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Salvador
Et Alinea-filmundervisningsmateriale

Niveau: Mellemtrinnet/Overbygningen
Fag: Samfundsfag, kristendom, historie, dansk, spansk 
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Til læreren 
Salvador bygger på virkelige begivenheder, men filmens forklaring på hændelserne er 
ren fiktion.

Undervisningsmaterialet til den spanske novellefilm Salvador indeholder et 
handlingsreferat, som kan støtte hukommelsen efter filmvisningen. Da der er mange 
verbale informationer sammen med filmens sluttekster, er disse nedskrevet og 
medtaget i forlængelse af handlingsgennemgangen. Derefter følger tre temaer, som 
blandt andet behandler forholdet mellem fiktion og virkelighed og naturligvis filmens 
temaer om terrorisme og frelse:
 1)  At fortælle i ord, musik og levende billeder behandler filmens struktur og    
  fortællegreb. Filmen er inddelt i tre klare, men vidt forskellige akter. Arbejdet  
  med struktureringen og akternes filmiske fortælleformer kan skabe klarhed   
  over en filmfortælling, der på en gang er både enkel og kompliceret. 
 2)  Salvador er navnet på en dreng, der har stor betydning for filmens    
  handlingsforløb. Salvador betyder ’frelser’, og frelsermotivet kan være en   
  indfaldsvinkel til forståelse og tolkning af filmen. 
 3)  Terrorisme sætter fokus på fænomenet ’terrorisme’ og ser på mennesket bag   
  terrorhandlingen og diskuterer terrorismens mulige årsager. 

Under Lyst til mere nævnes en filmtitel, som kan være interessant at supplere arbejdet 
med. 

Man kan vælge at arbejde med et 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 enkelte overlap i de tre temaer, og arbejdet med filmen kan både være af formel 
art og en introduktion til begrebet terrorisme. Hvad angår filmisk fortælleteknik er 
der yderligere materiale om filmiske virkemidler i Alineas filmskole. 

God fornøjelse med film og arbejde.
Judith & Ulrich Breuning
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Credits
Spanien 2007
Instruktion: Andelatif Hwidar
Foto: Gabriel Guerra
Klip: Eloy González & Goyo Villasevil 
Musik: Álvaro Solaz & Caldo
Spilletid: 11 minutter

Handling
En togvogn med passagerer. Man keder sig stille til vognens blide vuggen eller tjekker 
mobiltelefon, hører musik i øresneglen, glatter nederdelen for et nyfigent blik, 
blunder! En klokkeren barnelatter bryder stilheden: En dreng klapper hænder med 
sin far, mens mor smilende ser til. Faderen holder sig for øjnene, tæller og spørger 
spøgefuldt: ’Mor, har du set Salvador?’ Drengen har nemlig med forældrenes smilende 
billigelse gemt sig. Men de ved naturligvis godt, hvor han er. 

Den uskyldige gemmeleg involverer en mand, som netop har skjult Salvador, men 
medsammensvorent nægter at have set en knægt med kort hår og kække øjne! 
Dernæst spiller en dame med, og hun har heller ikke set en lille og meget fræk dreng! 
Og endnu en dame tilbyder at gemme Salvador under sin frakke, men drengen smutter 
forbi hende for at skjule sig hos en ny mand. 

Manden stirrer frem for sig. Der høres for første gang ikke reallyde, men 
underlægningsmusik.  Manden rejser sig og går baglæns ud af togvognen. Tiden skrues 
visuelt tilbage til hans ankomst i togvognen. Filmens spor kører pludselig baglæns. 
Mandens omvendte bevægelsesmønster fortsætter ned ad trapper, ind i opgang, op 
ad trapper, ind i lejlighed. I en hane drypper en dråbe op i hanen, og i et badeværelse 
foretages en barbering modsat. Barberskum suges ind i en dåse, og skæg sættes på 
plads i mandens ansigt. Manden har nu langt, sort fuldskæg og også en hvid, mønstret 
kalot på. Han sukker dybt! Nedtoning og optoning. Nu falder vanddråben i naturlig 
retning fra hanens åbning. Tiden går ikke baglæns mere.  

