tid: ”presse tiden sammen” eller ”forlænge” den på en måde, så det er synligt for
os. Det er en metode til at synliggøre det
abstrakte begreb, tiden. Det viser, at instruktøren i tillæg til at fortælle om, hvad tid egentlig er, også manipulerer med den.
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UNDERVISNINGSFORSLAG
FILMENS TID
Filmen inviterer til en samtale om tid.
Det helt konkrete: Hvor langt tid varer filmen?
Hvad måler man tid med? Hvilke enheder
måler man tid i? Osv.
Filmen varer fem minutter. Det illustreres ved,
at man i starten af filmen ser drengen med
uret, hvor klokken er ét. Man ser ham kigge på
uret et par gange i løbet af filmen, og til sidst i
filmen kan man se, at uret viser fem minutter
over ét.
Det abstrakte: Hvad er tid? Hvad bruger man
tid til? Hvad betyder det, at tiden går? Kan
man standse tiden? Kan man rejse frem og tilbage i tiden?
INTERVIEWENES FUNKTION
Hvordan kan man se, at det er virkelige børn
og ikke skuespillere, der medvirker i filmen?
Børnene taler direkte til kameraet. De er spontane og umiddelbare, de tænker sig om og taler
et sprog, der lyder naturligt for dem. Derfor
virker det, som om de siger noget, de selv ”finder på”, og ikke noget, de er instrueret til at
sige eller har lært udenad. I en spillefilm ville
man sjældent henvende sig direkte til kameraet for at fortælle om noget, men kameraet ville
i stedet observere børnene lidt udefra, f.eks.
når de leger, er i skole eller laver noget andet.
HVAD SVARER BØRNENE PÅ?
Del klassen i par, og fortæl dem, at de skal
lægge mærke til, hvilke spørgsmål børnene i
filmen svarer på. Vis filmen igen, og lad hvert
par skrive en liste med spørgsmål. Lav en fælles liste i klassen, evt. på en OH-transparent.
Kopier listen, og lad nu børnene svare på
spørgsmålene, og tal med dem om deres svar.
AT MANIPULERE MED TIDEN
Hvordan illustrerer filmen tid?
Gennem forskellige tidsforløb og tidsmanipulationer, f.eks.:
• En dag, solen står op til filmens titel i starten, og når rulleteksterne kører i slutningen,
er det over et sort billede med en måne oppe
i hjørnet.
• En skoledag, man ser klip af børn, der kommer i skolegården, er med til time, frikvarter
etc.
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• Fem minutter, den tid filmen varer, illustreret ved drengens armbåndsur.
• Sekund og minut, børnene taler om sekunder, og man følger minutterne på drengens
armbåndsur og det store ur med sekundviseren.
Se filmen igen, og vær særlig opmærksom på,
hvordan instruktøren bruger klip, fast- og
slowmotion til at vise noget om tiden. Fast- og
slowmotion giver nok sig selv, men prøv at
lytte ekstra godt til lydsiden i disse sekvenser.
Og det med at klippe ting ind og ud: I sekvensen, hvor der tælles sekunder, er der klippet et
ekstra sekund ind: der tælles 15, 16 – og så går
sekundviseren et sekund baglæns – og der tælles 16, 17 … Da børnene har forladt klassen
efter timen, er der klippet et lille animeret forløb ind: Penalhuset bevæger sig hen ad bordet
og ryger på gulvet, og samtidig er der dukket
et andet penalhus op på bordet! – Det går
meget stærkt, så måske er det nødvendigt at
spole tilbage et par gange.

OPGAVEFORSLAG TIL MATEMATIK
Det er indlysende, at filmen kan bruges som
indledning til et forløb i matematik om tid og
klokken:
• Samtale om tid og tidsmåling.
• Urjagt hjemme: Børnene tegner alle de ure,
de kan finde derhjemme, og skriver, hvad
det er for ure.
• Hvorfor er det vigtigt at kunne klokken?
• Øvelser i at lære klokken, både analogt og
digitalt.
• Omregningsøvelser: timer, minutter, sekunder og dage, uger, måneder, år.
• Hvad bruger eleverne deres tid til? Lad eleverne udfylde et skema, hæng skemaerne
op på opslagstavlen, og tal om ligheder og
forskelle (i netversionen af dette materiale
findes et skema til udprintning).
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FAT OM DOKUMENTARFILM

ALIGERMAAS EVENTYR
Tilladt for alle
Egnet til dansk, billedkunst og
natur/teknik fra 0.-5. klassetrin
Klassisk fortælleform
Instruktør: Andra Lasmanis
Danmark/Sverige, 1998, 64 min.
Produktion: Manden med
kameraet/ Migma Film/ Sverige

ALIGERMAAS EVENTYR er en smuk og effektivt fortalt dokumentarfilm fra Mongoliets
stepper. Filmen varer 64 minutter, og det er
derfor en god idé at vise den i to dele, gerne
med et par dages mellemrum. Efter første del
kan man eventuelt lade børnene arbejde med
gruppeopgaven ”En ganske almindelig sommerdag”, som placerer Mongoliet på et verdenskort og lader børnene reflektere over forskelle og ligheder ved at leve i Mongoliet og
Danmark.
Når klassen skal se anden del af filmen,
kan man i fællesskab enten rekapitulere det,
som skete i første del, eller man kan lade filmen køre hurtigt igennem den første del.
Der findes et fyldigt undervisningsmateriale til ALIGERMAAS EVENTYR på www.dfi.dk.

OM FILMEN
Filmen fortæller historien om en sommer i
den 9-årige pige Aligermaas liv. Hun bor i
Mongoliet. Om vinteren går Aligermaa på
kostskole i en lille provinsby, men sommeren
tilbringer hun sammen med sin store familie
på de mongolske stepper. Denne sommer er
speciel. Aligermaas forældre har bestemt, at
hun for første gang skal have lov til at deltage
i det årlige hestevæddeløb for børn ved den
store sommerfestival Nadaam. Men ikke nok
med det, Aligermaa skal også forlade sin familie for at blive trænet af en af Mongoliets
berømteste hestetrænere, Sodnom.

Filmen følger Aligermaa i hendes forsøg på
at få sin store drøm opfyldt, nemlig at vinde
en præmie i det store løb. Filmen stiller nogle
spørgsmål, som man spændt sidder og venter
på at få besvaret. Gennem de smukke billeder
og den stemningsfulde og dramatiske musik
drages man ind i historien om Aligermaas liv.
Får Aligermaa lov til ride på den hvide hingst,
og vil det lykkes hende at få sin drøm opfyldt
efter en lang sommers hård træning hos
Sodnom?

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
ALIGERMAAS EVENTYR er en klassisk fortalt
dokumentarfilm med en klar dramaturgisk
fortællestruktur. I filmens start præsenteres
man for en hovedperson og historiens konflikter. Filmens fortæller er Aligermaa, som
gennem voiceoveren forklarer og kommenterer billederne, samtidig med at hun også fortæller om, hvad hun tænker og drømmer.
Som i en typisk klassisk dokumentarfilm
får man i filmens start at vide, hvem og hvad
filmen handler om. Start og slutsekvens er
den samme: Man ser Aligermaa på hesteryggen i en drømmeagtig sekvens. Undervejs i filmen sker der en udvikling, som forstyrres af
uforudsete problemer. Filmen når et højdepunkt, og derefter afrundes historien om
Aligermaas første sommer som Nadaam-rytter.

DET DANSKE FILMINSTITUT

Filmen er opbygget i flere dele, som driver
historien fremad mod det store højdepunkt,
Aligermaas debut som rytter:
• Rejsen hjem til familien på stepperne, hvor
man præsenteres for Aligermaas drømme
om den plettede hest, som hun engang så
gerne vil ride.
• Gensyn med familien og hverdagslivet derhjemme.
• Afsked med familien for at tage til træning
sammen med de andre børneryttere.
• Den hårde træning hos den dygtige, men
lidt barske Sodnam.
• Den store prøve: hestevæddeløbene.
• Hjemme igen, hvor det hele er overstået.
Billederne i ALIGERMAAS EVENTYR er usædvanligt smukke og velkomponerede. Mongoliets storslåede natur og farverige kultur
fanges med kameralinsen og klippes sammen
efter en klar og effektiv dramaturgisk struktur. Hver sekvens starter typisk med et totalbillede, som etablerer stedet. Derefter klippes
der ind til filmens handling. Krydsklip mellem
en handling og reaktionsbilleder fra filmens
personer forekommer ofte. Det betyder, at filmens historie virker logisk og sammenhængende. Et par eksempler: I sekvensen, hvor
Aligermaa skal af sted til træning og være
borte fra familien hele sommeren, klippes der
mellem billeder af Aligermaa og hendes familie, som vinker farvel. I sekvenserne, som følger hestevæddeløbet, klippes der mellem
totalbilleder af hele feltet, nærbilleder af
Aligermaa og af hendes familie, som spændt
følger løbet.
SAMSPIL MELLEM BILLEDER OG LYD
Aligermaa er filmens fortæller. Voiceoveren
binder historien sammen og peger på, hvad
der er vigtigt at lægge mærke til i billederne,
og supplerer med oplysninger om, hvordan
Aligermaa tænker og oplever verden.
Musikken er en vigtig medfortæller. Den
understreger filmens drama og intensiverer
filmens stemning og spænding. Et par eksempler: Filmen har et par drømmeagtige sekvenser, hvor man ser Aligermaa ride på den hvide
hingst. De er filmet i slowmotion, og musikken er let og flyvende ligesom billederne. I
optagelserne af hestevæddeløbene er musikken meget dramatisk og består af rytmiske
trommelyde. Spændingen og intensiteten i billederne forstærkes.
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UNDERVISNINGSFORSLAG
EN GANSKE ALMINDELIG SOMMERDAG
Der er stor forskel på at leve i Mongoliet og i
Danmark.
1. Beskriv en ganske almindelig sommerdag
for Aligermaa. Tænk på det, I så i filmen:
- Hvor bor Aligermaa? Beskriv landskabet.
- Aligermaa har ikke sit eget værelse med
tv og computer. Men hvordan bor hun og
hendes familie så?
- Hvad skal hun lave for familien, inden
hun må lege?
- Hvorfor tror I, at hun skal deltage i arbejdet?
- Hvilke spil hygger Aligermaa sig med?
2. Beskriv på samme måde en ganske almindelig sommerdag for jer selv.
3. Er der noget i Aligermaas liv, I godt kunne
tænke jer?
4. Hvad tror I, at Aligermaa kunne bruge fra
jeres liv?
FILMENS FORTÆLLEFORM
Tal med børnene, om de tror, filmen er opdigtet eller virkelighed, og om, hvordan filmen
ville have været anderledes, hvis det hele
havde været opdigtet. Ville Aligermaa have
vundet et af løbene, eller ville hun måske
være kommet til skade? Ville handlingen have
været mere dramatisk, og havde der måske
været nogle onde personer med?
ALIGERMAAS EVENTYR er en dokumentarfilm om en pige, der lever i Mongoliet, og om en
sommer i hendes liv. For at filmen skal virke
bedre som fortælling, er den klippet sammen
efter en dramatisk struktur, og nogle af scenerne er tilrettelagt for at få gode billeder. Som
i mange andre dokumentarfilm er der lagt
underlægningsfilmmusik og lydeffekter på.

ZOO
Tilladt for alle
Egnet til dansk, natur/teknik,
fra 0.-10. klassetrin
Poetisk dokumentarfilm
Instruktør: Bert Haanstra
Holland, 1962, 11 min.
Produktion:
Rijkscoorlichtingdienst
(Netherlands Government
Information Service)

ZOO er et godt eksempel på en poetisk dokumentarfilm, hvor filmens form både har en
stor betydning for selve filmoplevelsen og
nærmest er en del af dens budskab. ZOO er en
opvisning i filmklipningens muligheder, for
det er gennem den kreative montage, filmen
overrumpler os, og latteren fødes. Filmen er
derfor et glimrende udgangspunkt for at tale
mere generelt om filmklippets betydning og
muligheder, samt hvordan billeder og musik
kan arbejde sammen i en dokumentarfilm.
På et mere overordnet plan egner filmen
sig godt som inspiration til at arbejde med
konflikthåndtering og social udvikling i klassen. Filmen sætter fokus på, hvordan både dyr
og mennesker udtrykker deres intentioner,
følelser og basale behov gennem kropssprog:
mimik, gestik og attituder. Jo bedre man er til
at aflæse og forstå dyrs og menneskers kropssprog, des større oplevelse får man af filmen.

OM FILMEN
ZOO er et anderledes portræt af livet i en hollandsk zoologisk have. Havens gæster kigger
på dyrene, men dyrene kigger så sandelig også
på gæsterne og deres mærkelige opførsel.
Haanstras skarpe observationer af mennesker og dyr i alverdens situationer giver fil-
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men en spontanitet og ægthed. Det føles, som
om man er til stede sammen med Haanstra og
hans skjulte kamera, og man ser mennesker
og dyr strække sig, rynke på næsen, spise og
sove. Deres grimasser og kropssprog ligner til
forveksling hinanden, og Haanstras film beviser, at det at kigge på mennesker ofte er lige
så underholdende og interessant som at kigge
på dyr.

OM INSTRUKTØREN
BERT HAANSTRA
Bert Haanstra (1916-1997) var en af de mest
kendte hollandske dokumentarister. Han startede som kunstmaler, men blev gennem interesse for fotografi fascineret af filmmediet.
Gennem billedvalg, klipning og musik føres
man ind i Haanstras helt særlige måde at opleve og beskrive virkeligheden på. Et af hans
mål var at få tilskuerne til at se på det almindelige med nye øjne. Det lykkedes ved hjælp af
hans originale syn på verden og hans veludviklede tekniske kunnen.
Haanstras film vakte hurtigt international
opmærksomhed, og hans anden kortfilm,
MIRROR OF HOLLAND* fra 1950, vandt dokumentarfilmens Grand Prix på filmfestivalen i
Cannes samme år. Ud over en række kort- og
dokumentarfilm om kunst er Haanstra mest
kendt for den dokumentariske kortfilmklassiker GLASS fra 1962. Det er et visuelt digt,
hvor glaspusterens håndværk på elegant
måde bliver sammenlignet med den mekaniske flaskeproduktion.
Typisk for Haanstras film, og noget, som
også er kendetegnet for mange af efterkrigstidens poetiske dokumentarfilm, er musikkens
centrale betydning. Billeder og musik smelter
nærmest sammen. Det ses tydeligt både i ZOO
og i GLASS, hvor samspillet mellem billeder
og musik er så dynamisk, at man får fornemmelsen af, at det er dyrene, der taler, og
glaspusteren, der spiller.
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Klipperytme og musik er uadskillelige, og billedrytmen intensiveres eller bliver roligere i
takt med musikken og vice versa.
Samspil mellem billeder og musik, som
underbygger og understreger hinanden, er et
af filmens grundelementer. Musikken understreger f.eks. dramaet i en sekvens, hvor en
tiger springer op ad sit burs tremmer, samtidig med at musikken når et lille klimaks (tidskode: 01.35). Og i en tilbagevendende sekvens
ser man to damer sidde og tale ivrigt sammen
på en bænk. Hver gang man ser dem, nærmest
”taler” musikken (tidskode: 02.10).

KLASSISKE PRINCIPPER FOR KLIP
I ZOO kan man se, at Bert Haanstra har fulgt
visse principper, da han klippede filmen.
KRYDSKLIP MELLEM SAMTIDIGE
HANDLINGER
Det vil sige, at der f.eks. klippes mellem et dyr,
der gør en bevægelse, og et menneske, der gør
den samme bevægelse. Det understreger et af
filmens temaer, nemlig ligheden mellem dyrenes og menneskernes opførsel.
I starten af filmen ser man nogle ældre
damer lunte af sted. Der klippes til tre pingviner, der kommer vraltende, og man kan ikke
undgå at sammenligne damerne med pingvinerne (tidskode: 00.50). Et andet sted klippes
der fra to løver, som slikker hinanden, til et
forelsket par, der sidder og kysser på en bænk
(tidskode: 04.45).

