
Bjergene - undervisningsmateriale

Kære lærer og elev
Velkommen på CPH:DOX! CPH:DOX er en

international dokumentarfilmfestival, der

hvert år afholdes i København i marts og

april måned. CPH:DOX viser hvert år med

rodfæste i København, men også rundt

omkring i resten af Danmark, et stort udvalg

af internationale dokumentarfilm, som er

højaktuelle og dagsordensættende rundt

omkring i verden. UNG:DOX er en

underafdeling af festivalen, der laver

filmvisninger for elever på

ungdomsuddannelser - også resten af året.

Ved at vise disse film håber vi på at kunne

bidrage til en spændende og alsidig

undervisning, der bringer dokumentarens

kunst i højsædet.

Om undervisningsmaterialet
Dokumentaren Bjergene følger den proces

instruktøren Christian Einshøj og hans

familie gennemgår, da han beslutter at

undersøge, hvorfor familien er gledet

længere og længere fra hinanden gennem

tiden efter et fælles traume og tab, da



Christian var barn. Instruktøren fortæller

selv historien og handlingen ses både

gennem hans eget kamera, hjemmevideoer

fra hans barndomshjem og filmnegativer.

Undervisningsmaterialet lægger op til at

arbejde med dokumentarens forskellige

genre og måder at fortælle på og hvordan

de filmiske valg der tages har indflydelse på

filmens temaer og budskaber om

familieforhold, sorgbearbejdelse,

far/søn/brødre-forhold og maskulinitet. For

at arbejde komparativt analytisk med filmen

vil der derudover være mulighed for at se

dokumentaren og arbejde med spørgsmål til

Mr. Graversen, der ligesom Bjergene

behandler emnet om et familietraume og

konsekvenserne af at leve et liv med dette.

Det vil ligeledes være muligt at arbejde

komparativt med uddrag fra Glenn Bechs

Farskibet, der er gjort gratis tilgængelig på

Systimes side i marts måned 2023, for at

arbejde med paralleller og undersøge

hvordan sorgbearbejdelse i skønlitteratur

ser ud og hvordan dette medie kan bruges i

sammenligning med filmmediet.

Vi har udviklet øvelser og

arbejdsspørgsmål, som enten kan

diskuteres i grupper, i plenum eller bruges

som problemstillinger i små skriftlige

opgaver. Desuden har vi vedlagt vores

UNG:DOX-materiale om

dokumentarfortælleformer, ‘Arbejd med

dokumentarfilm’, som med fordel kan

bruges i forbindelse med

arbejdsspørgsmålene.

Om filmen
Christian Einshøj / Danmark / 2023 / 89 min.

Der er ingen bjerge at bestige i Danmark.

Men der er masser af dem i Norge. Der er

instruktør Christian Einshøj vokset op, og

der bor hans forældre og hans to yngre

brødre stadig. Det er også i Norge, at

familiens store tragedie indtraf for 25 år

siden. Den tragedie farver stadig familien og

de tre brødre, der er spredt fra hinanden og

har hver sin livsfortælling. De kan ikke finde

ud af at tale sammen, disse tavse og nu

voksne mænd, og hver gang der opstår

problemer flytter de eller flygter de. Det er

den is, Christian Einshøj prøver at bryde

med Bjergene. Med humor, kærlighed og 30

års familiefilmoptagelser i rygsækken drager

han på en 1.600 kilometer lang

superhelte-mission tilbage til sin barndoms

skrøbelige land i et forsøg på at forstå, hvad

der skete, hvordan tragedien påvirkede dem

hver især, og hvordan de kan komme videre

– og måske langt om længe nå over på den

anden side af bjergene.



Før filmen
Temaet om sorgbearbejdelse i kunsten og

maskulinitet som tema, går igen i Glenn

Bechs roman Farskibet. Som forberedelse

til at arbejde med Bjergene, kan man derfor

med fordel arbejde med et uddrag fra

Farskibet, der er gjort gratis tilgængeligt på

Systimes litteraturportal i marts og april

måned 2023. Læs uddraget her: tryk her.

Du kan både arbejde med Systimes

fokusspørgsmål og de arbejdsspørgsmål vi

har udarbejdet her i materialet. Nederst i

materialet lægger vi op til at arbejde

komparativt med Bjergene og Farskibet,

efter I har været inde og se Bjergene under

CPH:DOX.

Om ‘Farskibet’ (2021) af Glenn Bech:

Da Glenn er fem år og hans lillebror, René,

er tre, tager deres far sit eget liv.

FARSKIBET er en desperat insisterende

fortælling i og om hans fravær. Om to

efterladte drenge og deres mor, om to

teenagesønner og deres mor, om to voksne

brødre og deres mor – alt sammen i lyset af

tragedien, der blev til tragedierne, der blev

til dette: et sorgfuldt og rasende vidnesbyrd

om en familie ødelagt af giftig maskulinitet.

