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Careful with that Axe
Et Alinea-filmundervisningsmateriale 

Niveau: Mellemtrinnet/Overbygningen 
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Til læreren•	
Credits•	
Handling•	
Tidens gang•	
Vittigheder i billeder og ord•	
Vittigheder om økser og andet livsfarligt værktøj•	
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Til læreren
Careful with that Axe er en lille filmisk vittighed på kun godt og vel to minutter.  

Instruktøren Jason Stutter har ladet sig inspirere af et Pink Floyd-nummer, Careful 
with that Axe, Eugene, til at skabe et uskyldigt gys om en dreng og en økse. Filmen er 
yderst virkningsfuld og illustrerer forbilledligt, hvordan man forholdsvis enkelt i lyd og 
billeder kan skabe en pointeret historie.

Dette undervisningsmateriale består af et kort handlingsreferat, som kan støtte 
hukommelsen efter filmvisningen, og forslag til tre temaer, der fokuserer på at fortælle 
i ord og billeder og om vittighedens opbygning og væsen:
	 1)	 Vittigheder	i	billeder	og	ord
	 2)	 Vittigheder	om	økser	og	andet	livsfarligt	værktøj
	 3)	 Vittigheder	og	humor 
 
Man kan vælge at arbejde med ét eller flere temaer, ganske som man kan vælge frit at 
plukke i de tilhørende elevopgaver. Det afhænger af den afsatte tid, men der er stof til 
både en enkelt lektions efterbehandling eller til et lidt længere arbejde med filmen. 
 
Der er god hjælp at hente i Alineas filmskole, hvis man yderligere vil arbejde med de 
filmiske virkemidler. 

God fornøjelse med film (og der er virkelig tale om en fornøjelig spøg) og arbejde.
Judith	&	Ulrich	Breuning
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Credits
Careful with that Axe
New Zealand 2008
Instruktion, produktion, manuskript og foto: Jason Stutter  
Musik: Matt Stutter
Spilletid: 2 minutter

Handling
En idyllisk gård i pastorale omgivelser. En barfodet dreng kaster sten i en bæk og løber 
forbi en huggeblok, hvor en mand kløver brænde. Da manden forlader sin gerning, 
smutter drengen hen til huggeblokken og griber øksen for at prøve at svinge det ikke 
ufarlige redskab mod en brændeknude. Han sætter først sin bare fod på blokken. 
Og så en hånd. Bare han dog ikke kommer til at gøre skade på sig selv! Det gør han 
imidlertid ikke. I hvert fald kun i moderat form. Da øksen sidder fast, vrister drengen 
den fri. Og giver sig selv et utilsigtet gok i nødden!

Vittigheder i billeder og ord
En særlig kortfilmgenre er anekdoten eller vittigheden. Her er overraskelsen, den 
velplacerede pointe og det forløsende grin selve filmens mål og berettigelse. Ganske 
som det er tilfældet med alle de vittigheder, der fortælles rundt omkring, og som 
også florerer på nettet i hobetal. Et karakteristisk træk ved vittigheden er, at den 
som mange andre gode fortællinger er opdelt i tre akter med spændingsopbygning og 
forløsning. Careful with that Axe hører til en type af barske vittigheder, hvor død og 
lemlæstelse er historiens motor. Der siges ikke et ord i filmen, den er udelukkende 
fortalt i lyd og billeder. Filmens underliggende fortælling er, at drengen selvfølgelig 
ved, at det er forbudt at bruge øksen, når der ikke er voksne til stede. Han kigger sig 
således omkring, før han griber fast om økseskaftet.

SAMMEN
Tal om •	 Careful with that Axe. Opdel denne filmiske vits i tre akter, og tal om 
spændingsopbygning og den overraskende pointe. Hvad tænker I under 
filmen? Hvad tror I, at der vil ske? Hvorfor tror I det? Hvordan snyder eller 
overrasker filmen jer?
Tal også om, hvorvidt det er i orden at spøge med en drengs mulige •	
lemlæstelse. 
Gense eventuelt filmen, og læg mærke til, hvordan filmen skaber sin •	
atmosfære af frygt, gys og spænding. Læg især mærke til brugen af nærbilleder 
og klip.
Hvordan er filmen opbygget? Hvordan veksler filmen mellem nærbilleder – •	
fod-, hånd-, økse- og totaloptagelser? Tal om, hvorvidt filmens handling kan 
fortælles som en vittighed med ord. 