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
ZOO starter med at føre os ind igennem porten på en zoologisk have og slutter med, at en
klap falder ned. Det er en klar ramme omkring
filmens univers: en dag i zoologisk have.
Filmen er organiseret i sekvenser, hvor billeder, der ”passer sammen” enten på grund af
ligheder i selve handlingen, bevægelse eller
farver og mønstre, er klippet sammen.

KLIP PÅ BEVÆGELSE
Der klippes mellem dyr og mennesker, som
bevæger sig – altså på selve bevægelsen. F.eks.
følger kameraet en tiger, der går rundt i sit
bur, hvorefter der klippes til et kamera, som
følger et menneske, der går uden for buret.
Andre steder klippes der mellem billeder, der
har bevægelser i selve billedet, f.eks. mellem
menneskers armbevægelser (tidskode: 05.00).
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KLIP PÅ ”FARVER” OG MØNSTRE
I en sekvens ser man et nærbillede af en
dames stribede kjole, der klippes til en zebras
pels, og i det næste klip står en dame og en
mand med mønstrede bluser (tidskode:
04.20).
SAMMENKLIP AF BESTEMTE ANSIGTSUDTRYK
ELLER SINDSSTEMNINGER
Mod slutningen af filmen er der en lang
sekvens, hvor der klippes mellem dyr og mennesker, der rynker på næsen (tidskode: 10.44).

UNDERVISNINGSFORSLAG
ANALYSE AF FILMENS SPROG
OG VIRKEMIDLER
Spol frem til den sekvens, hvor både folk og
dyr bliver søvnige (tidskode: 08.30) efter det
sted, hvor en pige blæser tyggegummibobler.
Stop filmen på det sted, hvor den lille dreng
ved bænken tømmer sin flaske ud over sit
eget hoved. Hvordan viser instruktøren, at
alle er trætte? Tal om klippenes længde og
klipperytmen, musik og lydeffekter samt personers og dyrs bevægelser og udtryk.
FILMENS SLUTNING
Spol frem til afslutningssekvensen. Den
begynder der, hvor isbjørnen står med bagenden til kameraet og fisker noget op af vandet
(tidskode: 10.00) – lige før den lille dreng ved
bænken tømmer sin flaske ud over sit eget
hoved. Vis resten af filmen, og lad børnene
klappe, hver gang der klippes. Hvad sker der
med klippenes længde og klipperytmen? Se
sekvensen en gang til, og læg nu særlig mærke
til lydsiden. Hvordan er tempoet i musikken?
Hvilke lyde bruges der? Lad eleverne fortælle
med deres egne ord, hvordan filmen slutter.
LYDBILLEDER
Spil en lille sekvens af filmen for eleverne,
mens de har lukkede øjne. Fortæl eleverne, at
de skal lytte til musikken og forestille sig,
hvad der foregår: Er det noget roligt eller dramatisk, er det glæde, kærlighed, leg eller hvile,
som filmen viser?
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FILMENS ”HOVEDPERSONER”
Skriv i samarbejde med eleverne en liste over
de personer og dyr, man vender tilbage til
flere gange i løbet af filmen: tegneren, fotografen/papegøjen, de to damer på bænken,
ægteparret, tilskuerne foran abeburet og aberne inde i det, nogle af de andre dyr og mennesker i/uden for burene.
Lad børnene to og to vælge en person, et
dyr eller et par: menneske/menneske eller
dyr/menneske. Se filmen igen. Denne gang
skal eleverne lægge særlig godt mærke til de
sekvenser, hvor deres ”person” eller ”personpar” optræder: Hvordan er underlægningsmusikken, hvad fortæller den? Se godt på ansigtsudtryk, kroppens bevægelser, hænderne: Hvad
tænker de? Hvordan har de det? Hvilke følelser giver de udtryk for?
Derefter skal eleverne ud fra det, de har set
i filmen, og ved hjælp af deres fantasi digte en
historie om det, personerne tænker eller siger
til hinanden. Historien skal skrives som en
dialog med replikker – også tankereplikker.
Eleverne skal øve sig på at spille deres dialog eller læse tankereplikkerne op, og til slut
opføres stykkerne i klassen.
EN DAG I ZOOLOGISK HAVE
Man kan lade børnene vælge mellem de to forslag:
1. Skriv en historie om en dag i zoologisk
have – set fra dyrenes side. Hver elev vælger et dyr.
2. Skriv om en tur i zoologisk have som en
række logbogsnotater, hvor der især bruges
ord, som taler til sanserne. Logbogen illustreres med små vignetter.
ØVELSER I KROPSSPROG
Klassen deles i grupper, hver med fire til fem
elever. Hver gruppe skal have en kopiside og
en saks til at klippe brikkerne ud med.
Kopisiden kan printes ud fra netversionen af
dette materiale.

DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE
OM FILMEN
”Det drejer sig om et hold på ti piger i Øbro
Skøjtehal. Eliteholdet. Fordi de er så dygtige til
at løbe på skøjter, er de så tydelige i alt, hvad
de gør. Man ser det, de kan, og man ser det, de
ikke kan. De udtrykker sig i ekstremer. Enten
ophæver de i glimt de love, der er at ophæve,
eller også ligger de pladask på isen. Og de er
uhyre forskellige, ikke bare i alder, men i kunnen og viden og koncentrationsevne og temperament. Der er ikke en, men mindst ti
måder at falde, rejse sig, løbe, glide og svæve
på.
Der er en lærer, en mand, der vil et eller
andet med dem. Han skælder og smælder,
håner dem og roser dem. Af og til viser han
selv i et glimt, hvad det er, han forestiller sig.
Det virker, som om de kredser om en hemmelighed her på isen i hallen.
Men måske ligner det, de gennemfører,
bare de mest elementære ting i livet, den slags
ting, som man ikke taler om eller læser om i
aviserne, og som derfor egner sig til at blive
beskrevet ordløst som billeder på en række
dramatiske punkter i den enkeltes liv, som i
sproget er for nedslidt til, at nogen mere kan
finde ord for dem.”
Anne Wivel

OM INSTRUKTØREN
ANNE REGITZE WIVEL
Anne Regitze Wivel regnes blandt de mest
centrale nutidige danske dokumentarister.
Hun blev uddannet som maler på Kunstakademiet, før hun ”gik til filmen” og tog en
uddannelse som filminstruktør på Den
Danske Filmskole.
Anne Wivel har, ligesom sit ”dokumentariske” forbillede, amerikaneren Frederick
Wiseman, arbejdet med at beskrive forskellige
miljøer indefra. Hun har hovedsagelig arbejdet
med en observerende filmform ved at betragte verden fra et ydre ståsted og forklarer sin
metodiske tilgang på denne måde: ”Jeg er ikke
interesseret i at filme et menneske, som bare
gentager noget, han eller hun har sagt før. Det,
jeg vil filme, er, at personen netop nu, på
denne måde, netop i dette rum, får denne
tanke. Og udtrykker den. Eller måske røber, at
han undertrykker den. Mennesker bliver
smukke, når man fanger dem i et forsøg på at
finde ud af noget.”
Anne Wivel har vekslet mellem at lave
lange film om lidt tunge emner og lettere, kortere film som GORILLA, GORILLA (1984) hvor
gorillaerne i Zoologisk Have observeres i
deres bur. Hendes sidste film, SLOTTET I

Tilladt for alle
Egnet til dansk, mellemtrinnet
Observerende dokumentarfilm
Instruktør: Anne Regitze Wivel
Danmark, 1985, 32 min.
Produktion: Jens Ravn
Film-Produktion ApS
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ITALIEN (2000), som havde dansk biografpremiere, portrætterer vennen, kunstneren Per
Kirkeby. Digitalkameraet, filmen er optaget
med, samt hendes nære venskab med Kirkeby,
gør, at filmen går ekstremt tæt på Kirkeby.
Den kommer mere til at handle om en mands
krise og søgen efter kærligheden end at være
et typisk kunstnerportræt.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
I DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE benyttes
overvejende en observerende fortælleform.
Instruktøren taler til os gennem billederne, og
det observerende kamera er filmens centrale
fortæller. Kameraet udpeger, sammen med
klipningen, hvis synsvinkel filmen beskriver.
Instruktøren er usynlig, hvilket er typisk for
mange observerende dokumentarfilm. Tilskueren ved, hvad billederne fortæller, intet
andet. Hvad man ikke ser, må man forestille
sig. Pigerne taler ikke til kameraet, de observeres af det. Dele af filmen er dog iscenesat,
idet pigerne og træneren er instrueret til at
spille sig selv i nogle af filmens bestemte scener, f.eks. der hvor en af pigerne forlader isen
i vrede efter et skænderi med træneren. Det er
aftalt spil mellem instruktøren og de medvirkende og et vigtigt element i filmens budskab.
FILMENS RAMME
Filmen starter med at etablere et univers. Man
starter ude i byen, hvor der klippes fra månen
til forskellige bybilleder. Så fanges den lille
pige nede på gaden, og kameraet følger hende
lidt på afstand. Nu ved man, hvem filmen skal
følge, og senere forstår man, at skøjtehallen er
filmens univers. Efter at træningen er færdig,
følger kameraet pigen, der går med sin far lidt
på afstand, og der klippes op til den skinnende måne. Man bliver taget med ud af filmens
univers. Filmen slutter der, hvor den startede.
Besøget i den lille piges drømme – og skøjteunivers – er slut.
DEN INDRE VIRKELIGHED
Filmen handler om noget, der ikke er lige til at
se, nemlig drømme. Hvordan illustrerer filmen det ved hjælp af billederne, når ordene
ikke bliver sagt? Når man skal beskrive tanker,
følelser og drømme på film (vores indre virkelighed), er det almindeligt, at folk fortæller,
hvordan de har det. I denne film vælger
instruktøren at vise det gennem billeder og
musik på en mere indirekte måde. Man må
selv tænke sig til, hvad der foregår.
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Et par eksempler: Der klippes fra et nærbillede af den lille pige til den dygtige ældre pige,
som viser sit friløb. Da hun er færdig, skøjter
hun hen og kysser sin kæreste, som står og
kigger på. Den lille pige ser beundrende til
(tidskode: 16.15).
I en anden sekvens starter Måneskinssonaten på lydsiden, og man ser en
dreng stå og betragte den lille pige, der skøjter
rundt og laver et friløb. Selv om de andre
piger er på isen, er det hende, kameraet følger. Denne sekvens er nærmest en parallel til
den føromtalte og fortæller noget om den lille
piges drømme, forhåbninger og forbilleder
(tidskode: 24.52).
SAMSPIL MELLEM LYD OG BILLEDER
Underlægningsmusikken understøtter filmens
budskab og tema, og reallyden fortæller noget
om, hvem der bestemmer på isen.
Filmen har ingen dialog. Man hører pigerne
tale sammen i omklædningsrummet, men
hører aldrig den lille pige sige noget. Hun
betragter de andre, ligesom filmens tilskuere
gør det. På skøjtebanen er det kun træneren,
der har mikrofon på, derfor kan vi kun høre,
hvad han siger. Det er en meget vigtig indikator på, at i skøjtehallen er det ham, der
bestemmer. At pigerne protesterer, er ligegyldigt. Man kan ikke engang høre, hvad de siger.
Trænerens ord er lov.
Anne Wivel bruger underlægningsmusik og
andre lydeffekter til at fortælle med på historien. Musikken som Beethovens Måneskinssonate er med til at skabe filmens stemning og repræsenterer samtidig drømmene.
Hvis man lytter efter teksten på Laurie
Andersons Sharkeys Day, finder man ud af, at
musikkens tekst direkte kommenterer handlingen på billedsiden og også filmens tema.

