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Sømanden & Juristen (1): historier fra et hospice  
DR1, 2011, 30 min. 

FORORD TIL LÆREREN 
’SØMANDEN § JURISTEN - HISTORIER FRA ET HOSPICE’ er en tv-dokumentar i 5 dele.  

Når vi har udvalgt netop denne dokumentarserie, er det, fordi den er eksistentiel.  Hvordan nærmer 
mennesker, der skal dø, sig døden? Hvordan nærmer pårørende sig døden? Hvordan nærmer det moderne 
danske samfund sig døende? Dokumentaren berører os alle, fordi den som dokumentargenre skildrer flere 
etiske dilemmaer i forbindelse med det uundgåelige i livet: Mødet med døden. Grundvilkåret er, at vi alle 
skal herfra engang. Samtidig skildrer serien en høj faglighed blandt læger, præster, sygeplejersker - og 
frivillige. 

Døden er på mange måder tabuiseret. Der er på et hospice x antal dage til ’at gøre boet op’, ’til at få rettet 
op på …’, så hvilke tanker har man med sig selv? Og hvilke vil man dele med andre? Med en 
dokumentarjournalist? – Og med seere? 

Dokumentargenren bevæger sig mere og mere ind i mediebilledet.  Den er på overfladen fakta, men går man 
tættere på med analyseredskaber, vil man finde ud af, at der også er fiktion, redigering med valg og fravalg til 
stede. Eleverne må lære at forstå og forholde sig til genren i danskundervisningen. Her skal man også være 
opmærksom på, at en dokumentarfilm også i dag kan tilhøre flere genrer, og at genreblandinger finder sted, 
jf. opgaven med indplaceringen af ’SØMANDEN § JURISTEN’ i en undergenre. 

 
Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelsen. 

 

Tak til Anders Agger for tilladelse til at bruge noter fra foredraget ’Den etiske balance’, som blev holdt d. 21. 
2. 2012 i Kulturhuset ’Inside’, Hammel.  Tak også for gennemsyn af denne pædagogiske vejledning. 
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VIDEN TIL LÆREREN  
AA anvendes efterfølgende som forkortelse for dokumentarinstruktøren/dokumentarjournalisten Anders 
Agger. 

Dokumentaristen AA fik på grund af goodwill lov til at lave denne serie, trods udbredt skepsis i redaktionen. 
Mod al skepsis fik den en placering i primetime kl. 20.30 (lige efter ’Hammerslag’)og viste sig at trække rigtig 
mange seere, da den blev udsendt første gang. 800 – 900.000 seere hver gang. Samtidig var det med en 
meget kompleks seergruppe. På facebook fik AA 300 henvendelser efter udsendelsen. Henvendelserne var 
skrevet med hjertet og udtrykte, hvor berørte afsenderne var. De efterfølgende 2 – 3 uger gik for AA meget 
med at besvare mails – som AA siger, var det en fin øvelse i at møde sine seere. 

Vi mener, at dokumentaren i sin skildring er så livsbekræftende og med glimt af humor, at den vil være en 
berigelse at arbejde med i danskundervisningen i overbygningen.  AA siger selv, at det var ’en visuel foræring’ 
af få accept fra hospicet ’Anker Fjord’, der ligger så tæt på Vesterhavet. Der er et storladent landskab, og ’det 
lille menneske’ i det store landskab bliver billedliggjort. Symbolikken blev foræret. 

Den kan bruges som enkeltstående ’tekst’, som led i et genrearbejde med andre udtryksformer – sagstof og 
som en del af et forløb om ’Døden’. 

Dokumentaren sætter i 1. del ramme og persongalleri.  AA ventede i 2 uger, inden sømanden ’lukkede op’. 
Der kunne jo ikke laves aftaler på forhånd med de døende, men AA ville gerne have sine karakterer så tidligt 
som muligt i forløbet.. 

Pitchet (det korte førsteudkast til at lave serien efter optagelserne) har været: Virkeligheden overgår 
fantasien. Her kommer sømanden, der ikke kender datterens efternavn. Han søger og forenes med sin datter 
i sine sidste dage på hospice. 

Dramaturgiidéen har været: Sådan oplever sømanden sig selv lige nu – sådan oplever psykolog, præst, læge 
og pårørende sømanden lige nu. Men sømanden fortæller ikke alt. Nogle hemmeligheder, som fx hvordan 
tatoveringerne kom, går med sømanden i døden. Selv da datteren, han ikke har set i 28 år, skal komme, 
nævner sømanden det ikke for AA før dagen før, hun kommer. 

Anbefalet målgruppe: (8.)9. – 10. klasse. 