En brutal erindringsroman om klasse, køn,

vold og svigt.

Arbejdsspørgsmål
x Hvordan træder jeg-fortællerens mor frem

i teksten?

x Beskriv hvordan der bliver ændret i

fortællestilen undervejs.

x Hvilken virkning har det på dig, når der

bliver skrevet med store bogstaver? Hvad er

det et udtryk for der sker lige dér for

jeg-fortælleren? Hvad sker der lige inden?

x Hvilke forskellige følelser giver

jeg-fortælleren udtryk for til og om sin ‘far’?

x Hvordan kommer jeg-fortællerens forhold

til maskulinitet til udtryk?

x Hvordan hænger jeg-fortællerens tanker

om sin egen, sin far og omverdenens

forhold til maskulinitet og seksualitet

sammen med det traume han prøver at

beskrive?

x Hvordan er jeg-fortællerens perspektiv på

‘Søren’ anderledes end morens? Hvilken

følelse står man som læser tilbage med om

moren og jeg-fortællerens forhold?

x Hvilken virkning har det, at morens brev

om ‘Søren’ er start og slut på afsnittet?

https://litteraturportalen.systime.dk/?id=1226


Hold øje under filmen
Når I ser ‘Bjergene’, kan I prøve at være

opmærksomme på følgende:

x Hvordan kameraet som redskab har en

rolle i filmen.

x Noter hvordan instruktøren introducerer

sig selv og familien i filmens begyndelse og

hvordan bruger han sig selv i løbet af

filmen. Hvad er hans mission?

x Læg mærke til særligt faren og

instruktørens forhold til kameraet. Hvordan

bruger de kameraet forskelligt og hvordan

bruger de det på samme måde? Hvad

bruger de det til?

x Tænk over de forskellige

familiemedlemmers individuelle udvikling i

løbet af filmen. Bemærk hvor

familiedynamikken udvikler sig og hvor den

forbliver den samme.

x Tænk over hvordan naturen (fugle, bjerge

m.m) har betydning for de forskellige

familiemedlemmer hver især.

x Bemærk hvilke former for optagelser der

bruges i filmen? Hvornår? Og med hvilken

effekt? - Vær opmærksom på både glade og

sorgfulde oplevelser.

x Læg særligt mærke til filmens afsluttende

scener.

Arbejdsspørgsmål efter filmen
x Hvad er filmens hovedkonflikt og temaer?

x Læs materialet ‘Arbejd med

dokumentarfilm’ og undersøg hvilken

dokumentar-fortælleform der er tale om,

eller hvilke forskellige fortælleformer der

kombineres i filmen? Hvilke filmiske

virkemidler understreger denne

fortælleform?

x Hvilke autencitetsmarkører* bruges i

filmen, og hvor er den mere iscenesat?

x I filmen skiftes der mellem flere forskellige

former for klip, f.eks. hjemmevideoer og

billeder samt instruktørens egne optagelser.

Hvilken effekt har disse skift på

fremstillingen af karaktererne og din egen

oplevelse af filmen?

x Hvad havde det haft af betydning, hvis

filmen havde været mere observerende?

x Læs artiklen: Stortalent kom helt skævt fra

start | Ekko. Diskutér forskellen mellem en

personlig og en privat film, hvor synes du

forskellen ligger?

https://www.ekkofilm.dk/artikler/stortalent-kom-helt-skaevt-fra-start/
https://www.ekkofilm.dk/artikler/stortalent-kom-helt-skaevt-fra-start/


Familien

x Se de første 10 min af Bjergene her: 10

min klip | Bjergene. Hvordan bruger

instruktøren Christian sig selv i filmen og

hvordan præsenteres familien både visuelt

og i voiceoveren - hvilket indtryk skabes af

familien?

x Hvordan forholder de forskellige

familiemedlemmer sig til sorg? Hvilke

forskellige reaktioner har de haft? Hvordan

taler de om det?

x I filmens begyndelse beskrives det, at

især familiens mænd havde svært ved at

tale om deres tanker og følelser efter

lillebroren og sønnen Kristoffers død.

Hvordan synes du maskulinitet præsenteres

i filmen? Overvej for eksempel: Er det

velfungerende? Ønskes der en forandring?

Til inspiration kan du læse følgende artikel

fra Kvinfo, der beskriver idealer og normer i

forbindelse med begrebet: Maskulinitet |

Kvinfo.

x Hvad tænker du superhelte-kostumerne

repræsenterer? Hvad fortæller det om

brødrenes dynamikker internt?

x Hvordan udvikler familien sig igennem

filmen? Hvor udvikler de sig ikke? Hvad har

vi lært om familiens håndtering af deres

sorg og deres måde at bearbejde og

kommunikere på?