Her er en mundtlig fortalt og nedskrevet vittighed i den barske genre:

En mand er på besøg på en bondegård og møder en lille dreng:
Hvad	laver	din	far	og	mor? spørger manden den lille dreng.
De	er	blevet	kørt	over	af	en	mejetærsker! svarer drengen.
Nå,	men	hvad	laver	dine	søskende	så? 
De	er	også	blevet	kørt	over	af	en	mejetærsker!
Hvad	laver	du	så,	min	lille	ven?
Jeg	kører	mejetærsker!
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GRUPPER
Gå i grupper på fire til fem elever og tal om mejetærskervittigheden. Hvem er •	
personerne? Hvad handler vittigheden om? Hvordan er den opbygget? Hvad 
er det overraskende moment? Ligner den fortalte vittighed den filmiske?
Hvilke ligheder og forskelle er der på en mundtlig fortalt vittighed og en •	
filmisk?
Tal videre om, hvorvidt mejetærskervittigheden kan laves som film. Hvordan •	
skulle den fortælles i billeder og ord? 
Lav et storyboard, som er en slags tegneserie, der angiver nærbilleder og •	
totaler af de to personer. Overvej, om historien må ændres, og få indført 
billeder af en mejetærsker. Kan overraskelseselementet overhovedet fortælles 
i billeder?
Hæng jeres storyboard på opslagstavlen, og fortæl om gruppens overvejelser.•	

Vittigheder om økser og andet livsfarligt værktøj
Man rækker en hånd op, hvor man gemmer ringfinger, langemand og tommeltot. Det 
er kun pegefinger og lillefinger, altså to fingre, der holdes i vejret. Så spørger man: 
Hvad er det her? Og svarer selv: En tømrer, som bestiller fem øl på en bar!

Det kan være farligt at omgås værktøj som for eksempel en rundsav eller som i filmen 
en økse. 

SAMMEN
Tal i klassen om farligt værktøj og om, hvad der kan ske, når børn er •	
uforsigtige. Hvad kan man for eksempel erstatte øksen i Careful with that Axe 
med? 
Gå på You Tube og se, hvad instruktøren Jason Stutter også har fundet på. •	

Vittigheder og humor
Der er altid blevet fortalt vittigheder. Humor er en vigtig ingrediens i dagligdagen, 
og det gode grin kan virke forløsende i mange sammenhænge. Og for så vidt også 
det ondskabsfulde grin. Vittigheder om konger, kejsere og paver samt alskens 
magthavere har gennem historien været en overlevelsesstrategi i svære tider. Små 
menneskebørn kan bruge humor om berømtheder og kendisser for at få dem placeret 
på et genkendeligt niveau. Man kan også fortælle lidet flatterende historier om for 
eksempel molboer og århusianere, kvinder i almindelighed og blondiner i særdeleshed, 
jøder og muhamedanere samt gøre nar ad folks hudfarve og udseende. Man kan også 
være selvironisk og grine ad sig selv, når man har dummet sig eller været uheldig. 
Vittigheder kan tillige være frække eller ligefrem sjofle. I hvert fald kan man roligt 
sige, at ikke alle vittigheder er stuerene. Og der er mange eksempler på vittigheder, 
ikke alle finder morsomme.

SAMMEN
Tal i klassen om vittigheder og om, hvornår I sidst har haft et godt grin. •	
Hvad får jer til at le? Giv nogle eksempler fra dagligdagen, skolen og film? Fra 
tegneserier og bøger samt fjernsynet og internettet?
Tal også om, hvorvidt der er tale om uskyldige løjer eller ondskabsfuldheder? •	
Om hvornår en vittighed går over stregen og bliver direkte ondskabsfuld.
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GRUPPER
Gå i grupper på fire til fem elever og fortæl på skift en vittighed. Tal om, •	
hvordan den enkle vittighed er opbygget og om, hvorfor den er sjov eller ej. 
Tal også om, hvorvidt der findes emner, som man ikke bør lave sjov med og •	
fortælle vittigheder om.
Vælg den bedste vittighed, og øv jer på, hvordan den bedst kan fortælles og •	
præsenteres. Skal én eller to eller flere fortælle vittigheden? 
Fortæl vittigheden i klassen. Husk at argumentere for, hvorfor I har valgt •	
netop denne vittighed, og vær indstillet på at modtage positiv såvel som 
negativ kritik.
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