Dramaturgi 
Der er tale om en lang intro til en hel serie, som består af 5 dele. Det er ekstremt vigtig at sætte situation, 
sted og personer i den første dels intro. Med datterens direkte montage-intro signalerer AA, at han vil gå tæt 
på tabuer. Med hendes voice-over ’afsløres’, hvor tæt vi skal følge hovedpersonerne frem til, døden er 
indtruffet: En død mand i en kiste.  

Men også juristens tilgang til døden præsenteres. Han får lov til at tale direkte til AA og dermed til seerne. 
Med sine filosofiske overvejelser bliver han præsenteret – og med sig selv som den unge jurist som 
baggrund. Et liv er ved at ebbe ud. Lad eleverne opdage, at juristen er klippet ind i AA-delen. Næppe 
tilfældigt! Mens AA filosoferer, bliver juristen sat ind i noget, der nærmer sig en krydsklipning, fordi de begge 
filosoferer over døden. Det bliver juristens præsentation.  

Så forskellige de to mænd har været i livet og levet deres liv, så forskelligt præsenteres de også i introen! 

Det er vigtigt at få fremhævet overgangen mellem introerne og stillbilledet. Billedsiden, hvor det til slut i 
introen åbnes fra hospice ud til den store natur, som AA lige er kørt igennem. Denne gang åbnes der også til 
et nærmest ’himmelsk lys’ for enden af korridoren – for enden af hospicegangen. Her er igen tale om det 
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abstrakte over for det konkrete. Lydsiden får sat ord på 3 overordnet begreber for AA’s skildring af 
terminalfasen: Afmagten, angsten og humoren. Læg mærke til, at der bliver anvendt bestemt form for alle 3 
substantiver - der er tale om det almenmenneskelige grundvilkår skildret gennem de to forskellige mænd og 
en personlig dokumentarform. 

Genre og fortællestil 
Hvis 1. del er noget rendyrket, så er den en personlig dokumentar. På den gode måde er dokumentaren old 
school i sit narrative forløb. Det er en lineær fortælling, hvor afslutningen kendes af seerne på forhånd. Den 
har en ro i sig og rummer en respekt i forhold til hovedtemaet: Døden. 1. del (og hele serien) har et klassisk 
episk forløb.  Form og indhold følges ad. Som ofte set er heller ikke denne dokumentar ren i sin form, når den 
skal defineres ud fra undergenrer. 

Der er noget poetisk, som slår stemningen an i den lange intro. Kim Larsens tekst kan eventuelt inddrages i 
fortolkningen. For hvorfor er lige netop den sang valgt? Her må både det musikmæssige (lydlige) udtryk og 
det tekstmæssige, hvor fiktionstekstens indhold og budskab kommer frem, inddrages. Vi foreslår at bruge 
dette element i den opsamlende evaluering. 

Måske er det velvalgt at gemme sangteksten/sangen, så den først analyseres som en del af evalueringen. Så 
er ’ringen’ sluttet! 

Fortællerytmen (klipperytmen) med den særlige ro er vigtig at få eleverne til at fange. Her er så tydelig en 
sammenhæng mellem indholdet, temaet og formen. Det særlige nærvær må analyse og fortolkningsarbejdet 
give en bevidsthed om. Selv i valget af JBS-underbukser er der en særlig stemning og fortællestil til stede (12: 
30). 

Hjælp til fortolkningsarbejdet 
Med hensyn til opgaven ’Lav i fællesskab et ordkort for ordet HOSPICE. Brug bilag 3’, så er der tænkt på, at 
mindmappen både kommer til at indeholde konkrete og abstrakte ordvalg. Kasserne til ’Hospice er ikke …’ og 
’Hospice er …’ er netop tiltænkt at indeholde større abstraktioner. 

I personkarakteristikken er det nærliggende at inddrage den bibelske fortælling om ’Den fortabte søn’ – her 
med omvendt fortegn! Der er en tydelig parallel til den stærke og lavmælte glæde hos både far og datter 
over at have fået ’Sømanden i havn’ – han er kommet hjem igen. Den sammenføring kommer til at stå stærkt 
over for Juristens rationelle sans, for han kæmper med det irrationelle i livet og døden. Juristen kæmper mod 
døden. Når man har set alle dokumentarseriens dele, ved man, at begge ender det samme sted – i døden. 