Kameraet

x Hvad lærer Christian af at se sin fars

hjemmeoptagelser?

x Hvilke paralleller er der mellem faren og

instruktørens brug af kameraet? Tænk

f.eks. på hvornår de hver især begynder at

bruge det og hvorfor?

x Undervejs i filmen beder den mellemste

bror, Frederik, Christian om at filme ham,

når han vil dele minder han ellers aldrig har

delt. Hvilken funktion får kameraet i disse

situationer?

x Kan I komme i tanke om andre situationer

i filmen, hvor kameraets funktion kommer

eksplicit til udtryk?

Naturen

x Naturen og geografiske steder får gennem

filmen en særlig rolle på både et visuelt og

et mere symbolsk plan. Tænk over, hvordan

der skabes forbindelse mellem naturen og

karakterenes indre i dokumentaren.

x Analyser på følgende scene:

[Christian optager sin far, der gør holdt på

en vandretur i bjergene og ser ud over en

dal].

Christians voice over: “Selvom han er mere

stationær og jeg kommer hyppigere på

besøg, tror jeg altid der vil være en afstand

https://vimeo.com/803905910
https://vimeo.com/803905910
https://kvinfo.dk/maskulinitet/
https://kvinfo.dk/maskulinitet/


imellem os. Men måske den kan blive

mindre. Og jo mere tid vi bruger sammen, jo

oftere opstår der små øjeblikke hvor jeg

føler mig lidt tættere på” [Christians far

vender sig om og tager et billede af

Christian, imens Christian filmer sin far].

[Ny scene af Christian og Christians far, der

begge kigger ud over dalen fra bjerget].

Christians far: “Jeg synes bare det er så

super dejligt at stå oppe her. Det er også

det der er specielt når du går alene.

Fuglene de er ikke så sky som når du er

nede.” [Christians far kigger til siden og ser

en fugl].

Christians far: “Hejsa. Hejsa. Hvem er du?

Hva? Hvem er du? Er du nogen? Er det

okay jeg tager et billede af dig?” [Christians

far tager et billede af fuglen].

x Hvordan har faren ændret sig og hvordan

har deres relation ændret sig? Hvilken rolle

spiller naturen? Hvilken rolle spiller

kameraet?

x Hvorfor tror du Christians far bliver så

optaget af fugle?

Filmens slutning

x Tænk tilbage på dokumentarens

afslutning. Hvad forventede du ville ske i

løbet af filmen? Skete det?

x Analyser og tal om følgende:

I en af de sidste scener ser vi en interaktion

med Christian, der filmer sin mor.

Christians mor siger: “Det føles kunstigt at

for at snakke med dig, så skal jeg snakke til

et kamera”.

Efterfølgende ser vi nogle

hjemmeoptagelser faren har lavet. Den

sidste hjemmeoptagelse er af Kristoffer,

hvor faren siger: “Jeg kan se dig. Du er

herinde”.

x Hvad siger det om kameraets flertydige

rolle i familien?

x Beskriv uddybende, hvad du synes er

filmens pointer om kameraets styrker og

svagheder i at bearbejde sorg og nærme sig

hinanden?

Komparativt arbejde med
skønlitterært værk
Farskibet (2021) af Glenn Bech

Da Glenn er fem år og hans lillebror, René,

er tre, tager deres far sit eget liv.

FARSKIBET er en desperat insisterende

fortælling i og om hans fravær. Om to

efterladte drenge og deres mor, om to

teenagesønner og deres mor, om to voksne

brødre og deres mor – alt sammen i lyset af

tragedien, der blev til tragedierne, der blev

til dette: et sorgfuldt og rasende vidnesbyrd



om en familie ødelagt af giftig maskulinitet.

En brutal erindringsroman om klasse, køn,

vold og svigt.

x Uddrag af bogen er gratis tilgængeligt på

Systimes litteraturportal : tryk her

x Komparative tematikker: Familietraumer,

sorg, autofiktion, maskulinitet

Arbejdsspørgsmål
x Hvilke temaer fra Bjergene går igen i

Farskibet?

x Sammenlign de to værkers fortæller.

Hvem taler i hhv. filmen og bogen og hvem

tales der til?

x Hvilken effekt har de sproglige og filmiske

stilistiske valg på læse- og seeroplevelsen?

x Hvordan skabes der i de to værker et

terapeutisk rum hos jeg-fortælleren og

instruktøren? Er der ligheder?

x På hvilken måde formidler de to

kunstformer - hhv. dokumentarfilm og

litteratur - temaet om sorg og traumer?

Hvilke styrker og evt. svagheder har de to

formidlingsformer i forhold til at beskrive

hovedpersonernes følelse af sorg?

x Hvordan fremstilles forholdet til

maskulinitet forskelligt i hhv. Bjergene og

Farskibet? Og hvordan præger

maskulinitets-normer de forskellige

sorgbearbejdelser i værkerne?

x Hvor eksplicit eller implicit er værkerne om

hvordan maskulinitet spiller en rolle?