Nedtoning og optoning. Et tændt fjernsyn viser billeder af udbombede togvogne. I 
en lejlighed sover Salvador i sofaen, mens far og mor ser de frygtelige optagelser. Far 
løfter Salvador for at lægge ham i seng. En speaker fortæller om terrorhandlingen: 
’… fjernbetjening, politiet fandt en rygsæk med 10,2 kilo plastisk sprængstof fremstillet her i 
Spanien, type C med mærkat fra den gamle eksplosivproducent Rio Tinto. Detonatoren er spansk 
produceret af kobber og forbundet til sprængstoffet med en ledning, så et simpelt opkald eller 
vibration til enheden satte sprængladningen i gang. Der var også et kilo fragmenter skruer og søm 
fæstnet rundt om enheden … 

En tekst dukker op: ’SALVADOR, en daglig mirakelhistorie’ 
… mobiltelefonen i rygsækken, uden at nævne fabrikat, er en af de mest anvendte i befolkningen. 
Ifølge bombeeksperter blev rygsækken fundet i en af togvognene og taget med sammen med 
al anden bagage, der blev mistet i denne katastrofe, til Vallecas politistation. Her i de tidlige 
morgentimer blev det undersøgt af bombeeksperter. Indenrigsministeriet har fortalt os, at de ikke 
ved noget andet end, at rygsækken findes …’
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Terrorangrebet i Madrid: 

To og et halvt år efter angrebet på World Trade Center i New York sker der en 
ny terrorkatastrofe. Den 11. marts 2004 sprænges lokaltog i luften nær Atocha-
banegården i Madrid. 191 mennesker bliver dræbt og 1.824 såret. Bomberne bliver 
udløst fra mobiltelefoner. 28 personer bliver anklaget. De anklagede er islamister fra 
Nordafrika.

At fortælle i ord, musik og levende billeder
Den spanske novellefilm Salvador begynder i en togvogn. Der præsenteres en 
stemning af lad hverdagstrummerum, og en række personer og situationer 
præsenteres ved hjælp af blikretninger. En mand kigger for eksempel på en ung 
kvindes knæ, og hun trækker tækkeligt nederdelen ned. Præsentationen ender ved en 
lille dreng, der leger med sin far. Og snart er en gemmeleg i gang. Den slutter hos en 
mand, der skjuler den lille, glade knægt. Her slutter første akt.

Salvador er klassisk inddelt i tre akter. Filmens handling består af en begyndelse, 
en midte og en slutning, og akterne er her tydeligt adskilte og meget forskellige i 
fortælleteknik. Hvor første akt er en såre naturlig skildring af en hverdagssituation, 
er anden akt en sublim visuel demonstration af, hvordan tiden kan skrues tilbage og 
skildre en begivenhed, der ligger forud for togrejsen. Manden, der skjuler drengen, går 
simpelthen baglæns ud af toget, og anden akt fortæller, at han har ændret udseende, 
før han gik ind i togvognen. Dette afsnit er underlagt musik, hvor første akts lydside 
består af togets susen, elektronikstøj, korte dialoger og barnelatter.

Tredje akt foregår i et helt andet rum. I en lejlighed, hvor drengen fra første akt bliver 
lagt i seng af sin far. Og hvor fjernsynet viser dokumentariske billeder af udbombede 
togvogne. En speakerstemme fortæller, hvad der er hændt. Akten er verbalt 
informationsmættet.

Første akt er en ren fiktionsfortælling i realistisk stil. Anden akt fokuserer på 
en persons ydre forvandling ved filmisk at lade tiden gå baglæns. Og tredje akt 
indeholder reelle oplysninger om faktiske forhold og en virkelig begivenhed. 