UNDERVISNINGSFORSLAG
PERSONERNE
Hvem er hovedperson, og hvordan finder
man ud af det?
Kameraets placering, billedudsnit og klipningen
er med til at udpege, hvem der er filmens
hovedperson og bipersoner. Kameraet fanger
den lille pige, da hun kommer gående på gaden
i filmens start. Man følger hende på vej til skøjtehallen, under omklædning og træning og ser
hende blive hentet igen. Hun er filmens hovedperson. Man bliver ikke rigtigt præsenteret for
hende, får ikke at vide, hvad hun hedder, hvor
hun bor, hvor gammel hun er etc., men der er
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ingen tvivl om, at det er gennem hendes øjne,
man kigger på virkeligheden i skøjtehallens
univers.
Hvilke andre personer er vigtige i filmen?
Træneren, skøjtestjernen og pigen med fletningen.
Træneren er på isen, allerede da pigerne
kommer. Det er tydeligt, at det er ham, der
bestemmer. Det kan man se, på billedsiden,
hvor han er centrum, og pigerne flokkes om
ham. På lydsiden illustreres det ved, at det kun
er ham, der kan høres, fordi han er den eneste,
der bærer mikrofon. Skøjtestjernen, den ældste
pige med det korte hår, er vigtig, fordi hun
repræsenterer drømmen. Hun er et forbillede,
fordi hun mestrer meget af det, de andre kæmper for at lære, og repræsenterer derfor de
andre pigers drømme om at blive fantastiske
på isen. Helle, pigen med den lange fletning,
som forladen isen efter et skænderi med træneren, er vigtig, fordi hendes attitude og konflikter med træneren tydeliggør filmens lærerelev-forhold. Der er ingen tvivl om, hvem der
bestemmer. Ved at se på hendes reaktioner og
skænderiet med træneren forstår man, at det
kræver hårdt arbejde, disciplin og udholdenhed
at blive rigtig god.
Del klassen i par eller små grupper, og lad
hver gruppe arbejde med at beskrive en af
personerne. Får man at vide, hvad personen
hedder, og hvor gammel personen er etc.?
Hvad får man at vide om personen i stedet
for? Hvordan får man det at vide?
Giv en karakteristik af personen.
KAMERAETS PLACERING
Hvem og hvad følger og registrerer kameraet?
Hvor er kameraet placeret i forhold til personerne?
Den lille pige betragter de andre på holdet, og
man betragter dem alle sammen gennem
kameraet. Kameraet er nogle gange placeret
over isen, så man får et overblik over den verden, man lige pludselig er en del af. Andre
gange er vi tættere på; kameraet cirkler rundt
om pigerne på isen eller fanger dem i et nærbillede.
REALLYD, MUSIK OG LYDEFFEKTER
Beskriv filmens lydside. Se filmen igen, og
stop, hver gang der skiftes mellem reallyd og
underlægningsmusik.
Skriv en liste, der viser, hvornår der bruges
reallyd, og hvornår der er lagt musik eller andre
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lydeffekter på filmen. Hvilken slags musik er det,
og hvilken funktion har musikken i filmen? I passagerne med reallyd opfanger mikrofonerne ikke
alt, hvad der foregår. Hvad og hvem kan man
høre/ikke høre?
Hvad opnår instruktøren Anne Wivel ved at
bruge musik i nogle passager og reallyd i andre?
Og hvad opnår hun, ved at tilskueren kun får
mulighed for at høre bestemte personer og
udvalgte lyde fra f.eks. skøjterne?
DEN LILLE PIGE FORAN TV-BUTIKKEN
Det er ikke tilfældigt, at det lige er lydsiden fra tvudsendelsen om himmelrummet, man kan høre,
da pigen står og ser på de mange tv-skærme:
”Hvor kommer vi fra? Spørgsmålet er naturligvis
uhyre vanskeligt at besvare. Vi må regne med, at
på et eller andet tidspunkt i universets historie,
så opstod Mælkevejen. Noget senere opstod
Solen, og omkring Solen kom planeterne, og på
planeten Jorden – (klip til den lille pige) – kom vi.
En ganske besynderlig tanke er faktisk, at – (klip
tilbage til tv-skærmen) da vi jo regner med, at der
oprindeligt i universet kun var brint og helium,
og at alle de tunge grundstoffer er blevet dannet
i supernova-eksplosioner, ja, så består vi selv jo
faktisk – (klip til super close-up af den lille piges
øjne) – af stjernestof, der er kommet i supernova-eksplosioner i Mælkevejen – (klip til fugleperspektiv, hvor man ser den lille pige vende sig fra
butiksruden og gå over en fodgængerovergang)”.
Vis børnene sekvensen, hvor den lille pige står
foran tv-butikken, og tal med dem om, hvad
instruktøren mon vil fortælle med den. Hvad
tænker den lille pige, da vi ser hende i super
close-up?
Det vigtige i denne sekvens er at understrege det
lille i det store. Pigen er en del af et stort univers,
som kan være svært at overskue og forstå. Men
når alt kommer til alt, er vi alle sammen lavet af
det samme: af stjernestof. Det er også det, drømme er lavet af.
HVAD SIGER DE – HVAD TÆNKER DE?
Se uddraget af filmen (tidskode 21.55-25.10) fra
det sted, hvor den lille pige er i nærbillede med
noget rødt i baggrunden, til der, hvor pigen med
den lange fletning forlader isen i vrede.
I denne sekvens hører man, hvad træneren
siger. Men hvad tænker han? Og hvad tænker
pigen – og hvad siger hun? Prøv at forestille jer,
hvad de siger og tænker, og skriv det i tale- og
tænkeboblerne på kopiside, der downloades fra
www.dfi.dk.
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KONFLIKT MELLEM PIGEN MED
FLETNINGEN OG TRÆNEREN
Start: Nærbillede af den lille pige. Klip til Helle,
der falder efter et spring. Hun rejser sig.
Træneren: Hvabehar? Helle, rejs dig op. Lad
være med at sidde og skabe dig!
Vi ser Helle bagfra sidde på isen. Helle rejser
sig op. Der er kun hende i billedet. Kameraet
følger hende.
Træner: Du kommer jo ikke igennem det her
uden at falde og slå dig, det ved du jo, ikke!
Du slasker fingrene i … Du har, jeg siger det til
dig hver eneste gang ... Du har hele rotationen
(træneren kommer ind i billedet), men alligevel, hver eneste gang, næsten hver eneste
gang du skal springe … (klip af den lille pige,
der står og kigger), så strækker du dig ikke
(klip tilbage til Helle og træner). Du har ingen
chance for at lande (klip til den lille pige, der
kigger på), når du er helt afslappet i rotationen
(klip tilbage til Helle, der prøver).
Træner: Hvis du ikke gider, så gider jeg heller
ikke at lave program til dig. Du skal ikke sige
til mig, du ikke gider (panorering over til
træner).
Træner: Hvabehar? … Det må du da selv om.
Du skal ikke stå og sige til mig, at du ikke gider
(Helle kommer ind i billedet).
Træner: Det er da ligegyldigt. Du kommer da
her for at være til træning, ikke? Er det ikke
derfor, du kommer? ... Du vidste da, hvad det
indebar … Ja, hvad så?… Man må da bare tage
sig sammen … Så kunne du da lige så godt
være blevet hjemme fra det hele. (Helle skøjter væk og forlader isen).
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE
UDFORDRER FODBOLDDRENGEN
Del klassen op i drenge og piger. Pigerne ser
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE, og drengene ser FODBOLDDRENGEN. Begge grupper
skal dele deres film i tre dele og fortælle, hvad
der sker i hver del. Desuden skal de vælge tre
sekvenser, som kan give den anden gruppe et
godt indtryk af, hvad filmen handler om, og de
personer, som er med i den. Hver sekvens må
højst være af fem minutters varighed.
Til slut præsenterer pigerne deres film for
drengene, og omvendt: 1) tredeling af filmen
med tilhørende handlingsbeskrivelse, 2) forevisning af de udvalgte sekvenser og 3) samtale om de to film, forskelle og ligheder i handling, temaer, motiver, persongalleri og måden
at illustrere deres drømme på.
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Det interessante ved at sammenligne disse to
film er, at de begge blandt andet handler om
drømme, men at måden at illustrere det på er
totalt forskellig. De to instruktører kontrollerer
deres virkelighedshistorier på forskellige
måder.
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE er produceret i midten af 80’erne og giver naturligt
nok et udtryk for en anden mentalitet og et
andet tidsbillede, end man ser i FODBOLDDRENGEN. Det gælder ikke kun de ydre ting
som f.eks. tøj og frisurer, men kan også ses
gennem måden, filmen henvender sig til sin tilskuer på.
Samspillet mellem børn og voksne er også
meget forskelligt i de to film. Fodbolddrengens
træner er mere lydhør, opmuntrende og ”i
børnehøjde” end skøjtetræneren i DEN LILLE
PIGE MED SKØJTERNE. I DEN LILLE PIGE
MED SKØJTERNE styrer instruktøren vores
opmærksomhed gennem en meget gennemarbejdet form, hvor samspillet mellem kameravinkel og klipning skaber forløb, man som tilskuer tillægger mening, uden at man får informationerne direkte at vide. Man må selv, via
billeder og lyd, ”tolke” sig frem til pigens tankeunivers og drømme. Hvad er det, hun drømmer om, og hvordan bliver det illustreret? I
FODBOLDDRENGEN har instruktøren valgt at
lade Amil fortælle enten direkte til kameraet
eller gennem en voiceover, hvad han drømmer
om. Man følger hans op- og nedture på fodboldbanen for at se, om en opfyldelse af hans
fodbolddrømme rykker nærmere. Amils svar
virker spontane, men instruktøren har valgt at
lade fodbolddrømmene være det dominerende
omdrejningspunkt i filmen.

FODBOLDDRENGEN
Tilladt for alle
Egnet til dansk, natur/teknik
og idræt på mellemtrinnet
Klassisk/observerende
dokumentarfilm
Instruktør: Anders Gustafsson
Danmark, 2000, 45 min.
Produktion: Koncern Film
& TV Produktion

Filmen er velegnet til undervisning i dansk og
kan anvendes i natur/teknik og idræt. Da filmen varer 45 minutter, skal man afsætte
mindst en dobbeltlektion for at kunne nå at
arbejde med nogle af de foreslåede opgaver.
FODBOLDDRENGEN er en rigtig drengefilm, og derfor har vi blandt andet lavet et
undervisningsforslag, hvor drengene ser
FODBOLDDRENGEN, mens pigerne ser DEN
LILLE PIGE MED SKØJTERNE, som mest er en
pigefilm. Når eleverne ved hjælp af nogle
opgaver har fordybet sig i deres film, skal
drengene fortælle pigerne, hvad de fandt ud
af, og omvendt.
Man kan dog godt vise filmen til en hel klasse, uden at pigerne keder sig. Der er stof til
samtaler om at være fremmed i Danmark, om
kammeratskab, om at sætte sig mål i livet, om
forskelle på piger og drenge, om at gå til
(hold)sport, om forholdet mellem træner og
spillere mv.

OM FILMEN
”Jeg har en drøm. At blive en professionel fodboldspiller og spille i en god klub og få noget
godt løn. At blive professionel, det er min
drøm,” siger Amil som det allerførste i filmen.
Den tiårige Amil fra Vollsmose på Fyn har
nemlig én stor lidenskab: fodbold. Han spiller
på et lilleputhold, som netop er rykket op i

Mesterrækken. Amils bedste ven, Yunus, spiller også fodbold, men for det meget bedre og
rivaliserende hold TPI. FODBOLDDRENGEN
har et godt ”drive”, er nærværende, så man får
lyst til at heppe på Amil og hans hold. Det er
spændende at se, om Amils kamp for at blive
en endnu bedre fodboldspiller lykkes, samt at
følge hans forsøg på at fastholde sin drøm og
holde modet oppe, selv når tingene ikke helt
går, som han håber.

OM INSTRUKTØREN
ANDERS GUSTAFSSON
Anders Gustafsson (f. 1967) blev uddannet
som instruktør fra Den Danske Filmskole i
1997. Hans afgangsfilm SVENSK ROULETTE*
(1997) blev oscarnomineret i kategorien
Filmskolefilm. Anders Gustafsson har arbejdet
med børnedokumentarserier og novellefilm,
blandt andet instrueret I NAT GÅR JORDEN
UNDER.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
FODBOLDDRENGEN er et nutidigt eksempel
på en dokumentarfilm, som har det almindelige menneske, her et barn, i centrum.
Fremdriften i historien er Amils fodboldhold
B1909’s præstationer i Mesterrækken i 1999.
Men filmen giver også et andet og mere nuan-
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ceret billede af hans hjemsted, Vollsmose end
det, man almindeligvis får gennem andre
medier.
Historien fortælles ved at blande elementer, der er typiske for både den observerende
og den klassiske fortælleform. Filmen er tidstypisk i kameraføring og klippestil. Det lille
håndholdte digitale videokamera tillader fotografen at observere drengene meget tæt på.
Kamera og billedæstetik gør ikke opmærksom
på sig selv, men kameraet følger Amil diskret
i det, han laver. Som tilskuer føler man sig tæt
på Amil, hans hverdag og drømme. Det observerende kamera forstærker fornemmelsen af
at være en del af den virkelighed, som beskrives, til stede i nuet, der hvor tingene sker.
På andre tidspunkter gør filmens form
opmærksom på sig selv: Der er indlagt effekter som slowmotion, lydeffekter og tekst eller
skilte, som forstærker budskabet i den
bestemte scene. Det ses typisk i gengivelserne
fra fodboldkampene, som ud over at illustrere, hvordan Amil og hans hold spiller, også
siger noget om, hvordan det går med Amils
drømme om at blive en rigtig god fodboldspiller.
Den ”usynlige” form brydes også gentagne
gange, ved at der indklippes små sekvenser,
hvor Amil taler direkte til kameraet. Det bryder filmens tidsforløb og er med til at hive tilskueren ud fra en direkte identifikation, som
det observerende kamera ellers forstærker.
Men man lærer Amil at kende, fordi han direkte fortæller, hvad han tænker, føler og drømmer om. Samtidig er Amil gennem hele filmen
til stede som fortæller via en voiceover på
lydsiden.
Ingen er i tvivl om, at det er Amils fodbolddrømme, som er filmens fokus. Filmens valg af
scener underbygger Amils udsagn om, hvad der
er vigtigt for ham. Det er fodbolden, venskab og
skolen, og derfor følger filmen ham, når han
spiller fodbold, og når han er sammen med sine
venner og i skolen.
Filmen har et overordnet dramaturgisk og
tidsmæssigt forløb, hvor vi følger fodbolddrengene gennem en sæson med afslutning i
fodboldcuppen om sommeren. Tillige er der
mindre scener, som gennem klipningen understreger de indbyggede konflikter. Et eksempel
er scenen, hvor Amils og hans ven Yunus’ fodboldhold skal mødes og spille mod hinanden.
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UNDERVISNINGSFORSLAG
ER DET SÅDAN I VIRKELIGHEDEN?
Hvad fortæller filmen om Vollsmose, Amils
skole og fodboldklubben B 1909? Hvordan får
vi noget at vide om det?
Hvad får vi at vide om Amil, hans venner
og Vollsmose, og hvad undlader filmen at sige
noget om?
Har I hørt om Vollsmose tidligere? Passer
filmens beskrivelse af Vollsmose med det, I
har hørt?
Filmen varer 45 minutter, men hvor lang
tid går der i virkeligheden?
Hvordan hjælper instruktøren tilskuerne til
at følge med i, hvordan tiden går?
Beskriv nogle af filmens små konflikter og
dramatiske højdepunkter.
Den overordnede ramme, som filmens begivenheder er struktureret efter, er en fodboldsæson. Desuden findes der mindre dramatiske
forløb som f.eks. de enkelte fodboldkampe
samt konkurrencen mellem Amil og vennen
Yunus ca. 25 minutter inde i filmen, hvor Amils
og Yunus’ hold skal spille kamp imod hinanden.
KAMERAETS PLACERING, REALLYD
OG LYDEFFEKTER
Hvem og hvad følger og registrerer kameraet?
Hvor er kameraet placeret i forhold til personerne?
Beskriv filmens lydside. Hvilke informationer får vi gennem lyden, og hvordan understøtter lyd og billedside hinanden?
Prøv at lytte til det, Amil siger, når hans
stemme er lagt på filmens billeder som en
voiceover. Tror I, det er noget, Amil har fået
besked på at sige, eller er det hans egen måde
at udtrykke sig på?
Se filmen igen, og stop hver gang, der skiftes
mellem reallyd og underlægningsmusik. Skriv
en liste, der viser, hvornår der bruges reallyd,
og hvornår der er lagt musik eller andre lydeffekter på filmen.
Hvor mange forskellige stykker musik bruges der i filmen?
Hvad opnår instruktøren ved at bruge
musik i nogle passager og reallyd i andre?
Hvordan ville filmen virke, hvis der blev
brugt anden musik?
Hvilken musik synes I, ville passe til filmen?
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Instruktøren bruger musikken og andre lydeffekter til at fortælle med på historien:
Freestyler med og af Bomfunk MC, march- og
harmonikamusik og korte musikstykker skrevet til filmen af Morten Dalsgaard. Musikken
skaber stemning og fortæller noget om, hvordan personerne har det, og hvad de føler lige i
øjeblikket. Samtidig bruges technomusikken
for at tidsfæste filmen.
HVAD SIGER DE – HVAD TÆNKER DE?
Se sekvensen, hvor Amils hold spiller mod
Yunus’ hold, og scenen i skolen dagen efter,
hvor læreren prøver at løse en konflikt mellem Amil og Yunus. Man hører, hvad de siger,
men hvad tænker de hver især? Og hvorfor
siger de så det, de gør? Prøv at forestille jer,
hvad de tænker, og skriv det i tænkeboblerne
på kopisiden, som du kan downloade fra
www.dfi.dk.
1. Yunus har lige scoret til 1-0, begge drenge
er i billedet.
2. TPI har lige scoret til 6-0, og Yunus brillerer
med bolden på vej op ad banen, Amil er
uden for billedet, man hører ham sige:
– Hvad fanden står I der og laver? Kom nu
hjem, mand.
3. Kampen er slut, og Yunus hoverer, klapper
i hænderne og danser.
4. Træneren og Amil i omklædningsrummet.
Træneren siger: – Vi ved jo godt, vi bliver
nok ikke liggende i Mesterrækken. Vi rykker
nok ned, og det er nok også det bedste, ikke
også? For det er ikke sjovt at spille i
Mesterrækken og tabe stort hver gang.
5. I klassen: Læreren: – Hvem skal feje? Yunus:
– Det skal Amil! Amil: –Nej, jeg fejede i går,
svin!
6. Læreren: – Var det en løsning på det, vi
kunne lave, at han fejede, og du holdt bakken? Amil: – Næh! Læreren: – Det gider du
ikke? Amil: - Næh.
7. Yunus tager kosten, læreren ses i forgrunden. Yunus: – Okay, så skal han (Amil) ikke
gå ud. Læreren: – Nej, nej. Han bliver her
imens.
8. Nærbillede af læreren: – Jamen, Yunus, ved
du hvad, du kan gå i gang med at feje, så
kan vi finde ud af, hvem der skal holde
bakken.
9. Nærbillede af Amil, ansigtet røber, at han er
godt tilfreds med, at Yunus kom til at feje.
Yunus brokker sig: – Der ligger tyggegummi
og alt muligt.
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FODBOLDDRENGEN UDFORDRER
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE
Del klassen op i drenge og piger. Drengene ser
FODBOLDDRENGEN, og pigerne ser DEN LILLE
PIGE MED SKØJTERNE. Begge grupper skal dele
deres film i tre dele og fortælle, hvad der sker i
hver del. Desuden skal de vælge tre sekvenser,
som kan give den anden gruppe et godt indtryk
af, hvad filmen handler om, og de personer, som
er med i den. Hver sekvens må højst være af fem
minutters varighed. Til slut præsenterer pigerne
deres film for drengene, og omvendt: 1) tredeling
af filmen med tilhørende handlingsbeskrivelse, 2)
forevisning af de udvalgte sekvenser og 3) samtale om de to film, forskelle og ligheder i handling, temaer, motiver, persongalleri og måden at
illustrere deres drømme på.
Det interessante ved at sammenligne disse to
film er, at de begge blandt andet handler om
drømme, men at måden at illustrere det på er
totalt forskellig. De to instruktører kontrollerer
deres virkelighedshistorier på forskellige
måder.
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE er produceret i midten af 80’erne og giver naturligt
nok et udtryk for en anden mentalitet og et
andet tidsbillede, end man ser i FODBOLDDRENGEN. Det gælder ikke kun de ydre ting
som f.eks. tøj og frisurer, men kan også ses
gennem måden, filmen henvender sig til sin tilskuer på.
Samspillet mellem børn og voksne er også
meget forskelligt i de to film. FODBOLDDRENGENS træner er mere lydhør, opmuntrende og ”i børnehøjde” end skøjtetræneren i
DEN LILLE PIGE MED SKØJTERNE. I DEN
LILLE PIGE MED SKØJTERNE styrer instruktøren vores opmærksomhed gennem en meget
gennemarbejdet form, hvor samspillet mellem
kameravinkel og klipning skaber forløb, man
som tilskuer tillægger mening, uden at man får
informationerne direkte at vide. Man må selv,
via billeder og lyd, ”tolke” sig frem til pigens
tankeunivers og drømme. Hvad er det, hun
drømmer om, og hvordan bliver det illustreret?
I FODBOLDDRENGEN har instruktøren valgt
at lade Amil fortælle enten direkte til kameraet
eller gennem en voiceover, hvad han drømmer
om. Man følger hans op- og nedture på fodboldbanen for at se, om en opfyldelse af hans
fodbolddrømme rykker nærmere. Amils svar
virker spontane, men instruktøren har valgt at
lade fodbolddrømmene være det dominerende
omdrejningspunkt i filmen.

