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Tell Your Children 
Et Alinea-filmundervisningsmateriale 

Niveau: Overbygningen 
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, kristendom 
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 Handling•	
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 Fortællestil/filmiske virkemidler•	
 Historik og moralitet•	
 Lyst til mere •	

Til læreren
Helt berettiget vakte den ungarske novellefilm Tell Your Children stor opsigt til Odense 
Film Festival i 2008. Sammenholdt i et kort og velstruktureret forløb på fem minutter 
skildres en ungarsk lille piges skæbne under 2. verdenskrig. Som titlen indikerer, 
opfordrer filmen til, at børn bliver fortalt om fortidens forsyndelser. Kun derved kan 
vi nemlig forstå nutiden. Det klare pædagogiske sigte gør Tell Your Children særdeles 
velegnet til undervisning. 

Undervisningsmaterialet til novellefilmen Tell Your Children består af et kort 
handlingsreferat, som kan støtte hukommelsen efter filmvisningen, og forslag til tre 
indfaldsvinkler:

	1)	 Tidens	gang beskæftiger sig med filmens skildring af tidsforløbet. Handlingen   
  spænder over flere årtier, hvilket kræver en særlig fortælleteknik og    
  fortællestil. 

	 2)	 Fortællestil omhandler især de filmiske virkemidler. 
	 3)	 Historik	og	moralitet ser på filmens historiske oplysninger og historiens   
  betydning for forståelse af nutiden. 

Undervisningsmaterialet indeholder også et appendiks, hvor der under overskriften 
Lyst	til	mere gives ideer til et videre arbejde med film og temaer.

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. 
Den kan også naturligt indgå i et tema om 2. verdenskrig.

God fornøjelse med film og arbejde.
Judith	&	Ulrich	Breuning
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Credits
Tell	Your	Children	(Meséld	el…)
Ungarn 2007
Instruktion og manuskript: András Salamon
Foto: Gábor Szabó
Klip: Károly Szalai 
Spilletid: 5 minutter 

Handling
Grumsede sort/hvide billeder. Menneskekolonne med hænderne over hovederne. 
Barnegråd. Jødestjerner på fangernes ærmer. Et kors af pile på fangevogternes. 
Ungarn. 2. verdenskrig. Fangerne på vej langs en flod mod tilintetgørelse. Jøderne 
kommanderes til at klæde sig af. Værdigenstande sorteres. De bagbindes med ståltråd. 
Nakkeskud og maskingeværsalver får floden til at flyde med lig. En lille pige med en 
bamse skiller sig ud fra mængden. Opildnet af sin mor forsøger hun at flygte. Hun 
kaster sig i floden og svømmer under vandet, mens kuglerne slår ned omkring hende. 
Pigen når over til den anden bred. Hun sidder forkommen. Hendes ansigt udtrykker 
ulyksalighed, modløshed og sorg. Filmens første del er slut.
	 1)	 Andel del viser et par ben, som spadserer fra højre mod venstre og illustrerer, at  
  tiden går, og at pigen bliver ældre og vokser sig stor: 
	 2)	 Først er det den lille piges, mens en hest går den modsatte vej i baggrunden. 
	 3)	 Så et par teenagerben med plisseret nederdel. Benene passerer en plakat, og en  
  bil kører forbi. 
	 4)	 Tredje par ben tilhører en ung kvinde med højhælede sko og en lårkort kjole. I   
  baggrunden kører en motorcykel forbi.
	 5)	 En hippie iført kjortel med bælte og lange bukser samt gummisko spadserer.
	 6)	 En gammel kone med indkøbsnet efter sig fuldender billedmontagen af tidens   
  gang. Hun går langs en mur, der er fyldt med graffiti.

Den gamle kone går stille og roligt, da der bag hende kommer en flok skinheads med 
øldåser og nationalistisk flag. De brøler aggressivt og hælder øl ud over den gamle 
dame. Hun tørrer øllet væk med hånden. Billedet fryser. 

Tidens gang
Tell Your Children er tydeligt opdelt i to meget forskellige kapitler. Første del er i sig 
selv en afsluttet fortælling om en lille pige, som flygter fra døden og redder sig i land 
på den anden side af en flod. Anden del viser tidens gang og afsluttes med nogle 
bøllers chikane af en gammel kone. Hvor første del til en vis grad kan stå alene, er 
anden del afhængig af de informationer, som gives i historiens første kapitel.  

Betragter man filmen som en naturlig helhed, fungerer første del om nedskydning og 
flugt som første akt, tidens gang er anden akt, og bøllernes ankomst og overgreb er 
tredje akt.