SAMMEN
Tal i klassen om filmens handling og struktur. Hvordan er filmen inddelt i •	
akter? Og hvad fortælles der i de tre akter? Skriv på tavlen, hvad der sker i 
første akt? Anden akt? Og tredje akt? Hvad handler filmen om?

GRUPPER
Gå derefter i grupper på fire til fem elever og tal videre om, hvilke filmiske •	
virkemidler der bruges i de tre akter for at fortælle historien? 
Tal videre om, hvad der egentlig sker i første akts togvogn? Hvordan •	
præsenteres personerne? Hvad laver de? Hvordan er stemningen i starten? 
Hvordan ændres stemningen? Hvad er årsagen til stemningsskiftet? Hvem er 
katalysatoren? Hvordan indfanges personerne? Hvilke lyde høres i togvognen? 
Tal om, hvorfor en kvinde, der tilbyder at gemme drengen, forbigås? Hvad er 
konflikten i første akt? Hvem er hovedpersonen i første akt?
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Hvordan er anden akt fortalt? Hvordan vises det i billeder, at handlingen går •	
baglæns? At vi oplever tiden før, manden går ind i togvognen? Hvordan vises 
det i billeder, at tiden igen går fremad? Hvem er hovedpersonen i denne akt? 
Hvad foretager manden sig? Hvad er hans projekt? Hvilke følelser afspejles i 
billedforløbet? Hvordan underbygger lydsiden følelser og forløb?
Hvordan er tredje akt fortalt? Hvordan gives informationerne i denne akt? •	
Hvor er vi henne? Hvad er det første, som vises i tredje akt? Hvad tror, 
tilskueren, at der er sket? Hvordan er stemningen? Hvem er hovedpersonen? 
Hvad er det egentlig, at speakeren fortæller? 

SAMMEN
Fortæl klassen om gruppernes tanker og iagttagelser på skift. Stil spørgsmål •	
til hinanden, og få ved fælles hjælp uddybet og forklaret uklare ting. Tal om 
filmens blanding af fiktion og virkelighed.

ALENE
Afslut dette temas arbejde med at skrive en tekst, hvor tiden går baglæns, og •	
fortæl, hvad der er gået forud for en dramatisk hændelse. Start teksten med 
en fatal begivenhed, hvis forhistorie fortælles baglæns.

GRUPPE
Gå sammen i grupper på fire, læs jeres tekster højt for hinanden, og fortæl, •	
hvordan I greb opgaven an. Tal om form og indhold, og giv positiv kritik.

Salvador 
Filmen er baseret på virkelige hændelser. Fjernsynsbillederne i tredje akt er autentiske 
optagelser fra terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004. I dette angreb var det 
ikke alle bomber, som eksploderede. Nogle sprængladninger bliver simpelthen 
ikke detoneret. Filmen har sat sig for at forklare, hvorfor bomberne ikke sprang. 
Eller rettere at give et fiktivt bud på det, som ingen ved. Svaret ligger i eksplicit i 
efterteksten: ’Salvador, en daglig mirakelhistorie’. Der er ifølge filmens kontekst 
simpelthen tale om et mirakel. Og drengenavnet Salvador giver et tydeligt fingerpeg 
om miraklets årsag. For navnet, der kommer fra latin, betyder ’frelser’! Og en dreng 
som frelser og barnet som forsoner er en kendt historie: Et barn bliver for eksempel 
født i Betlehem, og der bliver fred på Jord! ’Os er i dag en frelser født’! En virkelig 
begivenhed får i fiktionens form mytologiske/religiøse overtoner.