VINDEN OG FLODEN
VINDEN OG FLODEN er en typisk poetisk
dokumentarfilm, som skildrer livet på og
langs den indiske flod Jelum i den indiske delstat Kashmir. Det er en enkel og ren film, som
afspejler instruktøren Arne Sucksdorffs fascination af et land og et folk, langt væk fra det
kolde Sverige, hvor han selv kommer fra.
Filmen vil være interessant at bruge i
natur/teknik og geografi, hvor man kan diskutere, hvordan man som fremmed eller turist
oplever et nyt sted. VINDEN OG FLODEN er et
godt eksempel på en film, som giver et personligt blik på verden og er velegnet til at
sammenligne med et nyhedsindslag eller en
film fra børnefjernsyn, som handler om børn
fra Indien eller andre steder. Overordnet kan
man bruge filmen som udgangspunkt for bredere diskussioner om, hvordan forskellige
medieformer præsenterer og fortæller om
fremmede lande og fjerne egne.

Jelum til søen Dar Lake. Med kamera og
mikrofon opfangede jeg alt, hvad jeg så og
hørte. Henført af skønheden filmede jeg endda
tilbagerejsen. Da jeg efter en uge nåede
Srinager, var indspilningen færdig. Filmen er
uden tvivl min bedste kortfilm.”
Arne Sucksdorffs kamera afslører samspillet mellem natur og mennesker og fortolker
gennem klipning og musik det, kameralinsen
”ser”. Kameraet betragter kvinder, der vasker
tøj, mænd, der trækker et fiskenet op, og børn,
der leger eller fisker: mennesker, som er i gang
med deres daglige gøremål. Bygningerne, som
omkranser floden, kommer til at fungere som
scenografi. Den stemningsfulde titel lover ikke
for meget, filmen formår at fange både vinden
og floden.

OM FILMEN

Arne Sucksdorff (1917-2001) regnes for en af
Sveriges største dokumentarister. Han er
kendt for sine mange natur- og dyrefilm fra
1940’erne og 50’erne og vandt som første
svensker en oscar i 1948 for sin dokumentarfilm MÄNNISKOR I STAD, en lyrisk hyldest til
Stockholm og dens borgere.

Arne Sucksdorff siger selv om VINDEN OG
FLODENs tilblivelse: ”Det smukkeste sted i
Indien er Himalaya, og selvfølgelig rejste jeg
derhen, til Kashmir. I hovedstaden Srinagar
hyrede jeg en flodbåd og sejlede ad floden

OM INSTRUKTØREN
ARNE SUCKSDORFF

Tilladt for alle
Egnet til natur/teknik og
geografi på mellemtrinnet
Poetisk dokumentarfilm
Instruktør: Arne Sucksdorff
Sverige, 1951, 10 min.
Produktion: Svensk
Filmindustri
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Sucksdorff er en unik filmfotograf, som
startede sin filmkarriere i 1940’erne efter at
have arbejdet som stillfotograf. Hans store
kærlighed til naturen gennemsyrer hele hans
filmproduktion. Mange vil karakterisere hans
film fra Sverige som national-romantiske, og
den svenske natur var i mange år hans foretrukne arbejdssted. Både bjørne, ræve og
rådyr er hovedpersoner i Sucksdorffs film, og
hans fantastiske evne til at tæmme dyr gjorde
det muligt for ham at filme på tættere hold,
end de fleste naturfotografer kunne. Det svenske biografpublikum elskede Sucksdorffs
smukke naturoptagelser og hans sans for at
opbygge små dramatiske historier, men
mange i filmmiljøet opfattede ham længe som
en håbløs romantiker eller omtalte Sucksdorff
som ”ham med rævene.”
Interessen for mennesker, som lever i pagt
og harmoni med naturen, bragte Sucksdorff
fra den svenske natur og til fjernere himmelstrøg. Indien og Brasilien kom til at stå hans
hjerte nær, og han flyttede i 1960’erne til
Brasilien, hvor han i tillæg til at producere film
også startede en filmskole. Hans film MIT
HJEM ER COPACABANA (1965) fortæller den
livsbekræftende, men også dybt tragiske
historie om fire hjemløse børn fra Rio de
Janeiro i Brasilien. Efter mange år i Brasilien så
Sucksdorff sin kamp for at bevare regnskoven
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som vigtigere end det at lave film. Mange af
Sucksdoffs film er i DFI’s distribution og er
bestemt værd at stifte bekendtskab med.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
VINDEN OG FLODEN er en poetisk dokumentarfilm, idet en stor del af filmens budskab
udtrykkes gennem filmens form. Samspillet
mellem billeder og musik giver tilskueren en
følelse af at betragte et harmonisk folk, som
lever i pagt med naturen. Samtidig med at rytmen i menneskernes arbejde understreges i
klipningen, er det en del af filmens form. Form
og indhold smelter derfor sammen til en helhedsoplevelse.
Mange af de poetiske dokumentarister, der
ligesom Sucksdorff arbejdede lige efter anden
verdenskrig, brugte filmmediet til at videregive deres individuelle betragtninger over livet i
lyrisk form. VINDEN OG FLODEN taler til tilskuerens sanser, mere end den giver konkrete
facts og data om stedet og de mennesker, som
bor der. Det er harmonien og skønheden, som
er i højsædet, og Kashmir fremstår i et romantisk skær.
FILMENS RAMME
VINDEN OG FLODEN starter med en tekst, der
fortæller, hvor filmen foregår, samtidig med
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at man får en beskrivelse af indbyggerne i
Kashmir. Teksten er fuld af positivt ladede ord
som ”grøn smaragd”, ”hvide perler”, ”forbløffende” og ”storslået”, hvilket fortæller, at man
kan forvente en film, som er præget af
instruktørens begejstring for stedet. Teksten
fremhæver, ligesom filmen, de positive sider
ved livet i Kashmir.
Startsekvensen er med til at etablere stedet
for tilskueren. Man ser den hellige mand sidde
omringet af bjerge. Han kigger ud over dalen,
hvor floden snor sig gennem landskabet.
Man bliver taget med ind i filmens univers,
som her er livet langs Jelumfloden. Filmens
ramme er en bådrejse ned ad Jelumfloden.
Tilskueren bliver en betragter ligesom kameraet, og flodrejsen slutter, når filmen gør det.
Mod filmens slutning vises en række korte
klip fra de fleste af filmens scener, en slags tilbageblik. Det er, som om man gennemgår
turen i hovedet, inden filmen rundes af med
den bedende hellige mand omkranset af bjerge ”hvide som perler”. Det vil man ikke opleve
i en klassisk fortalt dokumentarfilm, hvor
rækkefølgen af oplysninger har stor betydning
for, hvordan man opfatter og forstår filmens
budskab. Rækkefølgen er ikke så vigtig, fordi
filmen ikke fortæller en klar og entydig historie, men ønsker at give et stemningsfuldt og
positivt billede af et sted og et folk.
OM FILMENS VIRKEMIDLER
Kameraet befinder sig næsten hele tiden om
bord på en båd, derfor betragtes livet på og
ved floden fra den vinkel. Kameraets position
giver tilskueren en iagttagende og passiv rolle.
Man betragter livet på afstand, og der opstår
aldrig direkte kontakt mellem kameraet og
dem, der filmes. Ingen kigger direkte ind i
kameraet eller taler til det. Alle fortsætter
uforstyrret deres gøremål, mens kameraet glider forbi og opfanger det, der sker.
SAMSPILLET MELLEM LYD OG BILLEDER
Filmens klipning giver rytme og skaber stemning. Der skiftes mellem sekvenser, hvor klipperytmen er hurtig, og sekvenser, hvor den er
langsom. Musikken er ligesom klipningen med
til at skabe filmens rytme, binder billeder og
lyd sammen og er med til at give filmen en
særlig stemning. Nogle gange er der en konkret sammenhæng mellem lyd og billeder,
f.eks. når vi både ser og hører mændene synge
i deres både eller hører og ser tromme- og
fløjtespil på flodens bred. Andre gange er filmens underlægningsmusik lokal folkemusik.
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Det understøtter ”det fremmede”, samtidig
med at filmen får tilført en ”ægthed”, da både
musik og billeder kommer fra Kashmir.
PERSPEKTIVERING: HVAD VISER FILMEN,
OG HVAD UDELADES?
Som dokumentarisk reportage fra et fremmed
land giver VINDEN OG FLODEN et meget ensidigt og romantisk billede af Kashmir. Den fortæller ikke noget om, at Kashmir er et land
med store sociale og politiske problemer.
Sucksdorff har valgt at videregive sin begejstring og fascination og vælger derfor ikke at gå
ind i andre mere komplekse problemstillinger.
Det er ikke så ofte, man ser den slags film fra
tredjeverdenslande. Oftest præsenteres steder
som Kashmir i nyhedsindslag, hvor udgangspunktet eller omdrejningspunktet for historien typisk ville være en konkret hændelse eller
historie. Det kunne være en ulykke, krig eller
fattigdom.
Ved at sammenligne VINDEN OG FLODEN
med et nyhedsindslag eller en artikel om
Kashmir vil man se, at instruktørens eller forfatterens synsvinkel er altafgørende for det
indtryk, tilskueren eller læseren får af et sted.

UNDERVISNINGSFORSLAG
FORTEKSTEN
Filmens fortekst er citeret herunder. Hvad
siger forteksten om filmen? Hvilke forventninger skabes?
I Himalayabjergene, i Indiens nordvestlige hjørne, ligger Kashmir som en grøn smaragd
omkranset af hvide perler – Nanga parbats,
Mount Austins og Pir Panjals snedækkede tinder.
Indbyggerne i Kashmir er et folk med et stærkt
særpræg, og deres hjem er et land af stor skønhed.
Det forbløffende er, at disse hårdt prøvede
arbejdende mennesker er så åbne for denne
skønhed, at den regnes for en uerstattelig rigdom,
som hjælper dem til styrke og udholdenhed.
Når de tunge pramme stages op ad Jelum-floden, sker det under en storslået dialog mellem
Allah, Mennesket og Skønheden.
Når mændene henter vandplanter og dynd fra
bunden af Dal-søen for at udbygge de flydende
haver og marker, er der rytme, flugt og glæde
over deres arbejde.
Det er et folk med holdning.
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Helt fra det sydligste Indien kommer hinduernes hellige mand, Sadhus, for at søge klarhed i
et tempel eller i bjergenes ensomme ro.
FILMENS KAMERAFØRING, KLIPNING
OG LYDSIDE
Prøv at se filmen igen, og læg denne gang
særligt mærke til kameravinkel, underlægningsmusik og lyd.
Del klassen ind i grupper, som arbejder
med nedenstående spørgsmål:
Hvor er kameraet mon placeret?
Hvilke virkemidler benytter fotografen sig
af: zoom, panorering, tiltning, fugle-, normaleller frøperspektiv, nær-, halvtotal eller total.
Og hvad opnår han ved det?
Lad grupperne sætte fokus på sekvensen, der
begynder, hvor der hænges vasketøj op, som
fortsætter med en fisker med sit net, en
musik/dansescene, scenen, hvor der gruttes
korn, og slutter med en kvinde, der høster
vandplanter fra en båd. Vis sekvensen igen, og
lad grupperne arbejde med disse opgaver:
Fortæl, hvad der sker i hvert af de små forløb, der er klippet sammen.
Hvordan er klippetempoet i de forskellige
forløb? I hvilke forløb klippes der hurtigt, og i
hvilke er klippene lange?
Hvor bruges der nærbilleder?
I hvilke af de små forløb bruges der underlægningsmusik, og i hvilke bruges der reallyd?
Hvad opnår instruktøren ved at klippe med
forskelligt tempo, bruge nærbilleder og skifte
mellem underlægningsmusik og reallyd?
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HVORDAN ER DER I INDIEN
– OG I KASHMIR I VIRKELIGHEDEN?
Kashmir ligger i Indien. Hvis der er et landkort
i klassen, kan man udpege Indien for klassen
og tale om, hvilken verdensdel det ligger i.
Hvad ved eleverne om Indien, inderne og
deres religion? Importerer Danmark noget fra
Indien? Osv.
VINDEN OG FLODEN er optaget for mere end
50 år siden. Der er sket meget i Indien siden
da. Lad eleverne gå på skolebiblioteket og få
fat i så mange forskellige materialer om Indien
og Kashmir som muligt: geografibøger, atlas,
leksika, rejsebeskrivelser, lysbilledserier, find
relevante adresser på internettet, og bestil
film fra Det Danske Filminstitut, tv-udsendelser fra Pædagogisk Central og amtscentret.
Skolebibliotekaren kan eventuelt skaffe materialer fra Mellemfolkeligt Samvirke, Det
Danske Center for Menneskerettigheder mv.
Måske kan man få nogle af klassens forældre
til at få fat i materialer fra den indiske ambassade og bestille brochurer fra nogle rejsebureauer.
Undersøg, hvad man får at vide om Indien
i de forskellige medier, og hvor gamle oplysningerne er. Lav en udstilling med ting og
plancher, der viser, hvilke materialer der fortæller om det smukke, det behagelige og om
det, man kan opleve. Hvilke materialer fortæller om, hvad de dyrker, hvilke råstoffer de
har, hvilken styreform og religion de har, og
hvordan det er at leve i landet? Hvilke materialer fortæller også om problemer og noget
negativt? Hvilke materialer fortæller om klimaet, og hvordan naturen ser ud, hvilke dyr
der lever i landet, og hvordan der dufter osv.?
Hvilke materialer fortæller om den historiske
udvikling siden 1951? Hvilke materialer fortæller om helt andre ting?

NANOOK – KULDENS SØN
NANOOK – KULDENS SØN regnes som verdens første rigtige dokumentarfilm og er et
unikt historisk dokument fra 1922, som
beskriver eskimoernes liv i den barske natur.
Filmen er interessant i forhold til temaer om
f.eks. Grønland og om, hvordan man beskriver
”eksotiske” steder og mennesker på film, samt
til diskussioner om, hvordan man kan ”fastholde” fortiden på film.

