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Om filmen 

På Odense International Film Festival er ”To ukendte” registreret som fransk, og originaltitlen lyder 

”Deux Inconnus”. Filmen er i den engelsksprogede verden kendt som ”The Strange Ones”, og på 



 

 

dansk hedder den altså ”To ukendte”! Der er for så vidt intet mærkeligt i, at en film har forskellige 

nationale betegnelser, selv om man efterhånden meget sjældent oversætter engelske titler til for 

eksempel dansk. Grunden til, at nationaliteter og nationale filmtitler i dette tilfælde er værd at se 

nærmere på, skyldes, at ”To ukendte” er produceret og distribueret af det franske filmselskab Ad 

Astra Films, som har adresse i Cannes. Officielt er der derfor tale om en fransk film. Men 

skuespillere og locations er udpræget amerikanske og sproget engelsk. Det skyldes, at instruktører 

og dele af filmholdet er uddannede på Columbia University, så hele filmens udtryk amerikansk 

film. Ad Astra Films arbejder i øvrigt gerne i forskellige lande og er for eksempel også involveret i 

novellefilmen ”Black Mulberry” fra 2012, som er optaget i Georgien med lokale skuespillere, der 

taler deres eget sprog. 

”To ukendte” eller ”The Strange Ones” fremstår altså som en amerikansk fortælling. Det er en 

amerikansk novellefilm, som man skal forholde sig til. Den står på skuldrene af en litterær tradition, 

som især den amerikanske forfatter Ernest Hemingway mestrede. Der fortælles en forholdsvis enkel 

historie som er let at genfortælle. Men det er kun en tiendedel af historiens masse. Som det er 

tilfældet med et isbjerg, ligger ni tiendedele nedenunder. Der står meget mellem linjerne i en 

novelle af Hemingway, og der forgår uendeligt meget mellem og under billederne i ”To ukendte”. 

Filmen har en hemmelighed, som den holder på. Det er i dialog med tilskueren, at hemmeligheden 

kan afsløres. Måske. For de største værker er dem, der længst holder på deres hemmelighed, som 

den franske forfatter og filosof Paul Valéry udtrykte det. ”To ukendte” er på den måde et stort værk 

trods sin forholdsvis korte spilletid. En på alle måder eksemplarisk novellefilm, der appellerer til 

dialog, fortolkning og meddigtning. 

 

Handlingsreferat 

Akt 1: 

Der er motorlyde. En bil vil ikke starte, og en mand bander: Fuck, fuck, fuck! En dreng vågner på 

bilens bagsæde og aner ikke, hvor de er. Den unge mand giver drengen besked på at tage sin 

bagage, og de to rejsefæller begiver sig på vej væk fra den holdende bil. De traver, drikker vand af 

en plasticdunk og lader vandet. Månen glider over en morgenskyet himmel. Drengen er træt og kan 

ikke gå videre. Den unge mand opmuntrer ham med, at de kun skal gå et lille stykke endnu. Så skal 

de igen køre. Drengen lader sig overtale, og de går videre. Parret ser et motel et lille stykke vej 

foran dem. De går langs vejen med biler der suser forbi og standser ved motellets svømmepøl. 

Akt 2: 

En kvinde støvsuser i motellet. Hun standser arbejdet og kigger ud af vinduet og går mod døren. 

Den unge mand tænder en smøg og opfordrer til ikke for meget støj, men vil ikke selv i pølen. 

Drengen siger, at han ikke mente, hvad kan før sagde. Han lavede bare sjov (”just kidding”). 

Drengen tager sin bluse af og glider i bassinet. 

Kvinden anråber manden, og drengen glider under vandet og oplever ikke, hvad der videre sker. 

Han finder et par solbriller på bunden, dukker op til overfladen og ser så manden og kvinden snakke 

gemytligt. Manden opfordrer drengen til at hilse på kvinden, som åbenbart har fået at vide, at de er 

på vej for at besøge deres syge mor. Manden skynder sig derfor at fortælle, at de er på vej for at 

besøge deres mor på hospitalet. Hun har ikke langt igen. Men bilen brød sammen. Kvinden vil 

gerne hjælpe og køre dem til et sted, hvor der er et slæbetov (”tow”). Manden er fornøjet, da 

drengen afbryder, at han er tørstig. Manden går hen til en sodavandsmaskine i det fjerne. 

Drengen sætter sig på bassinkanten, og på kvindens inviterende spørgsmål om, hvor de kommer fra, 

svarer han ’ingen steder’ (”nowhere”). Kvinden mener nu ellers at have fået at vide, at de kommer 

fra en station/lejr (”cantonment”). Men det er lyv, fortæller drengen. Manden lyver, fordi han er en 

løgner. Og på irettesættelsen om, at det ikke pænt at sige sådan om sin broder, fortæller drengen, at 

der ikke er tale om en bror. Manden er en kidnapper, narkoman og voldtægtsmand. Han har således 



 

 

kidnappet drengen og slår ham og fortæller, at de er kærester! De har været efterlyst i fjernsynet, og 

drengens forældre leder efter ham og har hyret en seer / et medium (”psychic”), som mener, at han 

er død! Og kvinden, som bestemt ikke synes, at det er sjovt, får det råd at stikke af. For manden er 

desperat og har sikkert planlagt at myrde og voldtage kvinden og stjæle hendes bil! 