SAMMEN
Gense filmen, og tal igen om, hvad der sker i første akt, og i særdeleshed •	
drengens rolle og betydning for togpassagererne. Hvad er årsagen til, at 
drengen smutter forbi kvinden, der byder sig til, og hen til manden? Hvad 
er det, der sker? Hvorfor sker det? Kan det, der sker, forklares? Tal også om 
andre historier, hvor et barn samler mennesker og spreder glæde.
Tal endvidere om, hvorfor den togvogn, hvor Salvador samt hans far og •	
mor befinder sig, ikke bliver sprængt i luften. Hvad sker der med manden, 
da Salvador gemmer sig hos ham? Hvordan tror I, at han har befundet sig i 
vognen, og hvilke tanker har han gjort sig? Hvilke følelser sætter kontakten 
med barnet i gang? Hvilken handling eller undladelse vælger manden? Hvad er 
konsekvenserne? For passagerne og for ham selv?
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TO OG TO
Skriv en kort tekst, hvor I to og to sammen redegør for mandens tanker, •	
fra han forlader lejligheden, til han sidder i toget og opnår nærkontakt med 
drengen. Saml alle tankerne i en sætning, som skal være tekstens overskrift.

SAMMEN
Læs teksterne højt i klassen, og skriv overskrifterne op på tavlen. Tal om dem, •	
og diskuter ligheder og forskelle.

Terroristen
terror subst. –en
1. organiseret voldshandling, der fremkalder frygt i en befolkning; især om en politisk 
begrundet voldshandling, der har til formål at tvinge magthavere til at imødekomme 
fremsatte krav, fx ved at bombe offentlige bygninger el. kapre passagerfly
terrorist subst.  –en, -er, -erne
1. en person, som udøver organiseret terror
(Politikens Nudansk Ordbog, Politikens Forlag 2000)

Terrorisme, vold, oftest mod sagesløse, udført af enkeltpersoner, grupper eller netværk 
for at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksomhed om et politisk 
eller religiøst budskab
(DEN STORE DANSKE, Gyldendals åbne encyklopædi)

De tragiske hændelser i Madrid i 2004 er en såkaldt terroraktion. Filmen Salvador 
giver et billede af en mulig terrorist, som ikke kan fuldføre sin planlagte handling, 
nemlig at udløse bomber via sin mobiltelefon. Filmen er karrig med sine oplysninger 
om den mandlige hovedkarakter. De få informationer er kun toppen af isbjerget. Der 
ligger en stor masse under overfladen, som tilskueren selv må stykke sammen til den 
forståelse af et sammenhængende forløb i dialog med filmens fortælling.

SAMMEN
Tal i klassen om den mulige terrorist. Hvordan er han skildret i første akt? Og •	
i anden akt? Hvordan fortæller filmen, at han kan være terrorist? Hvad får vi 
at vide om manden? Hvordan har hans udseende og påklædning betydning for 
vores opfattelse af personen? Hvad tyder på, at manden kan være terrorist? 
Hvordan smitter informationerne fra de tre akter af på hinanden? Hvordan 
farver tredje akts oplysninger opfattelsen af mandens tanker i første og anden 
akt? Hvordan stykkes alle informationer sammen til en tolkning? 
Tal videre om det billede, som filmen tegner af en terrorist. Hvordan er han? •	
Hvordan skildres hans følelser? Adskiller han sig fra andre mennesker?? Passer 
han på jeres opfattelse af en terrorist? Hvad tror I, at intentionerne er med at 
give dette billede af en terrorist? Husk at begrunde jeres synspunkter.
Diskuter til sidst mulige bevæggrunde for terrorhandlinger. Hvorfor bliver •	
folk terrorister? Hvad driver dem? Er der noget, som kan retfærdiggøre 
terrorhandlinger? Underbyg jeres svar med eksempler, og tal også om frygten 
som våben såvel om muligheder for at bekæmpe terrorisme. 

Lyst til mere 
Det Danske Filminstituts filmstribe indeholder en dokumentarfilm med titlen Madrid 
Connection, der handler om de to hovedmænd bag den virkelige terroraktion i Madrid. 
Filmen fortæller om mændenes fortid og sociale baggrund. Der findes naturligvis også 
mange informationer om terrorhandlinger på nettet.   5   
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