I hospiceverdenen ved Vesterhavet sker der måske en personudvikling, mens seerne og AA følger Sømanden 
og Juristen. Allerede i første del får vi Sømanden på billedsiden forbundet med en sang på lydsiden, mens 
Juristen på billedsiden forbindes med en salme.  At den ene konkret forbindes med mad og litteratur og den 
anden med noget, der for det meste er gået galt og antydes, og hvor meget rimer på øl, skildres også værdigt 
og ligeværdigt i dokumentaren. De to finder i hvert fald hver deres ståsted i tilstanden som et døende 
menneske. Samtidig møder vi to mænd i et udpræget kvindeunivers. Man kan gøre sig tanker og 
betragtninger om, om døden er kvindeliggjort, når det drejer sig om en naturlig (pga. sygdom) og civiliseret 
død i Danmark. 
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Fælles Mål 

Til læreren om de faglige og konkrete mål  

Udvalgte trinmål efter 9. klasse: 

 gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation 

 vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer 

 fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse 

som analytisk forståelse 

 vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre 

udtryksformer 

 udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden 

 
Udvalgte trinmål efter 10. klasse: 

 vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation  

 forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed  

 demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre udtryksformer  

 gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler 

 forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet 

 
I bekendtgørelserne til fsa og fs10 er der bestemt, at der såvel i opgivelser som i prøveoplæg/fordybelses-
områder skal være eksempler på andre udtryksformer – sagstof. Det vil sige, at der skal være mindst to 
eksempler på undergenrer.  Den aktuelle prøvevejledning i dansk med bekendtgørelsen som bilag er 
tilgængelig på nettet. 

Eleverne får i ’SØMANDEN § JURISTEN’ en konkret viden om, hvad en personlig dokumentar er og gennem en 
ikke-fiktiv genre får de en større bevidsthed om temaet død.  

 

Parafrase 
I 1. del af *SØMANDEN § JURISTEN’ møder seerne den 53-årige sømand, Per Flindt. Han har levet et hårdt liv. 
Nu er han på hospice - og føler, at han bliver nødt til at kontakte den datter, han ikke har set i 28 år. Den 
anden hovedkarakter er Juristen. Juristen vil ikke ende sit liv her og nu på et hospice - og kæmper imod. Hans 
datter besøger også ham. DR`s Anders Agger har i 6 uger været frivillig på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. 
I dokumentaren skildrer han primært de to mænds sidste dage. 
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ELEVOPGAVER 

Ind i dokumentarserien 
Alle ser tv-dokumentarens 1. del på 30 minutter. Eleverne skriver hurtigskrivning om deres 
førstehåndsindtryk i 10 minutter. Dette er beregnet til den umiddelbare første oplevelses og reaktion. 

1. Dramaturgi 
Gense de 3 introer/anslag: 0.00 – 2.13. 

Læs først: 

 Det almene.  Med brug af Kim Larsens sang og fyrtårnet, der blinker, nærmest som livets lys. Regnen 

slår mod glasset. En melankolsk stemning slås an.  

 Det konkrete. Med brug af voice-over og stillbilleder, Her bliver der tale om en billedcollage med 

datterens fortællerstemme (den pårørendes stemme). Denne indtrodel er helt klart lavet efter 

sømandens død. 

 AA’s mission. Missionen kommer til syne på både billed- og lydside. Med brug af 

panoramabillede/panorering, hvor AA gør sig selv til en lille brik i samspillet mellem den store natur 

og livets afslutning. Læg mærke til fortællerstemmen. Læg mærke til, hvor vi befinder os. Der er tale 

om et ’før’ og et på vej til udførelsen af en ’mission’. Der tales om dokumentarprojektet. Læg mærke 

til den forklarende stemmeføring. Se det storslåede landskab, som også er stemningsskabende. Bilen 

forsvinder. Tv-seerne kommer ind i bilen, og seerne oplever et medsyn, idet ’vi’ kigger ud af forruden 

sammen med AA. Seerne er med på missionen. Læg mærke til præsentationen af juristen. 

 Stillbillede med dokumentarseriens titel afslutter introen. Der er en sort linje som sammen med 

titlen danner et kors. Den hvide flade plus den sort grafik giver dødsannonceassociationer 

De ca. 2 minutter er lang tid i en intro, og der er tale om en stramt komponeret intro. 

2- personers opgave. Dernæst fællessamtale. Søg svaret – prøv at forklar, hvorfor: 

 Bruges der sammenhængende introer? 

 Hvad er formålet med hver mini-intro? 

 Hvorledes inddrages seerne? Hvad er formålet med at gøre det på denne måde? 

 Hvordan er overgangen fra introerne til seriens titel? Hvad vises der på billedsiden? Hvilke begrebers 

nævnes på lydsiden? 

 Hvorfor siger sømanden mon ja til dette dokumentarprojekt? 

 Hvorfor siger sømandens datter mon ja til dette dokumentarprojekt? 

 Hvorfor siger juristen mon ja til dette dokumentarprojekt? 

 Har det en betydning for os som seere, at vi skal følge to mænd og ikke to kvinder på vej mod døden? 
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 Hvorfor siger personalet/institutionen mon ja til dette dokumentarprojekt? 

