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Æblehovedet og Kommandanten  
En dokumentarfilm af Per Wennick, DR1, 2007, 60 min. 

 

Æblehovedet og Kommandanten er en dokumentar af Per 
Wennick. Den handler om søstrene Frida og Dora, der vokser op 
i Københavns ”rabarberkvarter”. I filmen ser de aldrende søstre 
tilbage på deres liv, og det går op for seeren, at Dora er ramt af 
demens og langsomt er ved at miste sin erindring. Filmen 
handler om erindring, søskendekærlighed, omsorg og levede liv. 
Filmen er et fornemt bud på erindringsdokumentar, og giver 
samtidig et flot historisk rids af søstrenes tilværelse. Materialet 
til filmen har fokus på erindringsgenren og samspillet mellem 
filmiske virkemidler og indhold.  
     Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 

 

Fælles Mål 

Fra slutmål efter 9. klassetrin: 
 
Sprog, litteratur og kommunikation 

 demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og 
andre udtryksformer 

 gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre 
udtryksformer 

 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer 
 
 
Fra vejledningen 7.- 9. klassetrin: 
 
Ud fra elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer arbejdes der med 
analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af både indhold og udtryk. 
 
 
Undervisningen på 7.-9. klassetrin omfatter især: 
 
Fakta programmer i elektroniske medier og film: 
nyhedsudsendelser, dokumentarfilm og reportager 
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Ideer til undervisningen 

Før filmen 

Før man ser udsendelsen, kan man eventuelt arbejde med filmiske virkemidler og genren erindring: 

Link til arbejde med film: http://www.emu.dk/gsk/fag/dan/undervforloeb/film/index.html 

Forslag til materialer om genren erindring: 

Erindringer af Birthe Christensen og Birgitte Therkildsen, del af serien Dansk i dybden , Gyldendal 

Min historie i undervisningen af Jens Raahauge, Marianne Eskebæk Larsen, Helle Svane, Kurt Thybo og 
Hanne Schriver, Dansklærerforeningens forlag 

Serien Min historie fra Dansklærerforeningen 
 

Forslag til undervisningen 
Minuttallene henviser til dvd’ens kapitler. 

Se først dokumentaren i sin helhed. Herefter arbejdes i grupper med nedenstående opgaveforslag. 
Underoverskrifterne er de samme som på dvd’ens thumbnails, så det vil være mest hensigtsmæssigt, at 
man i fællesskab ser filmstykkerne og derefter i grupper arbejder med spørgsmålene.  
 

Frida & Dora 

Intro – 3.35: 

1. Beskriv ud fra det lille klip dit umiddelbare indtryk af Dora og Frida. Forklar, hvad der får dig til at 

mene, som du gør? 

 

2. Hvilke typer billeder er brugt i klippet? – og hvilken effekt har de forskellige billeder? 

 

3. Hvilke forskellige lydkilder indeholder klippet, hvordan bidrager de hver især til helhedsindtrykket? 

Her er teksten til Doras sang: 

 

…vi er bare brikker i det store dumme Spil, 
uden stor Betydning, men nu ved jeg hvad jeg vil. 
Jeg vil bygge en Verden, men helt for mig selv, 
hvis du vil, maa du godt komme med, 
for maaske kan vi der finde Lykke og Held, 
til at glemme al Verdens Fortræd. 
Hvis vi tror paa hinanden og uden Jalousi 
bare holde de Løfter vi svor, 
kan vi bygge en Verden saa stor og saa rig 
paa den gamle forhærdede Jord. 
 
Læs teksten et par gange og kom så med dit bud på, hvorfor man har valgt netop denne sang. Hvad 
fortæller den om tilværelsen, verden, lykken og ja, måske om Dora? 

http://www.emu.dk/gsk/fag/dan/undervforloeb/film/index.html


 
Tema:  Fag: Dansk Målgruppe: 7.-9. klasse 
Titel: Æblehovedet og Kommandanten Vejledning Lærer    

Udarbejdet af pædagogisk konsulent for dansk, Tine Pedersen CFU UCN 16-06-2011   
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 3 af 4 

 
4. Giv et bud på, hvad henholdsvis bamserne og de tågede træer symboliserer. 

 
Karakteristik 

11.40 – 16.42: 

5. I dette stykke får man et grundigt indblik i de to søstres situation. Det er oplagt her at arbejde 

videre og beskrive, analysere og uddybe karakteristikken af de to søstre, som blev startet i den 

første opgave. Kom gerne ind på måden søstrene er fremstillet på, og hvor bevidst man har valgt at 

vise de næsten parallelle situationer. 

 

At mindes 

19.17 – 21.45: 

 
6. Passer søstrenes erindringer sammen? – Hvad mon gør, at de mindes episoderne forskelligt? 

7. Beskriv klipningen. Hvordan understøtter og samarbejder den med indholdet? 

8. Find modsætningspar i klippet og fortæl til sidst, hvordan klippet med de to hunde passer til resten 

af handlingen og stemningen i klippet. 

 

Flugten til Sverige 

43.00 – 45.40 

I dette klip hører vi om søstrenes flugt til Sverige under besættelsen.  

9. Beskriv de historiske billeder i klippet og deres effekt, samt fortæl, hvorfor du tror, familien måtte 

flygte. Find gerne steder i filmen, der fortæller om søstrenes religiøse baggrund. 

 

 Søstre         

Afslutning 47.25 – slutning 
 

10. Dora sidder i haven. Hvilken historie skaber billede, lyd og fortælling tilsammen? – Og hvordan er 

lyset brugt i klippet? 

11. Hvordan oplever Dora erindringen og virkeligheden omkring Bernhart? 

12. Hvilke spor er der lagt ud i løbet af filmen, som kan antyde noget om Doras tilstand? Mener du, det 

havde virket bedre eller dårligere, hvis vi fra starten var vidende om Doras demens? 

Efter Doras sang reagerer Frida meget voldsomt. 

13. Hvad får hende til at reagere på den måde? Er der flere ting, der gør udslaget? Kom ind på 

søstrenes opvækst og deres indbyrdes forhold. 

Efterfølgende og afslutningsvis er der en samtale mellem søstrene om netop det at være søstre. 
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14. Beskriv samtalen. Hvad er det vigtigste for de to, hvad betyder det for dem at være søskende? 

 

Efter filmen 

Efter udsendelsen kan man med fordel perspektivere ud fra delemner i dokumentaren: 

 Teksten Kære Farmor af Sys Bjerre 

 Emnet demens 

 Alderdom 

 Søskende 

 Andre genrer indenfor det filmiske udtryk 

 Brug eventuelt nedenstående liste over supplerende materialer på dit lokale CFU. 

 

Supplerende Materialer 

Erindringer af Birthe Christensen og Birgitte Therkildsen, del af serien Dansk i dybden, Gyldendal. 

Min historie i undervisningen af Jens Raahauge, Marianne Eskebæk Larsen, Helle Svane, Kurt Thybo og 
Hanne Schriver, Dansklærerforeningens forlag. 

Serien Min historie fra Dansklærerforeningen. 

 