Drengen siger, at han bare spøger (”just kidding”) og tager solbriller på! 

Kvinden går, og manden kommer med en dåsevand og kan ikke forstå, hvorfor kvinden, som jo vil 

hjælpe dem, er gået. Drengen fortæller, at kvinden var for meget og gjorde ham utilpas – og 

modtager efterfølgende en lussing! 

3. akt: 

Kvinden er indenfor i motellet og har skyllet sit ansigt på toilettet. Hun ser, at manden tager sin 

oppakning og slæber den modvillige dreng af sted. Hun ser, at manden taler indtrængende til 

drengen, som står med ryggen til kvinden ved vinduet, og giver ham et kys på panden. Drengen 

vender sig om, og kvinden (og publikum) ser hans blodtud! 

 

Faglige mål 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at give indsigt i og forståelse for menneskelige 

relationer og livsbetingelser samt udvikle indlevelse, empati og sociale kompetencer. Gennem 

arbejdet med filmen vil eleverne yderligere få mulighed for at træne og styrke faglige discipliner. 

 

Dansk 

Eleverne vil få mulighed for at 

 diskutere og bearbejde oplevelser og tanker, erfaringer og følelser 

 træne analyse og meddigtning samt få inspiration til at fortælle historier 

 behandle et universelt tema og se det i sammenhæng 

 tage stilling til og fremlægge en oplevelse samt styrke ordforråd og begrebsdannelse 

 

Engelsk 

Eleverne vil få mulighed for at 

 lytte til engelsk sprog og lære engelske ord og begreber 

 forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter 

udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk  

 tage stilling til og fremlægge en oplevelse på engelsk og derved styrke ordforråd og 

begrebsdannelse 

 

Opgavearket indeholder forslag til spørgsmål og opgaver til brug i danskundervisningen. Disse er 

formuleret, så der kan plukkes i dem, og læreren kan vælge de opgaver, der er mest relevante for 

den enkelte klasse. Opgavearket afsluttes med en opgave, der kan danne baggrund for en evaluering 

af arbejdet. 

 

Fag og temaer 

Dansk 

Indfaldsvinkel 1: Hvad er sandt? 

”Just kidding”. Jeg mener det ikke. Det er kun for sjov. Disse ord siger drengen i filmen to gange. 

Første gang efter at have sagt til manden, at han ikke orker at gå mere. Og anden gang efter at 

fortalt kvinden en frygtelig historie om, at de ikke er brødre, at manden er kidnapper, narkoman og 

voldtægtsmand. Og at han har kidnappet, mishandlet og endda har et kærlighedsforhold til drengen 

(”we’re lovers2). Efter den sidste udtalelse, tager drengen solbriller på og skjuler øjnene, som er 



 

 

sjælens spejl. Drengen demonterer så at sige sine egne udtalelser. Men betyder det, at de ikke er 

sande? Hvad er overhovedet sandt og ikke sandt i denne fortælling? Og hvad er filmens sandhed? 

Det er tilskuerens dilemma, og tilskueren har en repræsentant i filmen. Kvinden er også i tvivl om, 

hvad det hele går ud på. Og hvad relationen er mellem manden og drengen. Slutningen, hvor hun 

ser drengens blodige ansigt, er dobbelttydigt. Han er blevet slået, men nu også kysset. Hvad er 

sandt? Og hvad er falskt? 

Disse spørgsmål rejser sig umiddelbart og naturligt efter første gennemsyn af ”To ukendte”, og det 

vil derfor være oplagt at starte arbejdet med filmen her. Skriv på tavlen alle de oplysninger, som vi 

får verbalt. Og sammenhold dem derefter med billedernes udsagn:  

Drengens og mandens handlinger og gøremål i første akt. Drengens attitude, da han fra 

svømmepølen ser manden og kvinden i munter dialog. Mandens ansigtsudtryk, da han skyndsomt 

fortæller drengen, at han har fortalt kvinden, at de er på vej til deres syge ’mor’, da bilen brød 

sammen. Drengens reaktion på dette med udsagnet om, at han er tørstig. Blodtuden og kysset. 

Herefter kan man med udbytte fortsætte arbejdet i grupper, hvor hver gruppe skal komme med bud 

på deres opfattelse af forholdet mellem mand og dreng. Det er vigtigt at komme med eksempler fra 

filmen, når gruppernes fortolkninger fremlægges i klassen. 