For at få overblik over fortællingen vil det være hensigtsmæssigt at få styr på 
begivenhederne ved at lave en handlingslinje.
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SAMMEN 
 Tegn en handlingslinje på tavlen, og plot de væsentligste begivenheder ind. •	

Tal i klassen om de steder, hvor handlingen tager en ny drejning. Tal også om 
filmens forskellige stilarter og fortællekneb. Se især på mellemspillet med den 
billedlige illustration af tidens gang. Hvordan fortæller filmen uden ord, at 
pigen bliver ældre? Hvad ser man på billederne? Hvad sker der i baggrunden? 
Hvordan forstærker de forskellige baggrunde tidsbilledet? Hvordan fortæller 
filmen, at den gamle dame i slutningen er den samme karakter som i filmens 
start? Hvordan ved vi med sikkerhed, at det er startens lille pige, som er blevet 
gammel?

ALENE
 Skriv en tekst eller lav en illustration, der beskriver tidens gang. Vælg en •	

metafor for tiden. I filmen er det ben, der går. Du kan vælge at skrive et digt 
eller en prosatekst, tegne et billede eller lave en tegneserie.

SAMMEN
 Hæng de færdige resultater op på opslagstavlen, og fortæl på skift om jeres •	

tanker og ideer. Giv respons.

Fortællestil/Filmiske virkemidler
Filmens første del viser en brutal nedskydning af mennesker ved en flod, hvor en lille 
pige mirakuløst overlever ved at svømme over på den anden bred. Denne del er fortalt 
i en tilstræbt dokumentarisk stil med sort/hvide billeder og et registrerende point of 
view, hvor kameraet følger begivenhederne neutralt. De kornede og regnfulde billeder, 
som er fastholdt med det håndholdte og bevidst rystende kamera, giver en autenticitet 
og en fornemmelse af en virkelig begivenhed. Ofte er kameraet i øjenhøjde med den 
lille pige. Lydsiden er ligeledes virkelighedsnær med mågeskrig, barnegråd, bønner og 
skudsalver. Frem for alt er der ikke ledsagende og fortolkende underlægningsmusik, 
kun ’virkelighedens’ nøgne reallyde.

Men der er ikke tale om en dokumentarfilm eller en dokumentarisk registrering af en 
tilintetgørelsesproces. En dokumentarfilm indfanger virkeligheden og beskæftiger sig 
med ’rigtige’ mennesker i deres autentiske miljøer. Tell Your Children er optaget i 2007, 
mens begivenhederne skal forestille at foregå under 2. verdenskrig. Der er altså tale 
om fiktion eller rekonstruktion, hvor skuespillere spiller roller og følger et manuskript 
samt agerer efter instruktørens anvisninger. Der er således undervandsoptagelser, og 
der er også et filmhold til at filme pigen, da hun når over på den anden side, så der kan 
skabes et sigende nærbillede.  
 
I Steven Spielbergs filmiske epos om holocaust, Schindlers	liste (Schindler’s	List), fra 
1993 er der ligeledes uoverskuelige, dokumentarlignende skildringer af en meget 
realistisk udryddelsesproces, som pludselig får ansigt og bliver personificeret af en lille 
pige, der bærer en rød frakke i den ellers sort/hvide film. Gennem pigen bliver det 
uoverskuelige konkret og følelsesmæssigt forståeligt.  

Filmhistorien har mange eksempler på brug af dokumentariske virkemidler i 
fiktionsfilm. Det ses for eksempel i Gillo Pontecorvos Slaget	om	Algier	(La	battaglia	di	
Algeri, 1966) og Steven Spielbergs Saving	Private	Ryan	(1998).
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SAMMEN
 Gense eventuelt filmens første del, og tag notater om stil, kameraplacering •	

og lydside. Hvor er kameraet placeret i forhold til de skildrede begivenheder? 
Hvordan bevæger kameraet sig? Hvordan ser billederne ud? Hvad er effekten? 
Hvordan oplever vi tragedien på flodbredden? Hvad sker der? Hvordan 
underbygger lydsiden fortællingen? Hvad fortæller lydene om begivenhederne?

GRUPPER
 Gå i grupper på fire til fem elever og diskuter filmens fortællestil. Find •	

eksempler på de dokumentariske virkemidler, og tal om, hvorfor og hvordan vi 
alligevel kan afsløre, at der er tale om en rekonstruktion eller direkte fiktion.

 Vælg en repræsentant for gruppen, som fremlægger jeres tanker, overvejelser •	
og konklusioner for klassen.

SAMMEN
 Tal videre i klassen om dokumentarfilm og om film, der benytter en •	

dokumentarisk stil for at opnå autenticitet.

