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FLASKEHALSEN 
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    Tegning af Marianne Skovsted Pedersen 

 

Animationsfilm på ca. 25 min. Efter H.C. Andersens eventyr af samme navn. 

Kort resumé: 
En flaskehals, der agerer som vandskål i et fuglebur, ser tilbage på sit forunderlige liv. Man følger den 
nypustede champagneflaske fra hylden hos vinhandleren, hvor fremtidsdrømme om storhed fylder meget 
blandt de fine flasker. Fra forlovelsesfest til sejlads på de store have med forlis til følge havner 
champagneflasken i Sydamerika, hvorfra den som frøbeholder sendes tilbage til Danmark. Mærkværdigvis 
havner den igen på hylden hos vinhandleren, hvorfra den først blev solgt. Endnu engang får 
champagneflasken mulighed for at opleve den lykkerus, det er, når proppen skydes af og det bobler ud af 
halsen – idet flasken bliver solgt til en ballonskipper, der lader proppen springe i 550 meters højde. Herefter 
smider han flasken ud. Den havner ituslået på altanen hos en ældre dame, der finder anvendelse for 
flaskehalsen som vandskål i fugleburet. I øvrigt er den gamle dame, den selvsamme, der blev forlovet i 
starten af fortællingen. 
 
Pædagogisk kommentar: 
Fortællingen er et tingseventyr – og filmen vil være velegnet til at sætte fokus på begrebet ”besjæling”.  
I adskillige fortællinger for børn (både filmiske og litterære) tillægges ting og dyr menneskelige egenskaber 
– så det vil ikke være et ukendt begreb for eleverne. 
 
Filmen vil naturligvis også være velegnet i et forløb med temaet eventyr eller H.C. Andersen. Historien er 
struktureret som ”fortællingen i fortællingen i fortællingen”, idet filmen indledningsvis fortæller historien 
om et par børn, der skal passes af en ung mand, fordi far og mor øjensynligt skal til fest. Barnepigen 
fortæller så i skikkelse af H.C. Andersen historien om flaskehalsen, der fortæller historien om sig selv. 
 
 
 
Fortællerstemme 
Historien fortælles af både H.C. Andersen (alias barnepigen), der høres, når historien springer frem i tid – 
og af champagneflasken, der er jeg-fortælleren, som indleder og afslutter historien om flaskehalsen. 
Handlingen fortælles dog også af hovedpersonens og bipersonernes replikker samt af billeder og lyd. 
Lad eleverne være opmærksomme på dette og tal om hvordan de forskellige ”fortællere” virker. 



 
Tema:  eventyr, tingseventyr, H.C. Andersen                Fag: Dansk  Målgruppe: Indskoling 
Titel: FLASKEHALSEN                           Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af pædagogisk konsulent for indskolingen, Marianne Skovsted Pedersen VIA-CFU  maj 2011   

 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 2 af 2 

 Hvilke kunne evt. undværes? 

 Hvilke kunne ikke undværes? 

 Hvilke fortæller mest? 
 
Lyd 
Jfr. ovenstående 
Tal om hvad den samme fortælling i tekst-form evt. skulle have tilføjet.  

 ”Hør” evt. et udsnit af filmen uden at kunne se billederne 

 Se et filmudsnit uden at kunne høre lyden. Lad eleverne speake eller lave replikker til 

 Underlægningsmusikken er ikke særligt fremtrædende i filmens fortælling. Den er ikke til stede 
hele tiden; men spiller en vigtig rolle for stemningen i forskellige scener. Fx ved forlovelsen i skoven 
og under skibsforliset. Lad eleverne lytte efter musikken og gøre sig tanker om, hvad musikken 
udtrykker 

 Lad også eleverne være opmærksomme på de mange lyde (reallyde), der understøtter fortællingen. 
Skriv evt. en liste på baggrund af et filmudsnit. Nogle lyde understøtter direkte det, billederne viser 
– andre lyde fx fodtrin fortæller uden, at vi kan se det, at nogen kommer eller går. 
 

Tema 
Ud over at tale om tingseventyr og/eller H.C. Andersen kan andre temaer og problemstillinger tages op. Fx 

 Skæbne 

 Hovmod – ukuelighed – selvoptagethed. 

 
Endvidere 
- vil det være oplagt at inddrage elevernes kendskab til lignende historier i film eller andre medier. Det kan 
være handlinger, hvor ting eller personer kommer ud på lange besværlige rejser for til sidst at vende hjem 
igen – eller det kan være fortællinger fra omtrent den samme historiske tid eller søfartshistorier 
 
Lad evt. eleverne fortælle deres livs historie – evt. som tegneserie, i photostory eller som en jeg-fortælling i 
ren tekst 
 
- der er flere vendepunkter i flaskens liv undervejs i historien. Lad eleverne være opmærksomme på, 
hvornår disse opstår 
 
-  kan det anbefales, at læse billedbogen ”Anton og tingenes sjæl” af Katrine Marie Guldager i forbindelse 
med filmen. I denne fine fortælling fra 2010 mødes virkelighed og tings-besjæling, hvilket udfordrer 
læseren til refleksion og måske diskussion. 
 
 
 
 
Eventyret fra 1858 kan ses her:   http://hc-andersen.flussi.dk/flaskehalsen.htm 
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