Yderligere inspiration til
komparativt arbejde
Mr. Graversen: Instr. Michael Graversen,

Danmark, 2022, 58 min.

I dokumentaren Mr. Graversen instrueret af

Michael Graversen fra 2022 besøger

Michael sit barndomshjem i Grindsted, hvor

han mødes af en forvandlet far. Fri fra et

årelangt misbrug af alkohol og piller er

faren, Svend-Aage, pludselig fuld af energi

– i stærk kontrast til den fraværende far

Michael oplevede gennem sin barndom.

Svend-Aage er nu fast besluttet på at vinde

sin kones kærlighed tilbage, da de i årenes

løb er gledet længere og længere fra

hinanden. Da huset i Grindsted sættes til

salg og et helt livs sirligt arkiverede minder

pakkes i kasser, træder konturerne af et

familietraume fra Michaels barndom frem.

Som 4-årig blev Michael diagnosticeret med

kræft og fem år fulgte med kemokure,

hyppig isolation og frygten for at dø. Det

ændrede for altid familiemønstret hos

Familien Graversen, men med flytningen

øjner Svend-Aage en chance for at tage

hånd om fortidens svigt og gribe

muligheden for en ny chance i livet.

https://litteraturportalen.systime.dk/?id=1226


x Filmen Mr. Graversen kan ses på

nedenstående link og bruges til at arbejde

komparativt med Bjergene. Mr. Graversen |

DR

Arbejdsspørgsmål
x Find ligheder og forskelle mellem

Bjergene og Mr. Graversen, f.eks. i

tematikker og form.

x Begge instruktører tager tilbage til deres

hjemby for at lave deres film, men hvor

adskiller deres mål med filmene sig?

x Find eksempler på hvordan de to

instuktører bruger dokumentarformatet som

et teraputisk rum i de to film?

x Sammenlign mødrenes rolle i de to film.

Hvilke ligheder og forskelle er der?

x Personlige familietraumer, sorg og

ensomhed er centrale temaer i begge

dokumentarfilm. Hvordan formår

instruktørerne med de to værker at gøre

tematikkerne almenmenneskelige? - Hvorfor

kan vi som seere relatere til

hovedpersonerne?

x Begge film har en humoristisk vinkel,

hvordan kommer det til udtryk i de to film?

Hvorfor tror du dette er et greb i begge film?

x Diskuter hvordan personlig udvikling og

forandring er til stede og kommer til udtryk

hos karaktererne i de to film? Hvor adskiller

det sig?

x Hvordan ender Mr. Graversen og

Bjergene forskelligt? Slutter de “lykkeligt”?

x Kan du komme i tanke om andre værker

(bøger, serier, kunstværker), der handler om

sorg, (familie)traumer og ensomhed, hvis ja,

hvilke?

x Hvilke styrker og svagheder synes du der

er i at bruge et dokumentarfilmformat som

Bjergene og Mr. Graversen til at undersøge

et familietraume?

Baggrundsartikler
x Her kan du læse om forskellige filmiske

virkemidler:

Filmiske virkemidler | Filmcentralen

x Her kan du læse en artikel om og med

instruktør Christian Einshøj i forbindelse

med en af hans tidligere film:

Storttalent kom helt skævt fra start | Ekko.

x Her kan du læse Kvinfos artikel, der

beskriver forskellige normer og idealer

forbundet med begrebet maskulinitet:

Maskulinitet | Kvinfo

https://www.dr.dk/drtv/program/mr-graversen-_-genfoedt-i-grindsted_312793
https://www.dr.dk/drtv/program/mr-graversen-_-genfoedt-i-grindsted_312793
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://www.ekkofilm.dk/artikler/stortalent-kom-helt-skaevt-fra-start/
https://kvinfo.dk/maskulinitet/


Autenticitetsmarkører*
Autencitetsmarkører er anvendelsen af f.eks. håndholdt kamera, interviews, arkivmateriale,

rekonstruktioner, voice over, skjult kamera, tekstskilte og grafik, kaldes i dokumentarfilm også

autenticitetsmarkører. Autenticitetsmarkører har den særlige funktion at signalere til seerne,

at dokumentaren bygger på noget virkeligt. Ordet autenticitet kommer af autentisk og betyder

pålidelig og ægte.

——————————————————————————————————————————

ARBEJD MED DOKUMENTARFILM

- Hvad er en dokumentar?

Dokumentarfilm beskæftiger sig med virkelighedens hændelser, miljøer og personer.

Mens fiktionen viser os noget, som kunne ske, viser dokumentaren os noget, som sker eller er

sket. Det er denne fornemmelse af ægthed, som gør den så fascinerende og vigtig.

Dokumentarfilmen gør os klogere på vores omverden og giver os indblik i miljøer, vi ellers ikke

har adgang til. Den kan vise os personligheden bag ansigtet, løgnen bag en regering, de glemte

begivenheder i historien eller de usete detaljer i vores omgivelser.