OM FILMEN
NANOOK – KULDENS SØN var en verdenssensation, da den blev vist i biograferne i
1922. Filmen fortæller historien om eskimoen
Nanook (Bjørnen) og hans families barske liv
ved Hudsonbugten i Alaska. Det er et virkeligt
drama, hvor vinterstormene ikke kun er en
del af de dramatiske effekter eller kulisser,
men livstruende og dødsensfarlige både for
mennesker og dyr. I tidligere rejsefilm blev
mennesker fra fjerne egne fremstillet som
eksotiske kuriositeter, men Robert J.
Flahertys skildringer af Nanook og hans familie var levende og medfølende.
Flaherty havde mødt Nanook på flere af de
forskningsrejser, han havde foretaget i området. For at kunne give et troværdigt billede af

sine medvirkende bosatte han sig sammen
med eskimofamilien i de 16 måneder, det tog
at optage filmen.
Det banebrydende i NANOOK – KULDENS
SØN var, at den ud over at beskrive eskimoernes hverdagsliv satte deres liv ind i en
større sammenhæng. Filmen beskriver ikke
kun en jagt eller bygningen af en iglo, men
viser eskimoernes vanskelige levevilkår.
Filmens genialitet ligger i kampen mellem
Nanook og den kompromisløse natur.
Flaherty havde afluret nogle af filmsprogets
finesser, så han med det enkle tekniske udstyr
formåede at skabe drama i historien.
Publikum fattede stor sympati for Nanook og
hans familie og levede sig ind i deres livs barske drama.

OM INSTRUKTØREN
ROBERT J. FLAHERTY
Amerikaneren Robert J. Flaherty (1884-1951)
regnes for at være dokumentarfilmens fader
og en af de store pionerer i dokumentarfilmens historie. Han startede sin professionelle
karriere med at søge efter mineralforekomster i Alaska og havde tidligt et filmkamera
med på sine rejser. Flahertys første rigtige

Tilladt for alle
Egnet til natur/teknik, historie,
dansk, geografi, mellemtrinnet
Klassisk dokumentarfilm
Instruktør: Robert J. Flaherty
Frankrig/USA, 1922, 65 min.
Produktion: Pathé Exhange Inc.
med støtte fra pelsfirmaet
Revillon Frères
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begrænsede muligheder for kreativ klipning
formåede at skabe så meget drama i filmen.
Valg af billedindstillinger var derfor enormt
vigtige, og Flaherty havde god fornemmelse
for, hvad der var vigtigt og centralt at filme.
Han fremkaldte og gennemså filmstrimlerne,
så snart de var filmet, og havde derfor mulighed for at supplere med nye optagelser eller
optage scenerne fra andre vinkler.

film, NANOOK – KULDENS SØN (1922), blev
til manges overraskelse en stor kommerciel
succes.
Flaherty fik efterfølgende tilbud om at
instruere spillefilm. Han havde imidlertid
svært ved at samarbejde med producenterne i
Hollywood og rejste derfor til Europa.
I 1930’erne kom Flaherty i kontakt med de
engelske dokumentarister, som var inspireret
af hans film. Englænderne var optaget af at
oplyse om nye tider og politiske ideer, mens
Flaherty fortsatte med at skildre menneskets
kamp mod naturen. Han rejste til Aranøerne
ved den irske vestkyst for at filme fiskernes
barske livsvilkår. Tre års hårdt arbejde resulterede i MAN OF ARAN* (1934), et dokumentarisk epos, som blev prisbelønnet ved filmfestivalen i Venedig samme år.
I LOUISIANA STORY fra 1948 iagttager
Flaherty en dreng og hans sorgløse liv i pagt
med naturen ved Mississippiflodens sumpe.
Filmen er sponsoreret af et olieselskab, og filmens drama foregår mellem sumpens beboere og de indtrængende olieborere. LOUISIANA
STORY regnes som en af dokumentarfilmens
store klassikere. (Læs mere om Flahertys rolle
i kapitlet: Dokumentarfilmens historie, s. 14).

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
NANOOK – KULDENS SØN er en klassisk
dokumentarfilm med et klart formål. Den fortæller historien om eskimoen Nanook og hans
familie og deres hverdagsliv. Filmens omdrejningspunkt er kampen mellem Nanook og
hans utrættelige fjende: den nådesløst barske
natur.
Filmens billeder er præget af det forholdsvis enkle tekniske udstyr, som Flaherty havde
til rådighed. Kameraet kunne ikke bevæges og
følge personer eller dyr i flugten. Det stod fast
på et stativ. Derfor er det forbløffende, hvordan Flaherty med den enkle kamerateknik og

FILMENS STRUKTUR
Filmen starter med at præsentere sted og
hovedpersoner, ved at mellemteksterne supplerer billederne med konkrete oplysninger
om geografisk beliggenhed og navne. Derefter
følger scener fra Nanooks hverdag organiseret
i små episoder, som illustrerer fiskeri, bygning
af iglo, en tur til handelsstationen og jagt.
Filmen følger årets gang fra sommer til vinter.
Filmen er fra 1922, hvor lydfilmen endnu
ikke var opfundet. Derfor har filmen mellemtekster, der er klippet ind mellem filmens billeder og fungerer som en fortæller. Teksterne
supplerer med oplysninger om geografi, hverdagsaktiviteter, samtidig med at de understøtter og intensiver filmens drama. Mellemtekster var meget brugt i stumfilm, og de har
samme funktion som en voiceover i senere
klassiske dokumentarfilm med lydspor.
Selv om historierne er enkle, får man hurtigt fornemmelsen af, hvor vigtigt det er, at
Nanook fanger fisk netop den dag eller får
ram på hvalrossen. Det gælder liv og død.
Flaherty har sans for detaljen og er tydeligvis
fascineret af, hvordan Nanook kan forvandle
enkle byggematerialer som sne og is til igloer
med en isblok som vindue, så det sparsomme
polarlys kan slippe ind. Flahertys fascination
af Nanook og hans færdigheder smitter af på
filmens ”tone”, som fremstiller disse mennesker med stor sympati og respekt.
Sidst i filmen er familien samlet under
deres skind, beskyttet mod naturens voldsomme kræfter. Menneskene er beskyttet og i
ly for vinden, hundene sidder under polarhimlen og bliver mere og mere tildækket af
sne og is. Man fornemmer en slags afmagt.
Hvordan vil det egentlig gå dem? Vil de klare
sig i denne barske natur?
SAMSPIL MELLEM BILLEDER
OG MELLEMTEKSTER
Et af filmens centrale fortælletræk er samspillet mellem billeder og mellemtekster, som
både er med til at præsentere sted/personer
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og intensivere filmens drama. Her følger et
par typiske eksempler:

med sin familie til ”den hvide mands handelsstation”.

ETABLERING AF STED OG PERSONER:
Filmen starter med teksten: ”Den mystiske
ødemark – trøstesløs, stenet, vindblæst – uendelige vidder på toppen af jordkloden.” Der
klippes til et hav fyldt med isflager, filmet fra
en kajak. Billedet vugger i takt med bølgerne.

Tekst: ”Ankomst til den hvide mands store iglo
– handelsstationen.” Billederne viser, at pelsene her er en salgsvare og ikke en livsnødvendighed som hos eskimoerne. Nanook ser også
en grammofon for første gang. Han undersøger en grammofonplade og bider i den. Det
illustrerer, at eskimoerne havde et andet forhold til ting, end man havde i den ”moderne
verden” (tidskode: 07.00).

Tekst: ”Med en gold jord og et barskt klima,
som ingen anden race kunne overleve, men her
– totalt afhængig af det dyreliv, som er deres
eneste fødekilde – bor det mest sorgløse folkefærd i hele verden – de frygtløse, elskelige, ubekymrede eskimoer. Denne film skildrer tilværelsen for Nanook (Bjørnen), hans familie
og den lille flok af frænder, ”Itivimuiterne” i
Hopewell-strædet i Ungava, med hvis imødekommenhed, trofasthed og tålmodighed denne
film blev lavet.”
Så klippes der til et kort over området, før
teksten beskriver områdets størrelse:
”Nanook og hans frænders jagtmarker er af
størrelse som et lille kongerige – omtrent så
stort som England, men beboet af mindre end
tre hundrede sjæle.”
HOVEDPERSONERNE PRÆSENTERES:
Tekst: ”Itivimuiternes høvding og berømt over
hele Ungava-halvøen som en stor jæger:
Nanook – Bjørnen.”
Der klippes til et halvnært ”portræt” af
Nanook, som ser ind i kameraet. Derefter
præsenteres hans kone. Resten af familien
møder man på en sjov og utraditionel måde.
Man ser Nanook stige ud af sin kajak. Så henter han sin kone og det ene barn efter det
andet op af kajakken. Det er utroligt, at de kan
være der alle sammen!
Filmens start har på denne måde placeret
stedet geografisk, karakteriseret eskimoerne
som folk og præsenteret os for filmens hovedpersoner, som man skal følge igennem filmen.
TEMATISKE MODSÆTNINGER
Filmens drama skabes mellem forskellige
modsætninger, som stilles op imod hinanden.
Den mest tydelige er kampen mellem Nanook
og den barske natur. Det er en kamp om overlevelse. Men der er også modsætningen mellem det moderne og den oprindelige kultur.
Det kan ses i sekvensen, hvor Nanook tager

MUSIKKEN
NANOOK – KULDENS SØN er en stumfilm,
men den version, man ser i dag, fik lagt underlægningsmusik på i 1976. Den er med til at
understrege filmens stemning og historiernes
drama.

UNDERVISNINGSFORSLAG
Filmen er en kuriositet. Den er optaget under
ekstreme forhold og med begrænsede tekniske hjælpemidler, og det bærer den naturligvis
præg af. Men den er interessant i forhold til
nutiden, fordi den viser os virkelige billeder
fra en svunden tid og en måde at leve på, som
ikke eksisterer mere.
Filmen er for lang til, at den kan fastholde
andet end særligt interesserede klasser. Vi
foreslår, at man kun viser et uddrag og forinden fortæller eleverne lidt om, under hvilke
forhold denne verdens ældste dokumentarfilm er blevet til. Hvis man spoler frem til mellemteksten med følgende ordlyd: ”Den korte
dag nærmer sig sin afslutning, og Nanook
kører i forvejen for at finde en velegnet lejrplads”, (tidskode: 30.30), kan man vise en
sekvens på godt og vel et kvarter, frem til
familien bryder op igen. Denne sekvens viser,
hvordan Nanook bygger en iglo, og hvordan
han på en gang leger med børnene og lærer
dem noget om at jage isbjørne, samt om hvordan familien sover, smelter sne ved hjælp af
tranlampen og i øvrigt formår at overleve i
den barske natur. Sekvensen slutter, da familien drager af sted igen (tidskode: 46.50).
Opstil sammen med klassen en disposition
over handlingsforløbet i sekvensen.
Hvilke personer er med? Giv en beskrivelse af personerne.
Hvilket billede giver instruktøren af
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Nanook og hans familie? Hvilke filmiske virkemidler benytter instruktøren sig af?
Hvordan bevæges kameraet? Zoomes der ind
eller ud? Bruges der nærbilleder, halvtotal
eller total? Hvordan underbygger de handlingen og det, der sker i filmen? Hvordan er filmen klippet? Er det korte eller lange klip?
Bruges klipningen til at skabe tempo og dramatik?
Filmen var oprindeligt en stumfilm, som nu
har fået lagt musik på. Hvordan passer musikken til det, der sker? Er den med til at skabe
tempo, dramatik og gøre filmen mere interessant at se?
MELLEMTEKSTER
I sekvensen er der en række mellemtekster,
som fortæller, hvad der kommer i det næste
afsnit. Se uddraget igen, og stop filmen, hver
gang der kommer en mellemtekst. Skriv mellemteksterne op på tavlen, og overvej, om de
er nødvendige for at forstå, hvad der sker i filmen. Kan I skrive nogle nye tekster, som passer til børn i dag?
DOKUMENTARFILMENS UDVIKLING
Sammen med klassen kan man vælge at se på
dokumentarfilmens udvikling. Start med at
vise et par af filmene fra FØRSTE FORESTILLING og et uddrag af NANOOK – KULDENS
SØN; enten sekvensen om, hvordan man bygger og bor i en iglo (tidskode: 30.30 – 46.50),
eller fra filmens start og frem til, at hele familien er kommet op af kajakken. Derefter vises
hele ZOO og hele ET ØJEBLIK.
Efter hver film kan man dele klassen i grupper
og lade dem lave et papir med svarene på
disse spørgsmål for hver film:
• Er filmen i sort-hvid eller farver?
• Hvordan er den tekniske kvalitet: Er billederne skarpe, bevæger personerne sig i det
rigtige tempo osv.?
• Bevæges kameraet?
• Bruges der zoom?
• Skiftes der mellem supernærbilleder,
nærbilleder, halvtotal og total?
• Bruges der andre billedeffekter som sloweller fastmotion?
• Hvordan er filmens klipning og klipperytme?
• Er der reallyd på filmen?
• Er der brugt underlægningsmusik og andre
lydeffekter?
• Hvordan understøtter filmens lydside billedsiden?
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• Hvordan fortæller instruktøren historien?
- bruger han en fortællestemme?
- lader han kameraet være flue på væggen?
- lader han lyd og billeder tale til sanserne?
Når klassen har set alle fire film, er det tid til
at sammenligne dem og tale om, hvordan
instruktørerne har udnyttet de foreliggende
tekniske muligheder.
Man kan lade eleverne overveje spørgsmål,
der sætter fokus på de tekniske muligheder,
der har været, f.eks.:
Hvordan kan det være, at der kun er farver på
den ET ØJEBLIK?
Hvorfor er der ikke klippet i filmene fra
FØRSTE FORESTILLING?
Hvorfor er der ikke reallyd på NANOOK –
KULDENS SØN?
Det tekniske udstyr, som til enhver tid har
været til rådighed, har naturligvis påvirket,
hvordan en dokumentarfilm kom til at se ud.
Da Lumière-brødrene lavede deres film, var
kameraet så enkelt, at de ikke kunne zoome,
panorere etc. Det at klippe forskellige billeder
sammen var ikke noget, man kunne på det
tidspunkt. Flaherty arbejdede også med enkelt
udstyr, men skabte små dramatiske forløb i
klipperummet. NANOOK – KULDENS SØN
blev til, før filmlyden var opfundet, så fortællestemmen taler til os via filmens mellemtekster.
I ZOO ser man, hvordan musik og billeder
arbejder sammen i klipningen. Kameraet var
nu blevet mere håndterligt, og Haanstra
kunne uden problemer tage det med rundt.
Han kunne zoome ind og ud, panorere og tilte.
Derfor kunne han nærmest ubemærket filme
mennesker og dyr i den zoologiske have.
I ET ØJEBLIK har instruktøren haft moderne teknologi til rådighed, og han bruger filmens muligheder til at manipulere med sit
materiale for at understrege temaet i sin film.
Lad også eleverne overveje, hvad det er,
instruktøren vil fortælle med sin film: Er der
et budskab, han vil have frem? Er det en informerende film, eller er det en sanselig film,
som lægger vægt på oplevelsen?
Hvad vil instruktøren opnå ved at vælge
netop den fortælleform?

KORNET ER I FARE
Tilladt for alle
Egnet til historie, samfundsfag
og dansk, 7.-10. klassetrin
Klassisk dokumentarfilm
Instruktør: Hagen Hasselbalch
Danmark, 1944, 9 min.
Produktion: A/S Nordisk Films
Kompagni for Ministeriernes
Filmudvalg og
Kornskadedyrskomiteen

KORNET ER I FARE havde premiere 1. april
1945 og er den mest elegante antinazistiske
dokumentariske kortfilm, som passerede den
tyske censur og nåede det danske biografpublikum.
Kornet er i fare egner sig godt til undervisning
om anden verdenskrig. Det er et autentisk
historisk dokument, som fortæller noget om,
hvordan danskerne i krigens sidste fase frigjorde sig mere og mere fra tyskernes censur.
Filmen kan bruges i historie og vil kunne
danne grundlag for danskfaglige aktiviteter
med tekstanalyse.