Historik og moralitet
Tell Your Children præsenterer i filmens første del både bødler og ofre. Ofrene 
bærer en sekstakket stjerne på ærmerne, og bødlerne har armbind med et kors af 
pile. Den sekstakkede stjerne kaldes davidsstjerne eller jødestjerne. Den betyder 
i jødisk mytologi, at Gud og verdensaltet hører sammen og symboliserer generelt 
jødedommen. Stjernen indgår således i det israelske flag. Under 2. verdenskrig påbød 
nazisterne og deres lejesvende alle jøder at bære den sekstakkede stjerne synligt på 
tøjet. Davidsstjernen i filmen fortæller, at der er tale om en jødeudryddelse. Bødlernes 
armbind med de krydsede pile fortæller til gengæld, at de tilhører det ungarske 
fascistiske, antisemitiske pilekorsparti. Partiet blev stiftet i 1935 og var i perioder 
forbudt. Men fra 1944 til 1945 havde partiet regeringsmagten. I denne periode blev 
mange jøder henrettet eller sendt til en lignende skæbne i nazistiske udryddelseslejre 
som for eksempel Auschwitz.

Den kun fem minutter lange novellefilm er fortalt uden tale. Det er billederne, som 
fortæller historien. Og det er symboler som jødestjerne og krydsede pile, bøllernes 
flag og øldåser, kronragede hoveder og påklædning samt hordens dyriske brølen, 
som forstærkes af en dunkende rytmisk musikledsagelse, der giver vished om filmens 
hensigt og budskab. Til sidst hældes der øl ud over den gamle dames hoved, hvis hår i 
slutslaget fremstår lige så vådt som den lille piges efter svømmeturen i floden.

Dermed er filmens morale meget klar. Den ungarske film, Meséld	el… (2007) med den 
sigende internationale titel Tell Your Children formaner eller snarere opfordrer til at 
fortælle børn om fortidens forsyndelser. Kun derved forstår vi nutiden. Og kan undgå, 
at uvidende unge mennesker forulemper en kvinde, som i sin barndom har oplevet de 
mest forfærdelige ting.
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GRUPPER 
Gå i grupper på fire til fem elever og tal om filmens symboler. Hvilke symboler •	

er der tale om? Hvad betyder symbolerne? Hvad fortæller symbolerne om 
de mennesker, som bærer dem? Hvordan passer symbolerne i tidsbillederne? 
Hvordan viser billeder og symboler, hvilken tid handlingerne udspiller sig i? 
Hvordan skildres forskellen på fortid og nutid? Og hvilke ligheder er der?

Tal også om filmens morale. Hvad ønsker filmen at fortælle og formidle? •	
Hvordan gør den det? Hvad synes I om budskabet? Og om filmen som 
helhed? Diskuter aktualiteten? Kunne filmen være lavet i Danmark? Og 
hvordan kunne en dansk udgave af historien forme sig? Husk at begrunde jeres 
synspunkter. Tag derefter udgangspunkt i titlen, og find en dansk titel, som 
efter jeres mening dækker alle filmens aspekter. 

Vælg en repræsentant for gruppen, som fremlægger jeres tanker, overvejelser og •	
konklusioner for klassen.

SAMMEN
Tal om historiens betydning for nutiden. Hvorfor er det vigtigt at kende vores •	

historie? Hvad kan vi lære af historien? Hvad kan vi bruge den til? Hvordan 
kan for eksempel filmkunsten bidrage til forståelse af fortidens betydning? 
Kan I give eksempler på andre former for kunst, hvor historien formidles? 
Litteratur, musik, billedkunst, andre film, mv. 

 Afslut arbejdet med at skrive en anmeldelse af filmen.•	

Lyst til mere viden
Måske har I fået lyst til at vide mere om 2. verdenskrig og især forholdene i Ungarn. 
Denne samling indeholder yderligere en ungarsk novellefilm, With	a	Little	Patience 
(2007), som ligeledes handler om 2. verdenskrigs jødeudryddelser. Begge film er 
en ransagelse og et opgør med fortiden. Der er mange informationer at hente på 
biblioteket eller på nettet, hvor der også findes oplysninger om de nazistiske og 
fascistiske symboler og deres betydning. 

I Alineas Filmskole	2009 findes den Oscar-belønnede novellefilm Legetøjsland	
(Spielzeugland)	fra 2007, der handler om de tyske jødeforfølgelser.  

I Alineas filmskole findes der meget mere om filmiske virkemidler, hvis I vil arbejde 
videre med film og filmsprog.

.
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