Der er ægte følelser, oplevelser og fænomener på spil, og de overgår ikke sjældent

fiktionsfilmens fantasi. Men det ville være en fejl at tro, at dokumentaren viser os den rene og

objektive virkelighed. Der er altid tale om en bearbejdelse af virkelighedens stof på en særlig

måde gennem de valg, instruktøren træffer.

Dokumentarfilmen er med den britiske filmproducent og - teoretiker John Griersons defineret

som: ”A creative treatment of reality”. Den er til enhver tid præget af de mennesker, der laver

den - af deres blik, af deres etiske overvejelser, af deres kunstneriske valg og ikke mindst af

deres egen historie. Dokumentaren gør altså mere end bare at vise os virkeligheden - den viser

os virkeligheden gennem andre(s) blikke.

Netop derfor kan den som genre udfordre, forandre og berige vores syn på verden. Det er også

dette fokus på fortælleformen, der adskiller dokumentaren fra TV-reportager og -indslag.



KONTRAKT MED BESKUEREN

Mellem instruktøren og beskueren taler man om, at der indgås en ”kontrakt”, som afgør, hvilke

forventninger man kan have til filmens fremstilling af virkeligheden. Når man ser en fiktionsfilm,

forventer man ikke nødvendigvis en direkte relation til virkeligheden, det gør man med

dokumentarfilm. Beskueren ved, at der er tale om en redigeret virkelighed. Den dokumentariske

kontrakt forbindes ofte med specifikke filmiske greb, der skaber en fornemmelse af autenticitet.

Disse greb kaldes for “autenticitets-markører” eller faktakoder og kan f.eks. være:

• Arkivmateriale, der dokumenterer filmens emne.

• Voice-over, tekstskilte og grafik, der forklarer hvad, hvem, hvor, hvordan eller hvornår.

• Interviews med eksperter eller medvirkende.

• Point of view-synsvinkel eller håndholdt kamera, som viser, at der er en person bag kameraet.

• Rystet kamera og grovkornede billeder, der viser at noget er filmet “lige nu og her”.

• Videodagbog-optagelser.

• On location-optagelser i stedet for kulisser.

• Naturligt lys og lyd.

• Sløring af billeder, forvrængning af lyd og brug af skjult kamera, der signalerer, at det kan

være forbundet med reel fare at udtale sig eller filme.

DOKUMENTARISKE FORTÆLLEFORMER

Det er vigtigt, at man som beskuer ved, hvad det er for en dokumentarfilm, man ser for at kunne

forstå de informationer, den giver. Her er en oversigt over forskellige dokumentariske metoder.

De fleste dokumentarer passer dog ikke i én kategori alene, men kombinerer forskellige

tilgange:

1) DEN UNDERSØGENDE/AUTORITATIVE DOKUMENTAR

- fra den klassiske journalistiske dokumentar til den aktivistiske

Med den undersøgende metode går man journalistisk og dybdeborende til sit emne.

Det handler om at afdække “virkeligheden” bag noget - f.eks. en dansk regerings krigsførelse,

dårlige vilkår i tekstilindustrien eller uretfærdigheder i retssystemet.



Den klassiske journalistiske dokumentar er retorisk bygget op omkring argumentation,

dokumentation og bevisførelse. Derfor inddrages eksperter og forskellige parter i interviews,

ligesom der kan præsenteres fakta gennem voiceover eller tekstskilte. Filmen opstiller ofte

nogle klare rammer for, hvad det er, den skal undersøge. Filmens visuelle side understøtter

argumentet og kan også indeholde arkivmaterialer eller skjulte kameraoptagelser. Men inden for

den journalistiske tradition findes også instruktører, som ikke bare vil vise virkeligheden, men

aktivt forsøger at ændre den. Et voksende felt af film udvikles og produceres i en trekantrelation

mellem dokumentarisme, journalistik og aktivisme. Hvor den mere klassiske journalistiske

tilgang holder sig på den objektive måtte, vil den aktivistiske dokumentar klart give udtryk for en

politisk holdning. Den vil have publikum til at handle, når de forlader biografen. Instruktøren er

mere aggressivt engageret og tager åbenlyst politisk eller holdningsmæssigt stilling, ligesom

han eller hun i visse tilfælde kan bruge stærke virkemidler for at understrege sine pointer.

En instruktør som Michael More gør f.eks. brug af elementer fra fiktionsfilm som iscenesættelse

og overdrivelse, når han med sine dokumentarfilm vil udpege uretfærdigheder i det amerikanske

samfund. Der er selvfølgelig farer ved denne form, som, hvis den ikke får formidlet, at der er tale

om et subjektivt standpunkt, kan blive til politisk propaganda. Dette udgør også en indre

spænding i formatet mellem det aktivistiske og derfor ekstremt holdningspræget og

fremlæggelsen af fakta.