OM FILMEN
Da KORNET ER I FARE havde premiere og
blev vist som forfilm i biograferne foråret
1945, skrev en filmanmelder i Berlingske
Tidende: ”Kornskadedyrskomiteen, det Ord
skulde da ikke umiddelbart ventes at være det
forløsende, naar Talen er om Film. Men dette
eksklusivt saglige Selskab har ikke desto mindre Æren af at have produceret en af vore hidtil mest underholdende og instruktive

Kortfilm. Den havde forleden Premiere i Saga
sammen med EN NY DAG GRYER* og opnaaede den for Genren sjældne Sukces at blive
modtaget med oprigtigt Bifald.”
Umiddelbart fremstår den som en tilforladelig, traditionel, oplysende og propagandistisk dokumentarfilm om vigtigheden af skadedyrsbekæmpelse og om kornsnudebillen,
som er en stor trussel for den danske kornhøst. Man både hører og ser, hvordan billerne
ødelæggende gnasker sig igennem de fyldte
kornlofter. En bille bliver hurtigt til milliarder,
som dengang kunne ødelægge to procent af
den danske høst. Det var dog ikke svært for
det danske biografpublikum i 1945 at sætte
lighedstegn mellem kornsnudebillens hærgen
og den tyske besættelsesmagt. Og hvis billerne symboliserer tyskerne, må Kornskadedyrskomitéen, som udtænker og leder modoffensiven, symbolisere den danske modstandsbevægelse.
Filmens voiceover er krydret med militære
udtryk, og hvis man i slutbudskabet erstatter
ordet ”høst” med ”frihed”, kan man ikke tage
fejl af, hvad der menes: ”Slut op i kampen mod
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kornskadedyrene. Husk, det gælder Danmarks
høst”!

OM INSTRUKTØREN
HAGEN HASSELBALCH
Hagen Hasselbalch (f. 1915) er en af de centrale danske kort- og dokumentarfilminstruktører fra 1940’erne og 50’erne. Han instruerede film samtidig med dansk dokumentarfilms
store igangsætter og fader, Theodor Christensen, og fulgte på sin egen måde
Christensens princip om, at dokumentarfilm
skulle være ”virkeligheden set gennem et temperament.”
Hagen Hasselbalch var som de fleste andre
kort- og dokumentarfilmfolk på den tid
afhængig af at producere såkaldte industrifilm
eller bestillingsfilm. Det var film, som var
bestillingsopgaver fra forskellige institutioner,
organisationer og virksomheder. For at udholde de begrænsninger, der lå i bestillingsopgaverne, var en af Hasselbalchs ”overlevelsesstrategier” at eksperimentere med de muligheder, der lå i emnet.
Hasselbalch slog igennem med KORNET ER
I FARE (1945), der i krigens sidste måneder
med elegance og humor advarede mod kornsnudebillens hærgen i Danmark. Hans trafikfilm om Kastrup Lufthavn, HVOR VEJENE
MØDES (1948), regnes som et hovedværk i
dansk kortfilm. Filmen er et eksempel på
Hasselbalchs forsøg på at undgå en alt for
alvorlig og højtidelig ”tone”, som var typisk
for mange af sponsorfilmene i den periode. I
Kastrupfilmen er det særlig lydsiden, der gør
indtryk, idet to fortællerstemmer overlapper
hinanden med sjove og finurlige betragtninger
og kommentarer til billederne. Lidt ligesom i
KORNET ER I FARE.
Hasselbalchs grønlandsfilm, GRØNLAND I
SOL (1950), var i mange år en af de mest sete
og populære om emnet. Hans film spænder
vidt, fra politik, via trafik og design til yoga,
som er temaet i en af hans sidste produktioner. Gennemgående i hele hans filmproduktion er humoren, eksperimenterne og det drilske.
OM FILMENS FORTÆLLEFORM
Kornet er i fare benytter de typiske fortælletræk i den klassiske fortælleform, men udfordrer og leger med traditionelle konventioner.
Det utraditionelle ved den er, ud over filmens
legende form, det underliggende antinazistiske
budskab, hvor filmen anvender billerne som

metafor for tyskerne og konsulenterne som
metafor for de danske frihedskæmpere.
LYDEFFEKTER, MUSIK OG FORTÆLLERE
Fortælleren, der på lydsiden fører os igennem
filmen, er den centrale informationsformidler
i en klassisk dokumentarfilm. Der veksles mellem flere slags fortællere, selv kornsnudebillerne har fået deres egne stemmer. De forskellige former for fortæller eller voiceover
formidler de fleste konkrete informationer,
mens billederne illustrerer de oplysninger, vi
får.
Kontrasten mellem filmens billeder og filmens lydside er ofte stor. Man ser realistiske
nærbilleder af billerne, mens filmens lydside
tillægger billerne urealistiske menneskelige
egenskaber ved at give dem stemmer, tanker
og følelser. Det, fortælleren siger, er spækket
med militærjargon, som understreger filmens
budskab om kampen mellem det gode og det
onde. Ord som ”angriber i det skjulte”,
”modoffensiven”, ”hovedkvarter”, ”bataljoner”,
”regimenter” og ”plyndrende” taler deres eget
sprog og er i høj grad med til at præge filmens
”tone”. Militærjargonen er også et centralt element i at underbygge filmens overførte betydning.
Musikken bruges som et stemningsskabende og dramatisk element. I filmens start
understreger musikken det idylliske og smukke gennem et potpourri over danske høstsange. Man aner fred og ingen fare, men allerede
første gang der klippes til kornloftet, ændrer
musikken karakter og får en faretruende
undertone. Alt er alligevel ikke, som det burde
være.
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BILLEDER OG EFFEKTER
Filmen skifter mellem billeder fra de danske
kornmarker og lader, kornbillerne og de problemer, de forårsager, samt billeder fra skadedyrsbekæmpelsen. Der bruges ”tekst på billede” for at understrege alvor og problemer
samt grafiske oversigtskort for at synliggøre,
hvordan skadedyrene trænger frem overalt.
Kameraet bruges aktivt for at lede efter billerne og synliggøre problemet ved at filme biller på de underligste steder som i kaffekopper
og telefonrør. Men billedernes generelle funktion er typisk for den klassiske fortælleform:
at understøtte og illustrere fortællerens informationer.
Et eksempel:
Man ser billerne vandre over et landkort, først
over Sovjetunionen på vej mod vest, mod
Sjælland, Storebælt og Fyn. Der klippes til
nærbilleder af kornsnudebiller, som kravler på
en glasplade, og der zoomes ind på teksten
med det alarmerende budskab: ”De trænger
frem overalt.” På lydsiden hører man en
beskrivelse af, hvor billerne kommer fra. De
beskrives som ”plyndrende som røverbander,
ædende, ødelæggende”. Til den konkrete informerende funktion, sekvensen har i filmen,
lægges der en masse følelsesladede ord.
Forskellige fortælleelementer som billeder,
grafik, tekst og lyd spiller sammen for at
skabe en stemning. Denne sekvens har også
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en dobbeltbetydning, idet den kan opfattes
som en klar henvisning til en af de mest grumme tyske nazistiske propagandafilm, DER
EWIGE JUDE*, som viser sekvenser af rotter
og jøder på samme måde.

UNDERVISNINGSFORSLAG
Inden man viser KORNET ER I FARE, skal man
måske forberede eleverne på, at de skal se en
sort-hvid film, som havde premiere i slutningen af anden verdenskrig.
Når klassen har set filmen, kan man lade
eleverne arbejde med disse spørgsmål i
smågrupper:
Hvad handler filmen om?
Del filmen op i fire eller fem dele, og
beskriv kort, hvad der sker i hver del.
Hvor mange forskellige fortællere er der, og
hvordan udtrykker de deres budskab: neutralt, alvorligt, humoristisk osv.?
Det kan være svært at skelne alle fortællerne
fra hinanden. Men de fleste kan nok høre, at
der er mindst to forskellige herrestemmer,
hvortil kommer kornsnudebillerne, en telefondame, et talekor, en sjællandsk bonde samt en
formand for Kornskadedyrskomiteen.
Hvordan virker det, at billerne får tillagt menneskelige egenskaber?
Er filmen god som oplysning om kornska-
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dedyr og deres bekæmpelse? Hvorfor/hvorfor
ikke?
Er det en god film? Hvorfor/hvorfor ikke?
MUSIKKENS ROLLE
Se filmen igen, og læg denne gang særligt
mærke til musikken. Find eksempler på, hvornår instruktøren bruger musikken til at sætte
tilskueren i den rette stemning, og hvornår
han bruger den til at underbygge fortællernes
budskaber.
ANMELDELSERNE
På www.dfi.dk kan man finde fire samtidige
anmeldelser af KORNET ER I FARE. Hent
anmeldelserne, læs dem, og lad eleverne sammenligne og vurdere dem. Og lad dem skrive
deres egen anmeldelse under hensyntagen til,
at filmen er lavet for mere end halvtreds år
siden – under anden verdenskrig.
PERSPEKTIVERING I FORHOLD TIL ANDEN
VERDENSKRIG
Her er en udskrift af det første stykke tekst
fra filmens lydside:
Fortæller 1: Danmarks høst er bjerget – kornet
er i sikkerhed.
Kornsnudebiller: Ha, ha, ha … i sikkerhed! Ha,
ha, ha … i sikkerhed !
Fortæller 2: Danmarks høst er ikke i sikkerhed !
Milliarder af kornskadedyr angriber i det skjulte. Ædende, ødelæggende, ynglende … Hvem
leder modoffensiven?
Telefondame: Skadedyrslaboratoriet.
Fortæller 3: Her, i hærledelsens hovedkvarter,
planlægger landets dygtigste strateger felttoget
mod de talrige fjender: melmiden, brødbillen,
den australske tyv, messingtyven, den savtakkede kornbille, rismelsbillen, melbillen – dens
larve, melormen, kornmøllet, melmøllet – og
den værste af alle: kornsnudebilen – eller som
den også kaldes: kornkrebsen – latin: Calandra
granaria …
Og senere, efter beskrivelsen af kornsnudebillen, står der:
Fortæller 2: Snudebillerne søger nye arbejdsfelter. Biller overalt …
Talekor: Overalt … bataljoner … regimenter …
divisioner … armékorps … hærgende … plyndrende … snudebiller … overalt / i brødet …
plyndrende … hærgende / overalt / i teen /
overalt / i sengen … snudebiller … snudebiller …
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SNUDEBILLER.
Fortæller 2: … snudebiller.
Fra deres hjemsted i Indien har de bredt sig
over hele verden … plyndrende som røverbander, ædende, ødelæggende … ynglende. På jagt
efter friske kornlagre – og de trænger frem
overalt!
Læs teksten, og understreg alle de militærudtryk og -ord, der er.
Hvordan virker det, at der er brugt så
mange militærudtryk?
Prøv at erstatte alle militærord og -udtryk
med mere neutrale og oplysende ord. Hvad
betyder det for tekstens budskab?
Hvorfor har instruktøren valgt at bruge ord
som hærledelse, felttog, divisioner og
armékorps og sætte dem sammen med sætningen: … plyndrende som røverbander?
Hagen Hasselbalch har i et brev dateret d. 9.
april 1974 fortalt lidt om de vilkår, man blandt
andet som filminstruktør arbejdede under: ”Jeg
blev kaldt op til formanden (for Ministeriernes
Filmudvalg) kontorchef Boas i Justitsministeriet, som havde fået manuskriptet til gennemlæsning. Han var flink og indforstået, men
”dette her går sgu’ ikke, Hasselbalch”. Jeg
havde bl.a. ladet snudebillernes hviskekor sige:
Læg jeres æg i den nærende sæd, æd den fra
bonden! Forplant jer og ÆD!
Den, der vil standse os, er vores fjende.
Vi vrimler mest! Vi er flest! VI VIL VINDE!
VI VIL VINDE – VVV – det var Churchills
berømte formel, et magisk mantra, hypnotisk
animerende, en slags hemmeligt våben af utrolig effektivitet … Men ”den går sgu’ ikke” … og så
lavede jeg de sidste to linier lidt om ….
Jeg havde også ladet en af de anonyme snudebiller sige – ved nyheden om, at der var en
konsulent undervejs – ”Av for satan, så går jeg
under jorden!” Men den gik altså heller ikke …”.

I SKYGGEN AF SOLEN
Tilladt for alle
Egnet til undervisning fra
7.-10. klasse
Klassisk dokumentarfilm
Instruktør: Susanna Edwards
Sverige, 1996, 60 min.
Produktion: Migma Film AB

I SKYGGEN AF SOLEN er en velproduceret
dokumentarfilm, som fortæller historien om
den kvindelige tyrefægter Cristina Sánchez.
Filmen kan anvendes som oplæg til diskussioner om Spanien, familiestrukturer, kønsroller,
traditioner og omkostningerne ved at forfølge
en drøm. Det gør den velegnet til anvendelse i
undervisningen i flere fag, f.eks. samfundsfag,
geografi, dansk og spansk.

OM FILMEN
”Tyrefægtning ville ikke være så spændende
uden dødens nærvær,” konstaterer den 23årige spanske Cristina Sánchez før sin debut
på Madrids kæmpestore arene Las Ventas. Der
stilles hun over for en 480 kg tung aggressiv,
blødende tyr og et entusiastisk, forventningsfuldt, men kritisk menneskehav af tilskuere.
I Susanna Edwards’ fascinerende dokumentarfilm følger man Cristina Sánchez og hendes
kamp for anerkendelse i det spanske tyrefægtermiljø præget af mandschauvinisme og konservative traditioner. Det er Cristinas fascination af tyrefægtningen, som er filmens drivkraft, og filmen undlader at tage direkte stil-

ling til, om tyrefægtning er kunstnerisk underholdning, barbari eller udtryk for et dybere
menneskelig behov.
Susanna Edwards siger selv om sin film:
”Det moderne menneske savner fælles ritualer
med dybere mening. Måske er det derfor, tyrefægtning er mere populært end nogen sinde.
Over for den rasende tyr konfronteres vi med
vores rå, nøgne og barbariske instinkter. Der
er ingen vej tilbage. Ingen smutveje, undskyldninger eller muligheder for at snyde.
Tilskuerne accepterer kun mod, styrke og
vilje. I arenaen er der hverken plads til usikkerhed eller tvivl. Tilskuerne hepper på den
bedste, hvad enten det er den aggressive tyr
eller den modige, selvsikre tyrefægter. I denne
film bliver den røde kappe ikke holdt af en
mand, men en kvinde.”

OM INSTRUKTØREN
SUSANNA EDWARDS
Susanna Edwards lever og arbejder som filminstruktør i Sverige, hvor hun også er født.
Hun er uddannet som filminstruktør på
Dramatiska Instituten i Stockholm i 1991 og
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har siden da instrueret både dokumentar- og
fiktionsfilm. I SKYGGEN AF SOLEN er hendes
første lange dokumentarfilm, som har vundet
stor anerkendelse og priser på filmfestivaler
verden over.