 

Indfaldsvinkel 2: Isbjergets hemmelighed 

Novellen ”To ukendte” præsenterer os for to mennesker. De har ingen navne i filmen. Vi ved ikke, 

hvor de kommer fra. Eller hvor de er på vej hen. Vi ved ikke, hvad deres relation er. De møder en 

kvinde, som heller ikke er navngivet, på et motel. Der sker noget mellem de tre mennesker. Og 

manden og drengen, de to ukendte drager videre. 

Ovenstående er toppen af isbjerget. Det er det konkrete, den direkte og enkle handlingstråd. Men 

fortællingen rummer meget mere, som er skjult, og det er her en tolkning sætter ind. Man kan også 

tale om plot 1, som er den ydre handling, og plot 2, som er temaet eller den indre handling.  

Tegn for eksempel isbjerget på tavlen og skriv alle de ukendte størrelser, som ligger under 

havets/novellefilmens overflade. Disse underliggende ting kan formuleres som spørgsmål om alle 

de ting, som eleverne er i tvivl om eller gerne vil have informationer om og svar på. Tal om disse 

ting og prøv at formulere en konklusion: Hvad handler filmen dybest set om? Konklusionen kan 

faktisk være, at novellefilmen ”To ukendte” i virkeligheden ønsker at bevare sin hemmelighed eller 

være så flertydig, at den fortsat pirrer vores lyst til at forstå mennesker. Alle gode historier handler 

om mennesker. Vi ønsker at lære mennesker at kende. For at forstå dem og verden og i sidste ende 

os selv. 

 

Engelsk 

Ord og begreber 

I faget engelsk kan man styrke ordforråd og begrebsdannelse ved at arbejde på engelsk med de 

samme indholdsanalyser som beskrevet under dansk. Derudover kan man også arbejde med enkelte 

ords og begrebers betydning på engelsk og dansk. For eksempel ’just kidding’, titlen ’The Strange 

Ones’, ’tow’ og ’we’re lovers’.  

 

Filmfaglige vinkler 

Dramaturgi, billeder og lyd  

”To ukendte” er en eksemplarisk novellefilm med en klassisk opbygning i tre akter og kan derfor i 

medielære og dansk bruges som eksempel på en kort fortælling og dennes dramaturgi. Filmen har 

kun tre personer og én location. Det vil derfor være oplagt i undervisningen at undersøge, hvordan 

manden, drengen og kvinden er præsenteret ved hjælp af udseende og handlinger. Og hvordan 

motellet fungerer som kulisse for handlingen sammenholdt med billed- og lydside. 



 

 

 

Opgaveforslag 

 Opdel filmen i tre akter og tal om aktskiftene, og om hvordan handlingen føres videre fra en 

akt til det næste. 

 Tal videre om, hvad der sker i akterne og om hvilke billedinformationer, der gives. 

 Beskriv de tre karakterer. Hvordan ser de ud og er klædt? Hvilke handlinger foretager de sig 

i første, anden og tredje akt?  

 Undersøg forholdet mellem billede og replik. Hvordan ser manden ud, og hvordan er mimik 

og kropssprog, da han fortæller om den syge mor? Hvordan ser drengen ud, og hvordan er 

mimik og kropssprog, da han fortæller, at han er kidnappet? Hvordan reagerer kvinden på 

mandens og drengens informationer? 

 Undersøg også hvor kameraet er placeret under samtalerne? Og hvordan 

billedbeskæringerne er? 

 Hvilket indtryk får man samlet af personerne? 

 Tal til sidst om motellet. Hvordan ser det ud? Hvad foregår der? Hvordan spiller motellet 

sammen med filmens handling?  

 Og hvilken funktion har lydkulisses konstante motorstøj fra vejen? 

 

Opgaveark med spørgsmål 

Dansk: 

Formål 

At få indsigt i og diskutere filmens tema og træne grundlæggende analyse af billeder og 

fortællinger. 

 

Opgaver 

Grupper 

1. Formuler plot 1 på to linjer og tal om plottets enkelhed. Hvad sker der på den ydre 

handlingslinje? 

2. Tal derefter om plot 2 og lav en liste over de temaer, som dette plot indeholder. Hvad fortæller 

drengen om manden og deres forhold? 

3. Hvilken rolle spiller kvinden for forløbet? Hvordan udvikler hun sig gennem fortællingen? 

4. Hvilke af drengens udsagn er sande? Eller falske? Hvad mener gruppen om mandens og drengens 

forhold? Hvad kommer de fra? Hvor skal de hen? 

5. Fremlæg jeres tolkning for klassen og giv eksempler fra filmen, som underbygger jeres tanker. 

Alle 

6. Tal om gruppernes resultater. Hvilke tolkninger er samstemmende? Og hvilke er forskellige? 

7. Diskuter til sidst sandhedens relativitet. Hvilke elementer – ord, mimik, kropssprog – er generelt 

med til at danne vores meninger om andre mennesker?  

Afsluttende opgaver 

Alene 

8. Skriv en tekst, hvor I digter videre på novellen og fortæller, hvad der enten er gået forud, eller 

hvad der vil følge efter mødet på hotellet. 

 

Links og litteratur 
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