EKSEMPLER

Nedenstående film går fra det objektivt undersøgende til det aktivistiske:

Den hemmelige krig, Christoffer Guldbrandsen, 2006, 58 min.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-hemmelige-krig (Se 00:00-3:54)

Facebookistan, Jakob Gottschau, 59 min. 2015.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/facebookistan (Se 00:00-

02:17)

False Confessions, Katrine Philp, 2018, 91 min.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/false-confessions

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-hemmelige-krig
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/facebookistan
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/false-confessions


Fahrenheit 9/11, Michael Moore, 2004

Klip: Boat Party: https://www.youtube.com/watch?v=4odmtUBtfeU

Bowling for Columbine, Michael Moore, 2002

Klip: Med skudofre i K-mart: https://www.youtube.com/watch?v=K4dDxPsjQFY

The Yes Men Are Revolting, Andy Bichlbaum, Mike Bonanno & Laura Nix, 2014, 87 min, USA.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/yes-men-are-revolting (Se 0:00-04:59)

2) DEN EKSPERIMENTELLE DOKUMENTAR

- det poetiske og det hybride

Der er andre måder at fortælle på end med logiske argumenter, interviews og tekstskilte. Man

kan også eksperimentere med formen og gennem lyd, billede og musik skabe en ny forståelse

af virkeligheden. Modsat de journalistiske film er der her tale om film som sætter sanseligheden

og det poetiske i fokus eller som blander greb og virkemidler fra fiktionen ind i

dokumentarfilmen.

Den poetiske dokumentar udforsker de sanselige og de æstetiske sider af virkeligheden. En stor

del af filmoplevelsen er her måden et emne eller motiv fortælles på. Denne type film er ikke

forklarende i klassisk forstand,men fortæller snarere gennem stemninger og sansninger. Derfor

er elementer som lys, musik og billede nu i absolut fokus og formen har derfor mange

forbindelser til andre kunstarter som billedkunst, musik, dans og poesi. Styrken i den poetiske

form er bl.a. at den kan skabe anderledes måder at se og opfatte virkeligheden på og kan

fremhæve ting i omgivelserne, som vi normalt ikke sanser. Hermed er filmene også ofte i høj

grad subjektive, da de spiller på den enkeltes måder at sanse på.

Hybridfilmen er en film, som fletter traditionelle dokumentariske elementer sammen med

elementer fra fiktionsfilmen. Altså en dokumentar som bruger teknikker som animation,

rekonstruktion, iscenesættelse, dialoger fra et manuskript osv. Hybridfilm bruger greb, hvor de

medvirkende ”spiller” eller ”performer” en udgave af sig selv. Dette bliver særligt interessant,

https://www.youtube.com/watch?v=4odmtUBtfeU
https://www.youtube.com/watch?v=K4dDxPsjQFY
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/yes-men-are-revolting


hvis disse elementer af fiktion peger tilbage på virkeligheden og udfordrer vores opfattelse af

den. Hybridformer er i de seneste år vokset frem og har været med til at sætte vigtige

psykologiske, etiske og genremæssige diskussioner i gang. Et af de mest kendte eksempler er

The Act of Killing, hvori instruktøren Joshua Oppenheimer udfordrer dødspatruljeledere, der

under et militærkup i Indonesien i 1965 stod bag masseudrydelsen af over en million mennesker

til at dramatisere deres rolle i folkemordet. Herved giver filmen et unikt indblik i

massemordernes forestillinger og fantasier om sig selv og deres ofre og i et korrupt regime, som

et interview ikke nødvendigvis kunne have givet.

Hybridgenrer kan gøre det mere kompliceret for tilskueren at gennemskue, hvorvidt en given

film er fiktion eller fakta, og dermed præge vurderingen af filmens budskab. Det er enormt vigtigt

med disse grænseformer, at filmene klart formidler, hvornår grænserne overskrides, så publikum

ikke bliver ført bag lyset. Altså at de gør kontrakten med beskueren tydelig, så publikum ved,

hvad det er for en type film, de ser og hvad det derfor er for en type virkelighed den producerer

og formidler.

EKSEMPLER

Poetiske dokumentarfilm:

Før gæsterne kommer, Jon Bang Carlsen, 1986, 18 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/alle/film/gaesterne-kommer

Halden Fængsel, Michael Madsen, 2014, 26 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kulturkatedraler-halden-faengsel-0

Regen, Joris Ivens, 1929, 14 min, Holland.

Hele filmen: https://www.youtube.com/watch?v=6ADNWzg4ZmE

Skál, Cecilie Debell & Maria Tórgarð, 75 min, Færøerne.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/skal

https://filmcentralen.dk/alle/film/gaesterne-kommer
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kulturkatedraler-halden-faengsel-0
https://www.youtube.com/watch?v=6ADNWzg4ZmE
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/skal


EKSEMPLER

Hybridfilm:

Dissonans, Theis Mølstrøm, 2013, afgangsfilm fra Den Danske Filmskole, 30 min.