FAKTA OM TYREFÆGTNING
Tyrefægtning forekommer i Spanien, Frankrig,
Portugal, Mexico, Colombia, Peru, Venezuela
og Ecuador.
Hvert år arrangeres der omkring 630 tyrefægtninger med fuldvoksne tyre i Spanien. Ud
over det afholdes omkring 550 tyrefægtninger
med ungtyre og omkring 250 tyrefægtninger
til hest.
I de store arenaer skal tyren veje minimum
480 kg. Der benyttes seks tyre til hver tyrefægtning.
Frem til 1974 var det forbudt for kvinder at
kæmpe til fods i Spanien. Den mest kendte
kvindelige tyrefægter, Concita Cintron, kæmpede i 1920’erne siddende til hest.
Den officielle tyrefægterskole i Madrid drives ved hjælp af statslige midler og optager
200 elever hvert år. Antallet af ansøgninger er
meget større. Skolens elever er mellem 11 og
19 år.
Op gennem 1980’erne blev der startet
mange private tyrefægterskoler i Spanien,
noget som vidner om tyrefægtningens store
popularitet.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM
I SKYGGEN AF SOLEN er bygget op som en
klassisk dokumentarfilm, hvor billeder og lyd
på en effektiv måde arbejder sammen for at
skabe filmens dramatiske fremdrift mod dens
klimaks: Cristinas store styrkeprøve og test
på arenaen Las Ventas. Vil hun leve op til de
store forventninger og krav fra publikum, og
hvordan går mødet med en rigtig fuldvoksen
tyr?
Man møder Cristina sammen med sin fami-
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lie, til træning, i kamp og i tyrefægtermiljøet.
Gradvis formes et billede af en ung kvinde,
der har taget et drastisk valg, nemlig at forfølge sin største drøm: at blive tyrefægter. Der er
klippet interview ind med Cristina og hendes
familie, og filmens voiceover binder de forskellige scener sammen, samtidig med at den
bidrager til historien med uddybende kommenterer. Underlægningsmusik bruges for at
øge dramatikken og intensiteten i filmens
mest dramatiske scener.
Filmen er bygget op over en dramatisk
struktur som i en spillefilm. Man præsenteres
for Cristina og hendes mål – hovedperson og
konflikt. Derefter følger en uddybning og
nuancering af Cristinas liv, problemer og konflikter i forhold til det at være kvindelig tyrefægter. Filmens sidste del er en forberedelse
og optrapning mod dens klimaks: Cristinas
optræden i den store arena i Madrid.
PRÆSENTATION AF HOVEDPERSON OG
KONFLIKTER
Filmens åbningsbillede tager os direkte til
Spanien. På rød baggrund toner filmens titel
frem, skrevet i gult. Det røde og det gule
repræsenterer det spanske flags farver. Der
klippes til Cristina, som er i gang med at iklæde sig tyrefægterkostume. Derefter tages man
med til tyrefægterarenaen, hvor man i
slowmotion med dramatisk underlægningsmusik ser Cristina ansigt til ansigt med en
stor, blødende tyr. I næste klip fortæller
Cristina om sin angst for ikke at slå til, når
hun skal dræbe tyren, og det stress, publikums enorme forventninger skaber. Der klippes tilbage til arenaen, hvor hun hyldes af
publikum. Dramaet er i gang. Man har mødt
hovedpersonen og er blevet præsenteret for
en af filmens centrale konflikter.
FORHINDRINGER
Tyrefægtning er en farlig sport. En leg med
døden. Flere ganger sår filmen tvivl om, hvorvidt det vil lykkes Cristina at få en kamp i
Madrid. I en af filmens mest dramatiske scener
ser man Cristina kæmpe mod en tyr (tidskode:
42.00). Det fremgår tydeligt, at hun har problemer med at sætte dødsstødet ind, og pludselig får tyren hende på hornet og kaster
hende rundt. Reallyden erstattes af en dramatisk, sørgelig underlægningsmusik. Billederne
kører i slowmotion, mens Cristina bliver båret
ud af stadion. Der krydsklippes mellem billeder af hende og det forskrækkede publikum.
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Hun ser livløs ud, og scenen afsluttes med en
panorering over arenaen, hvor billederne er
uklare. Er hun død? Vil man se hende kæmpe
i en tyrefægterarena igen?
Der klippes til en montage, hvor man ser
tyre blive slagtet, og derefter tilbage til arenaen, hvor Cristina noget medtaget kommer
gående. Man kan ånde lettet op. Hun overlevede!
FILMENS KLIMAKS
Optakten til filmens klimaks bliver gradvis
tydeligere mod filmens slutning (tidskode:
49.00). Man ser Cristinas familiemedlemmer
udøve religiøse ceremonier, som skal bringe
hende held i arenaen, og der krydsklippes mellem billeder fra træning og forberedelser på
selve dagen. I tyrefægterkampen krydsklippes
der mellem Cristina, tyren, publikums reaktioner og totalbillede af arenaen i fugleperspektiv. Lige før Cristina skal sætte dødsstødet,
intensiveres dramaet, ved at der bliver helt
stille. Folk rejser sig, Cristina sætter sit stød
ind – der går et øjeblik, hvor alle holder vejret
– og så vælter tyren, hvorefter publikum bryder ud i jubel og applaus.
UDTONING
De sidste minutter af filmen bruges til at vise
Cristina blive hyldet som en heltinde. Men
man når at komme ud på landet blandt tyrene, der går og græsser, før teksterne informerer os om, at Cristina Sánchez var den første
kvinde, som fægtede i den prestigefyldte Las
Ventas arena.
VOICEOVER, INTERVIEW, LYD OG MUSIK
Cristina og hendes nærmeste familiemedlemmer skiftes til at være fortæller i filmens
voiceover. Det er et klassisk fortælletræk, og
selv om fortælleren skifter, er det primært
Cristina, som fører ordet. Voiceover bruges til
at supplere tilskueren med nye oplysninger
samt skabe glidende overgange mellem filmens scener.
Interviewsekvenserne er med til at understrege det dokumentariske i filmen. Cristina
og hendes nærmeste giver os ”inside”-oplysninger, samtidig med at interviewsituationen
understreger og forstærker filmens dokumentariske værdi, dvs. det tætte forhold til virkeligheden og de virkelige mennesker, filmen
handler om.
Underlægningsmusik benyttes som et
stemningsskabende element. Den har et
spansk islæt enten ved at være flamencogui-
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tar eller klassisk musik med spanske undertoner.
Musikken benyttes typisk til at intensivere
dramaet i billederne eller skildre Cristinas
mentale tilstand.

UNDERVISNINGSFORSLAG
Inden man viser I SKYGGEN AF SOLEN, anbefales det at fortælle lidt om filmens handling,
og at det er en prisbelønnet film. Eleverne bør
være forberedte på, at filmen varer 60 minutter. Hvis man vælger at fordybe sig i filmen,
skal man regne med at bruge mindst en dobbeltlektion mere.
Når man har set filmen, kan man bruge
resten af dobbeltlektionen til at arbejde med
nedenstående opgaver og spørgsmål:
Skriv en liste over filmens hovedpersoner og
beskriv, hvordan hver person skildres i filmen.
Beskriv familiesammenholdet og dagliglivet
i Cristinas familie. Beskriv også sammenholdet og dagliglivet i din egen familie. Gør rede
for forskelle og ligheder. Hvad kan vi i
Danmark lære af Cristinas familie og
omvendt?
Hvad fortæller filmen om kønsroller og
ligestilling i Spanien?
Cristinas kamp for at blive accepteret i det
mandsdominerede, traditionelle og konservative tyrefægtermiljø er central for filmen. Det
tydeliggøres i en scene (tidskode 27.00), hvor
man på billedsiden ser de mandlige tyrefægtere ryge cigarer og diskutere tyre, mens Cristina
står og taler med en kvinde. På lydsiden hører
man Cristina fortælle om nogle af omkostningerne ved at arbejde som tyrefægter, at hun
f.eks. har mistet alle sine veninder. Hun føler,
at tyrefægtningen er med til at reducere hendes kvindelighed.
Hvordan er forholdet mellem Cristina og hendes far: som far/datter, som træner/elev, som
manager/tyrefægter og som tyrefægterkollegaer? Giv eksempler på, hvordan instruktøren
filmisk viser relationerne mellem Cristina og
hendes far.
Hvad får man at vide om tyrefægtning i filmen? Kan man efter at have set filmen fortælle, hvordan en tyrefægtning forløber i sin
grundstruktur?
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FILMENS DRAMATISKE STRUKTUR
Del filmens handling i tre dele, og beskriv kort
handlingen i hver del. Hvorfor synes I, at den
skal deles lige de steder? Hvordan er filmens
spændingsforløb bygget op?
Hvis I kender berettermodellen fra analysearbejde med litteratur og spillefilm, kan I også
prøve at bruge den til at beskrive filmens dramatiske forløb. Gør rede for: anslaget, præsentationen, uddybningen, point of no return,
konfliktoptrapningen, klimaks og udtoningen.
TRADITION
Hvilke symboler viser, at tyrefægtning er en
kampsport med en lang tradition og dybe rødder i Spanien?
Kontrasten mellem det moderne liv og traditionerne omkring tyrefægtningen ses tydeligt i de
mange rituelle handlinger i forbindelse med
selve tyrefægtningerne: dragter, hovedbeklædninger etc. Helt konkret præsenterer filmen det
for os i sin start, hvor man ser et maleri af
Cristina i sit tyrefægterkostume. Faren kommer hjem, kigger vurderende på det og spørger
så sin datter, om det ikke er for moderne.
Et andet eksempel er, hvor Cristina i filmens
voiceover fortæller om, hvor konservativt
tyrefægtermiljøet er (tidskode 27.45).
Hvilken rolle spiller tyrefægtning for de
almindelige spaniere?
Hvilke ritualer ser man i forbindelse med
en tyrefægtning, og hvorfor foregår disse?
Gå på biblioteket og find faglitteratur om
tyrefægtning. Fremstil en planche, der i ord,
tegninger og billeder beskriver en tyrefægtning fra start til slut.
Hvordan fremstiller filmen tyrefægtning?
Positivt eller negativt?
Fortæller filmen, hvad instruktøren
Susanna Edwards synes om tyrefægtning?
I ARENAEN – MØDET MELLEM MATADOR,
TYR OG PUBLIKUM
I skal nu se to scener fra filmen. Den første
viser et eksempel på Cristinas mentale forberedelse i den tomme arena i Madrid (tidskode
13.55-15.30). Den anden scene viser filmens
højdepunkt: den afsluttende kamp samme
sted (tidskode 51.20-57.45).
Kameraet og lydsiden bruges meget bevidst i
disse to scener. I skal i hver af de to scener
beskrive, hvordan kameraet eller kameraerne
har bevæget sig, da man lavede optagelserne.
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I kan bruge jeres egne ord, men det vil være
bedst at lære nogle af filmens fagudtryk: panorere, tilte, zoome, køre samt håndholdt kamera. Beskriv også, hvordan instruktøren klipper
mellem forskellige kameraer, billedvinkler,
beskæringer, og prøv at bruge ord som frø-,
normal- og fugleperspektiv samt nær, halvtotal og total.
Forklar, hvordan kameraets bevægelser og
klipningen forstærker scenens virkning på filmens publikum.
Beskriv også, hvordan lydsiden er bygget op i
de to scener. Bruges der reallyd, musik eller
lydeffekter? Hvilken virkning har det?
Filmen lever i form af sin evne til at skabe
stemning og føre tilskueren ind i Cristinas univers.
Et eksempel (tidskode: 14.00-15.30): På billedsiden vises et totalbillede af en tyrefægterarena i fugleperspektiv, mens underlægningsmusikken starter på lydsiden. Nede i arenaen
går et menneske rundt, og den enorme arena
får det til at ligne en prik. Der klippes, og man
ser, at ”prikken” er Cristina, som går rundt og
kigger. Lige pludselig stiller hun sig op og nærmer sig langsomt kameraet, som var det en
tyr. Der klippes, og billederne er nu sort-hvide,
set fra ”tyrens” synsvinkel. Tyren løber frem
og tilbage foran Cristina. Der klippes: Cristina
forlader arenaen, og sekvensen slutter med, at
hun stopper og kigger sig tilbage.
Denne scene illustrerer Cristinas mentale
forberedelser før en tyrefægtning. Der var
ingen tyr i arenaen, men instruktøren valgte at
”lade som om” for at visualisere hendes mentale forberedelser. Forskellen mellem farvebilleder og sort-hvide billeder hjælper os at skelne
mellem virkelighed og illusion (fantasi).
Koncentration og mental forberedelse illustreres også, ved at man gentagne gange ser
Cristina iføre sig sit kostume. Den traditionelle
dragt symboliserer de stærke traditioner, tyrefægtningen er omgivet med. Selve påklædningen er første del i en større rituel handling,
men samtidig en del af koncentrationsforberedelserne, før hun skal møde tyren og tilskuermasserne.
Hvad tror I, der foregår i Cristinas hoved, og
hvad føler hun på de to tidspunkter? Skriv,
hvad hun tænker og føler de to dage, eventuelt udformet som sider i hendes dagbog.

66 SCENER FRA AMERIKA
Tilladt for alle
Egnet til engelsk, dansk,
geografi og billedkunst,
8.-10. klasse
Poetisk/personlig
dokumentarfilm
Instruktør Jørgen Leth
Danmark 1981, 42 min.
Produktion: John & Leth Film

66 SCENER FRA AMERIKA er et utraditionelt
tidsbillede af USA anno 1981. Filmen er med
sin særlige form og ”blik” på det amerikanske
samfund et spændende udgangspunkt for
diskussioner om, hvilke billeder man har af
den amerikanske kultur, og hvordan disse billeder skabes. Samtidig er den et godt eksempel på en poetisk og personlig dokumentarfilm, som bevidst bryder med de almindelige
klassiske måder at fortælle historier på.
Filmen er oplagt til brug i engelsk, dansk, geografi og billedkunst.

OM FILMEN
66 SCENER FRA AMERIKA består af en række
filmiske ”postkort” samlet af Jørgen Leth og
hans filmhold, da de i 1981 rejste rundt i USA.
Leths amerikanske billeder er anderledes end
dem, man ser i nyhederne. De fleste kan nikke
genkendende til mange af de 66 scenerier: den
endeløse landevej, neonlysene, reklameskiltene, ”dineren”, New Yorks gule taxaer, servitricen, surferen og popkunstneren Andy Warhol.
Typiske amerikanske klicheer. En følelse af
deja-vu: Det er, som om man allerede har
været der, men har svært ved at genkende

sammenhængen. Leth betragter USA lidt udefra. Filmen berører de amerikanske myter og
den amerikanske drøm uden at udpensle dem.
Billederne er som punktnedslag i den amerikanske kultur.
66 SCENER FRA AMERIKA er en anderledes, udfordrende og fascinerende dokumentarfilm. Man kan give sig tid til at nyde og
betragte de amerikanske billeder, lade tankerne flyde og digte med på de historier, filmen
antyder. Filmens formål er ikke at beskrive og
analysere det amerikanske samfund, men at
videregive en oplevelse.

OM INSTRUKTØREN
JØRGEN LETH
Jørgen Leth (f. 1937) har været en central figur
i dansk dokumentar- og eksperimentalfilm de
sidste 35 år og regnes blandt de vigtigste
dokumentarister i både ind- og udland.
Sideløbende med hans filmproduktion, som
omfatter både dokumentarfilm og fiktion, har
han arbejdet som digter og journalist. Mange
danske tv-seere og cykelsportsentusiaster
kender ham som en engageret tv-kommentator til store internationale cykelløb.
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Jørgen Leth har nået at instruere omkring
40 film og har gennem hele sin produktion
holdt fast ved sit udgangspunkt: at nærme sig
virkeligheden med nysgerrighed og åbenhed. I
DET PERFEKTE MENNESKE (1968) analyseres
menneskets natur på en sjov og underfundig
måde. MOTION PICTURE (1970) er et studie i
billedets afgrænsning, bevægelse og rytme,
og den pseudodokumentariske LIVET I DANMARK fra 1972 er nok et af de mest utraditionelle filmiske danmarksportrætter, der hidtil
er lavet.
Jørgen Leths fascination af sportens verden
har været et gennemgående tema i hans film.
I gennembrudsfilmen STJERNERNE OG
VANDBÆRERNE (1974) følger et lille filmhold
cykelsportens helte i etapeløbet Giro d’Italia.
Med EN FORÅRSDAG I HELVEDE (1977)
fortsætter Leth med at afdække cykelsportens
indre univers. Filmen er en storslået produktion, hvor over tyve kamerahold følger den
barske, men prestigefyldte franske cykelklassiker Paris-Roubaix. Det er en poetisk og dramatisk film med helte og skurke.
I 1991 bosatte Leth sig på Haiti, og i filmen
HAÏTI. UDEN TITEL (1996) giver han tilskueren en ”tour de force” gennem den haitianske
virkelighed. Et kalejdoskopisk billedunivers:
Billeder, som veksler mellem liv og død, poesi
og grusomhed, smukke kvinder og politiske
mord.

hjemsted. De er og forbliver flygtige bekendtskaber.
Jørgen Leth er selv til stede ved at give
korte, neutrale oplysninger. Typisk får man at
vide, hvor man er, hvad folk hedder, eller
hvad man ser. Oplysningerne føles neutrale og
nøgterne, nærmest overflødige, og er meget
forskellige fra en fortællestemme i en klassisk
dokumentarfilm, der ofte har en klar og tydelig mission.

OM FILMENS FORTÆLLEFORM

FILMENS KLIPPERYTME OG LYD
66 SCENER FRA AMERIKA har sin egen
rytme, selv om den ikke fortæller en bestemt
historie. Billederne veksler mellem at vise
huse, mennesker og landskaber. De fleste scener varer mellem 20 og 40 sekunder, uden at
der er en klar systematik. Hver gang man tror,
man har gennemskuet systematikken, ændres
den. Det skærper tilskuerens opmærksomhed.
I scenen, hvor Andy Warhol spiser en burger, udfordres tilskueren til det yderste. Man
ser Andy Warhol pakke en burger langsomt
ud og spise den. Bagefter kigger han sig lidt
usikkert rundt. Tiden går, og det føles som en
evighed, før han endelig siger: ”My name is
Andy Warhol, and I have just eaten a burger.”
Det medfører, at man som tilskuer bliver usikker og leder efter en mening (tidskode: 17.47).

66 SCENER FRA AMERIKA er en poetisk og
personlig dokumentarfilm, der kan beskrives
som en blanding af et filmdigt og en filmisk
rejse, som gengiver instruktørens blik på den
verden. Som titlen antyder, fortælles der
ingen klar historie, men filmen har alligevel
sin egen særlige rytme og struktur. De enkelte
scener lever deres selvstændige liv og fungerer som filmens fortællere.
Filmen består af 66 scener fra USA. Den
enkelte scene består af det, kameraet fanger.
Billederne veksler i udsnit, fra ultra nærbilleder til supertotal. Man ser bl.a. billeder af
landskaber, landeveje og reklameskilte. Der er
huse set udefra, ofte med et blafrende amerikansk flag. Personerne taler direkte til kameraet og fortæller, hvem de er, og hvad de
laver.
Billederne kan føles lidt kolde og upersonlige, fordi man ikke får sat dem ind i en fortælling, og de personer, man møder, bliver kun
præsenteret med navn, profession og måske

HVAD INDENFOR, HVAD UDENFOR ELLER: LIVET
UNDER LUP
Indramme. Se på tingene. Rynke næsen. Knibe
øjnene sammen. Det ser ikke helt godt ud. Det
bliver måske bedre om lidt. Ramme ind. Her
har vi virkeligheden. Den er ikke i orden. Den
er talentløs. Den er grim. Kan vi gøre noget ved
den? Kan vi få den til at se bedre ud?
Nogenlunde er ikke godt nok.
Det er et spørgsmål om framing.
Indramning. At ramme ind. At vælge. Indramme tid og sted. Hvad er indenfor, hvad
udenfor. Og hvordan præcis er objektets placering og perspektiv i rammen …
P.S. Film er en række billeder som er sat sammen. Ikke et forløb, ikke en historie, men en
række billeder simpelthen. Rækkefølgen af billeder er mindre vigtig end det enkelte billede.
Sådan er det.
Jørgen Leth – citeret fra Film #1.

LYDENS ”NÆRBILLEDER”
66 SCENER FRA AMERIKA kræver tilskuerens
opmærksomhed. Hvis man lytter godt efter,
opdager man, at lydsiden har sine egne
”nærbilleder”. I nogle scener er detaljer af real-
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lyden fremhævet. Det tilfører billederne
mening og ekstra dimensioner.
Et par eksempler:
I et værelse på Venice Beach forhindrer den
dunkle belysning tilskueren i at se værelset
tydeligt. På lydsiden høres fodtrin. Man kan
høre en plade blive lagt på grammofonen, og
musikken starter. Det bliver nærmest som et
hørespil (tidskode: 01.10).
Mod filmens slutning ser man en kvinde
sidde i en bil ved Brooklyn Bridge. Bilen er filmet udefra. Man hører, at hun tænder en cigaret og ryger den. Lyden er urealistisk tydelig i
forhold til, hvor kameraet er placeret (tidskode: 37.15).

UNDERVISNINGSFORSLAG
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Shooting Within City Limits” (tidskode 3.10).
Hvad får man at vide af fortælleren? Er han
positiv, negativ eller objektiv? Giv eksempler,
der underbygger jeres vurdering.
Da 66 SCENER FRA AMERIKA havde premiere i 1981, sagde Jørgen Leth: ”Det er en dokumentarfilm om USA i dag. Den indeholder stort
og småt, begivenheder, ting, mennesker, tanker
og følelser. Det er en samling af billeder fra det
land, som på mange måder er fremmed og
uoverskueligt for os, men som vi alligevel må
spejle vores egen kultur i, og som vores drømme – hvad enten vi vil det eller ej – må forholde os til. Filmen er en personlig, subjektiv fremstilling fyldt med oplevelse og sansning.
Holdningen har været at registrere det, der
fascinerer, og sætte det ind i en overraskende
sammenhæng.”

Inden man viser filmen for en klasse, skal man
fortælle eleverne, at de skal se en lidt anderledes film. Filmen kræver, at man modtager den
med åbne sanser og læner sig tilbage for at
iagttage billeder, lyde og stemninger.
Filmen varer 45 minutter, og man skal derfor regne med at bruge en dobbeltlektion på
at se den og tale med klassen om den.
INDEN ELEVERNE SER FILMEN
Eleverne skal skrive de første tyve ord ned,
som de kommer til at tænke på, når der bliver
sagt USA. I grupper på fire udformer de en
liste over de forskellige ord, de har skrevet.
Hvis flere i gruppen har det samme ord, skal
det kun med én gang, men det noteres, hvor
mange gange ordet forekom.
EFTER FILMEN
66 SCENER FRA AMERIKA fortæller ikke én
lang historie, men viser fragmenter af det
amerikanske samfund. Hvad får instruktøren
fortalt om Amerika?
Hvordan er kameraets synsvinkel? Og i
hvilken grad udnytter filmfotografen de filmiske virkemidler som zoom, frø-, normal- og
fugleperspektiv, bevægelse af kameraet samt
nærbilleder, halvtotal og total? Hvad opnår
fotografen og instruktøren ved det?
Kun to steder bevæger kameraet sig. Det ene
sted foretager kameraet en ”travelling” gennem
en bilrude, mens bilen kører langs en vej kun
oplyst af gadebelysningen (tidskode 12.20). Det
andet sted panorerer kameraet over et landskab og ender på et skilt med teksten ”No

Filmens lydside er også anderledes end i
mange andre film. Giv eksempler på, hvad
man kan høre, når man ser de enkelte scener.
Er det reallyd, musik eller lydeffekter? Prøv at
finde eksempler på, at reallyden er fremhævet
eller dæmpet i forhold til, hvad en mikrofon
på stedet ville opfange. Hvad opnår instruktøren ved at gøre sådan?
Prøv at skrive en fagbogstekst ud fra det, I
oplevede, hørte, fornemmede, kom til at
tænke på, fik at vide eller så på billederne, da
filmen blev vist. Læs teksterne op for hinanden, og tal om forskelle og ligheder.
PERSPEKTIVERING
Filmen er mere end 20 år gammel, og der er
sket meget i USA, siden den blev optaget.
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Hvordan ville 66 scener fra Amerika se ud i en
nutidig version?
”66 SCENER FRA DANMARK”
Hvordan ville 66 scener fra Danmark se ud i
en nutidig version? Hvis I har mod på det, kan
I lave en stillbilledversion med færre scener
og optage den i jeres lokalområde. Lav en liste
over f.eks. 25 scener, som vil beskrive livet i
jeres del af Danmark. Lån skolens digitalkamera, og tag de 25 billeder. Læg dem ind på computeren, og brug et præsentationsprogram til
at vise billederne i et forløb. Læg lyd og speak
på. Vis jeres version for en anden klasse eller
på et forældremøde med efterfølgende samtale/debat.
ANDRE AMERIKANSKE BILLEDER
Prøv at sammenligne 66 SCENER FRA
AMERIKA med andre ”amerikanske billeder”.
Gå på biblioteket, og få fat i Jakob Holdts
Amerikanske billeder – en personlig rejse gennem det sorte Amerika (Informations Forlag
1978), og på kunstbiblioteket, og få fat i bøger
med billeder af Andy Warhol, Eric Fischel,
Edward Hopper og Robert Frank. Studér de
fem menneskers billeder, og fortæl, hvad de
lægger vægt på at fortælle om Amerika. Lav en
planche med eksempler, der underbygger det,
I finder ud af. Eller skan billederne ind i com-
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puteren, og lav en præsentation af billederne
og det, kunstneren vil fortælle ved hjælp af et
præsentationsprogram som Medi8tor eller
PowerPoint.
Det er ikke tilfældigt, at det er Andy Warhol,
pop-artens far, som spiser en burger, mens
kameraet stirrer på ham. Han eksperimenterede selv med at lave film, blandt andet stillede
han et kamera op og lod det registrere en samtale på en bar, en sovende mand eller Empire
State Building i timevis. Det var også Andy
Warhol, som satte fokus på de moderne amerikanske ikoner, som han forstørrede og dyrkede i sin kunst. Billeder af tomatsuppedåser,
sæbekasser, Coca-Cola-flasker og dollarsedler.
”Der er en vis nostalgi i filmen, en dyrkelse
af amerikanske myter, en dyrkelse af drømmen om frihed – en dyrkelse af Americana,
inspireret af Edward Hoppers malerier og
stærkt inspireret af fotografen Robert Frank,”
siger Jørgen Leth i et interview.
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ORDFORKLARINGER
BESTILLINGSFILM/SPONSORFILM: Film, som er
bestilt af og produceret til en organisation, virksomhed eller statsligt organ. Fra 1930’erne og frem
til 1960’erne var hovedparten af de danske kortog dokumentarfilm. som blev produceret, bestillingsfilm.
CINÉMA VÉRITÉ (fr. filmsandhed): Dokumentarisk
filmstil, der er inspireret af Dsiga Vertovs film,
som gennem observationer af virkeligheden forsøgte at indfange og præsentere en spontan og
sand virkelighed. 60’ernes og 70’ernes cinéma vérité-bevægelse er hovedsagelig et fransk og amerikansk fænomen, der opstod i kølvandet på udviklingen af letvægtskameraer. I Frankrig regnes Jean
Rouch for grundlæggeren af denne dokumentariske
metode. Han mente, at kameraet specielt i interviewsituationer kan fungere som en katalysator,
der får folk til at afsløre deres inderste sandheder.
(Fra Munksgaard/Rosinantes filmleksikon).
CO-PRODUKTION: En film- eller medieproduktion,
hvor flere produktionsselskaber og/eller finansieringskilder går sammen om at finansiere produktionen og dele rettighederne. I dag er det almindeligt
med internationale co-produktioner også i dokumentarfilm. Det kan være imellem nordiske tv-stationer eller med penge fra filmfonde, statslige støtteordninger og/eller private investorer.
DIRECT CINEMA: Amerikansk dokumentarbevægelse
med forbindelse til den franske cinéma vérité.
Modsat franskmændene forsøgte amerikanerne at
få folk til at glemme kameraets tilstedeværelse for
at fange sandheden om dem i ubevogtede øjeblikke, og råmaterialet redigeredes bagefter til et sammenhængende hele.
(Fra Munksgaard/Rosinantes filmleksikon).
DOKUSOAP: En såkaldt ”reality-serie”, som er
karakteriseret ved at være i flere afsnit og have
føljetonens dramaturgiske opbygning. Man følger
en gruppe autentiske personer gennem længere tid.
Mange dokusoaps er knyttet til et bestemt sted,
det kan være en institution eller en arbejdsplads.
Andre tager udgangspunkt i de store begivenheder
og ritualer i vores liv, f.eks. bryllupper og fødsler. I
et typisk dokusoap-afsnit vil man følge tre-fire forskellige historier. Nogle afsluttes, andre fortsættes i
det næste afsnit, som man kender det fra sæbeoperaen. Som i den konstrueres konflikter med stor
følelsesmæssig værdi.
DOKUDRAMA: En faktisk historie, der er fortalt
som et realistisk, fiktivt drama, men hvor referencen til virkeligheden er klar og tydelig.
DOKUMENTARFILM: Filmform, der i modsætning til
spillefilm fremviser autentiske mennesker, miljøer
og hændelser, men i en udpræget forarbejdning,
som typisk tjener folkeoplysning, agiterende eller
kunstneriske mål.
(Fra Munksgaard/Rosinantes filmleksikon).
DRAMADOKUMENTAR: Fiktive historier, som er iscenesat eller fortalt som en dokumentarisk historie.

FASTMOTION: Hændelser filmet med færre end 24
billeder i sekundet, som er standard på lydfilm.
Når man viser filmen, gengives billederne i en
højere hastighed.
”FLUEN PÅ VÆGGEN”-dokumentar: Dokumentarisk
metode, hvor pointen er, at de medvirkende i
mindst mulig grad skal forstyrres af kameraholdets
og instruktørens tilstedeværelse. Instruktøren vil
typisk undgå at påvirke eller blande sig i det, der
foregår foran kameraet, men bruge kameraet som
en ”betragter”, der registrerer de situationer, som
opstår i det miljø, der filmes. Intentionen er at
fange en mere ”rå” og ”ubearbejdet” del af virkeligheden.
KORTFILM: Officielt en betegnelse for film under 34
minutter. De såkaldte one-reelers på 3000 fod (914
m) har dikteret spilletiden. Kortfilmen har traditionelt ofte været dokumentarfilm, så betegnelsen
kortfilm forbindes ofte med det dokumentariske
(selv om dokumentarfilm udmærket kan være
lange). Det korte format omfatter også korte fiktionsfilm, der nu normalt kaldes novellefilm. Også
de fleste animationsfilm og alle trailere er kortfilm.
(Fra Munksgaard/Rosinantes filmleksikon).
NEWSREEL: Filmet nyhedsreportage, som blev vist
sammen med spillefilm i biograferne. Newsreels
blev produceret fra filmens første år, men spillede
en stor rolle for mobiliseringen, både under den
første og den anden verdenskrig. Newsreels blev
overtaget af tv-nyhederne.
PORTRÆTFILM: Et filmisk portræt af en bestemt
person.
PROPAGANDAFILM: Filmtype, der entydigt og manipulerende fremstiller en sag eller et budskab, ofte
med vægten på ensidigt følelsesmæssige virkemidler, både i form af spillefilm, dokumentarfilm og
newsreels.
(Fra Munksgaard/Rosinantes filmleksikon).
REALITY-TV: Fælles betegnelse for de nyere tv-formater som reality-serier (dokusoaps), realitymagasiner (kriminalmagasiner eller ”ulykkesmagasiner”) og reality-shows (fx Big Brother, Baren eller
Robinson Ekspeditionen).
REKONSTRUKTIONER: Genskabelse af bestemte situationer eller hændelser, som har fundet sted i virkeligheden, eller af typiske rituelle handlinger, som
ikke længere findes. I dokumentarfilm bruges det
f.eks. til at illustrere bestemte historiske fakta eller
hændelser, som man ikke har billedmateriale fra.
SLOWMOTION: Kameraet er indstillet, så det optager
flere end 24 billeder pr. sekund. Når filmen bliver
vist i normal hastighed, foregår filmens handling i
et langsommere tempo end i virkeligheden.
VOICEOVER: En fortællestemme på filmens lydside,
som er ”lagt på” i postproduktionen. Stemmen kan
tilhøre en eller flere af filmens medvirkende, men
kan også være en ”anonym” fortæller, som tilfører
information, oplyser eller guider tilskuerens
opmærksomhed filmen igennem.
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