Hele filmen: https://vimeo.com/86585309

Ambassadøren, Mads Brügger, 2011, 93 min, Danmark.

Hele filmen: https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000000632/ambassadoren (se 00:00-12:16)

The Act of Killing, Joshua Oppenheimer, 2012, 117 min, Danmark.

Klip: https://www.youtube.com/watch?v=oZqEzIEWzPk

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU

Gensynet, Anna Odell, 2013, 125 min, Sverige.

Hele filmen: https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000001612/gensynet (Se filmens første 10

minutter og klip 00:50:00-00:60:00)

3) DEN PERSONLIGE/DELTAGENDE DOKUMENTAR

- verden set gennem et subjekt

At dokumentarfilm altid er præget af instruktørens intention, synsvinkel og proces med at lave

filmen, fik vi slået fast helt i begyndelsen. Men i den personlige dokumentarfilm er dette sat i

absolut fokus. Her er verden subjektiv - oplevet gennem et bestemt jegs følelser og erindringer.

Instruktøren behøver ikke skjule sig selv et sted bag kameraet, men involverer sig aktivt med

karaktererne i sine scener og gør sig tydelig som afsender af sin film om egen eller andres

personlige historie. Denne metode tager ofte udgangspunkt i det nære og hverdagslige, men

kan sagtens herigennem fortælle noget mere generelt om universelle menneskelige følelser,

tendenser i samtiden eller etiske dilemmaer.

Det at zoome ind på det helt personlige og intime kan være en måde at fortælle om noget

alment menneskeligt som kærlighed, sorg eller udsathed. En afart af den personlige

dokumentar kan være videodagbogen, hvor instruktøren vender kameraet direkte mod sig selv

https://vimeo.com/86585309
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000000632/ambassadoren
https://www.youtube.com/watch?v=oZqEzIEWzPk
https://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000001612/gensynet


og beskriver sine oplevelser og følelser gennem en særlig proces. Med den nye teknologis

udbredelse af videokameraet er mulighederne vokset for at lade sine karakterer filme sig selv

og de begivenheder, de kommer ud for. Dette udvider mulighederne for personlig fortælling.

Instruktøren der laver personlige dokumentarfilm kan ofte stå over for etiske eller psykologiske

dilemmaer, som kan være mere eller mindre tydelige i filmen. Hvordan påvirker instruktørens

følelser og holdninger for eksempel det/dem, der filmes? Kan man vise noget objektivt, når man

selv er indblandet i det?

EKSEMPLER

Personlige dokumentarer:

Mig og min far - hvem fanden gider klappe?, Kathrine Ravn Kruse, 2014, 60 min, Danmark.

Hele filmen: https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002915/mig-og-min-far---hvem-fanden-

giderat-klappe (Se 00:00-10:35)

Den nat vi faldt, Cille Hannibal, 2018, 54 min, Danmark

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-nat-vi-faldt (Se forsmag)

Vesterbro, Michael Noer, 2007, 58 min, Danmark

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/alle/film/vesterbro (Se: 01:15-04:06)

Sherman’s March, Ross McElwee, 1986, 150 min.

Hele filmen: https://www.youtube.com/watch?v=_1eiderGuGI (Se 00:00 - 04:49 )

Family, Sami Said Phie Ambo, 2001, 90 min.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/family (Se forsmag)

Venus - let’s talk about sex, Lea Glob & Mette Carla T. Albrechtsen 2017, 83 min

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/venus (Se: 00:00-10:00)

Brødre, Aslaug Holm, 2015, 110 min.

Hele filmen: https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000003172/brodre (Se 00:00- 15:00 og

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002915/mig-og-min-far---hvem-fanden-
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002915/mig-og-min-far---hvem-fanden-
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-nat-vi-faldt
https://filmcentralen.dk/alle/film/vesterbro
https://www.youtube.com/watch?v=_1eiderGuGI
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/family
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/venus
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000003172/brodre


00:25:40-00:37:58)

Stay behind - min farfars hemmelige krig, Ida Grøn, 2017, 57 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/stay-behind-min-farfars-hemmelige-krig

4) DEN OBSERVERENDE DOKUMENTAR

- fluen på væggen

Tænk på kameraet som en lille næsten usynlig flue på væggen, der ikke påvirker det, der sker,

men bare registrerer det - så har du idealet for den observerende dokumentar. Som begreb

stammer den observerende dokumentarfilm fra 1960’erne, hvor man begyndte at tage kamera

og lyd med ud i virkeligheden. Det knytter sig til de to filmhistoriske tendenser Cinéma verité i

Frankrig og Direct Cinema i USA, som begge er forsøg på at skildre virkeligheden så autentisk

som muligt. Målet var for disse instruktører at vise virkeligheden uden at blande sig.

I den observerende metode er man til stede der, hvor der sker noget - i virkeligheden - og filmer

personer og situationer så virkelighedstro som muligt - uden et journalistisk, personligt eller

holdningspræget filter. Den observerende metode bruges ofte i antropologiske film, der viser

måder at leve på, giver indblik i lukkede, udsatte eller alternative miljøer. Den kan også vise en

offentlig instans “indefra” - som en avisredaktion eller et politisk parti. Man kan også kalde det

for en “følgedokumentar”, hvor man fortæller en historie ved at følge én eller flere personer

igennem et forløb eller over tid.

For at nærme sig virkeligheden så meget som muligt er effekter som underlægningsmusik og

kunstig belysning ofte skrællet væk, ligesom instruktøren forsøger ikke at lade sine holdninger

styre fortællingen eller være til stede med en fortællerstemme (voice-over). Det kan selvfølgelig

aldrig helt lade sig gøre. Instruktøren er altid til stede i sin film i kraft af de valg og fravalg denne

foretager. Han eller hun kan stadig til en vis grad have påvirket sine karakterer til at tackle noget

på en særlig måde eller tale om noget bestemt, ligesom man i klippeprocessen redigerer, hvad

der skal vises og ikke vises. Den observerende dokumentar er derfor aldrig helt objektiv, men

tilstræber en høj grad af objektivitet.

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/stay-behind-min-farfars-hemmelige-krig


EKSEMPLER

Observerende dokumentarfilm:

Hospital, Frederic Wiseman, 1970, USA.

Se klip fra filmen med kommentarer af den amerikanske filmkritiker Richard Brody her:

https://video.newyorker.com/watch/front-row-hospital

Drømmen om Danmark, Michael Graversen, 2015, 58 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/alle/film/droemmen-om-danmark (Se 00:00-09:45)

Ingenmandsland, Michael Graversen, 2013, 30 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/alle/film/ingenmandsland (Se 10:18-12:06)

Rough Aunties, Kim Longinotto, 2008, UK.

Klip: https://www.youtube.com/watch?v=R0zf4_Vxbb8

Hold me Tight, Let me Go, Kim Longinotto, 2007, UK.

Klip: https://www.youtube.com/watch?v=npulKSHgxS0

At være og at have, Nicolas Philibert, 2002, Frankrig.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4_pHFtObb4A

Hele filmen: https://www.youtube.com/watch?v=MWKSrs32u4A

Primary, Maysles & Pennebaker 1960, USA.

Klip: https://www.youtube.com/watch?v=wLkT7z0C5Bc

A Modern Man, Eva Mulvad, 2017, 84 min, Danmark.

Hele filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/modern-man (Se forsmag)

FØR FILMEN
At kende disse forskellige tilgange ovenfor, hjælper os med at forstå og afkode

https://video.newyorker.com/watch/front-row-hospital
https://filmcentralen.dk/alle/film/droemmen-om-danmark
https://filmcentralen.dk/alle/film/ingenmandsland
https://www.youtube.com/watch?v=R0zf4_Vxbb8
https://www.youtube.com/watch?v=npulKSHgxS0
https://www.youtube.com/watch?v=4_pHFtObb4A
https://www.youtube.com/watch?v=MWKSrs32u4A
https://www.youtube.com/watch?v=wLkT7z0C5Bc
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/modern-man


de informationer, en dokumentarfilm giver os. Det er afgørende for en dokumentarfilms

troværdighed, at vi forstår, om der er tale om en subjektiv fortolkning eller objektive

fakta, om en scene er autentisk eller iscenesat.

I det følgende skal eleverne lave en lille definitionsøvelse, hvor de til sidst skal forsøge at
placere den film de har set inden for forskellige dokumentarfilmformater.

DEFINITIONSØVELSE

• Tænk på tre dokumentarfilm, som I hver især engang har set.

• Skriv dem alle ned hver for sig, og diskuter, hvad der gør dem til dokumentarfilm.

• Kan I placere filmen inden for én af dokumentarfilmformaterne? Det kan måske være svært at
finde et enkelt format, der passer. Nogle dokumentarer blander metoder og er svære at placere
- argumentér for de metoder I synes dokumentaren benytter sig af.

• Forsøg at placer de aktuelle film I har været inde at se i de forskellige formater for
dokumentarfilm. Argumenter for, hvad der passer på filmene i de forskellige formater og hvad
der ikke gør. Er der nogle af formaterne man ikke kan placere dem inden for? Hvilken film
passer ind i flest formater?

• Tænk over om arbejdet med filmene ud fra disse dokumentarfilmformater bidrager med nye
indsigter til jeres analyse af filmene og filmenes temaer? Forstår I filmenes budskaber eller plot
på nye måder?