 Det er ikke almindeligt, men her får vi faktisk dokumentarinstruktørens begrundelse for sin 

dokumentarserie. Hvad er AA’s mission? 

 

2. Kontinuitetsklipning 
Begrebet kontinuitetsklipning handler om, at vi som seere får en oplevelse af en ubrudt sammenhængende 
handling. Lykkes det i første del. Det gøres ved, at dele, der klippes imellem hænger logisk sammen og med 
diskrete overgange. 

 Find eksempler på kontinuitetsklipning i introen. 

 

3. Spot på ord  
Grupper. Brug Bilag 2 - ordkort 
Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle af de væsentlige og betydningsbærende ord i 
dokumentaren, samt arbejde med elevernes forforståelse og beskrivende sprog.  

 Gå sammen i mindre grupper 

 Læg ordkortene på bordet med bagsiden op.  

 Eleverne skiftes til at trække et kort.  

 Beskriv for de andre, hvad der står på kortet uden at bruge selve ordet.  

 De andre skal nu gætte ordet på kortet. 

 

Individuelt. Hurtig-skriv 

 Tænk og skriv i 3 minutter med udgangspunkt i sætningen: 

Hvad forestiller du dig, at en dokumentar, som indeholder disse ord kommer til at handle om? 

 

I grupper. Oplæsning og Betydningsmindmap 

 Eleverne læser deres hurtig-skriv op for hinanden 

Drøft: 

Var der noget, som I var enige om at forstille jer? 

 

 Lav i fællesskab et ordkort for ordet HOSPICE. Brug bilag 3. 
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Ned i dokumentaren 
 

1. Tæt på sproget 

 
Sproget indgår både i den synkrone lyd/reallyden og den asynkrone lyd, ligesom sproget kommer 

til udtryk i flere  fremstillingsformer. I den synkrone lyd er der dialog mellem patienterne, de 

ansatte, deres pårørende og AA og interview af dokumentarens personer. I den 

asynkrone lyd er der voice-over af Sømandens datter, Juristen og AA samt baggrundsmusikken 

tekster.    

 

I denne dokumentar, som i andre tekster og udtryksformer, karakteriseres personerne gennem 

deres sprog – vi får sat lyd på personernes type og baggrund. Vi kan høre Sømandens lune humor 

og ligefremme, men dog meget privat personlighed. Juristens rationelle, vidende og korrekte 

fremtoning fremgår både af hans sprog – og tavshed.  

 

Den mest markante sproglige iagttagelse i forhold til dokumentaren er det sprog og den 

sprogtone, der bruges i filmens voice-over. Når AA speaker, bruger han et poetisk, lyrisk 

sprog, ja næsten fortættet sprog, fyldt med billeder og gentagelser. Dette tjener flere formål.  

 

 Døden er på mange måder tabuiseret, hvilket dokumentaren tager livtag med. Stærkest brydes tabuet, 

når vi i introen ser Sømanden i kisten. Det lyriske sprog virker formildende, når tabuer brydes. Fx ”Den 

store færgemand fik ham ikke”. 

 

 På et andet tidspunkt i dokumentaren har Sømanden en dårlig dag. AA speaker ”Sømanden vil ikke ud 

af køjen”, billedsiden viser tydeligt dødens smerte, legemets forfald og hjælpeløsheden. Det sproglige 

udtryk er mildt, men tilsammen afmonterer lyd og billeder forestillingen om døden som et glansbillede 

og gør op med indtrykket om den hyggelige død.  

 

 Sømanden har levet et hårdt liv med misbrug og svigt. Ved at bruge billedsprog bevares værdigheden i 

Sømandens liv og død. Fx ”Han var sømand af verden, nu er han strandet i et spabad” 

 

 Dokumentaren er på billedsiden præget at stor natur, hvilket kalder på store ord for at skabe balance 

mellem billed- og lydside. Fx ’Han blev født ved fjorden, døde ved fjorden’. 
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I dokumentaren anvendes bl.a. følgende former for billedsprog: 

 

Begreb 

 

Beskrivelse 

 

Eksempel fra dokumentaren 

Sammenligning 

 

Forbinder realplanet med billedplanet 

med et bindeord fx som eller ligesom 

For patienterne er dagene 

forskellige som at vende en 

hånd 

Metafor 

 

Real- og billedplan forbindes uden brug 

af bindeord 

Håb pakket ind i sølvpapir 

Personificering 

 

Noget abstrakt gøres konkret ved at 

blive fremstillet menneskeligt 

 

Den store færgemand  

 

Ved at gå tæt på dokumentarens billedsprog, udvikler eleverne deres sprogforståelse og sætter filmens og 

egne  tanker om døden til debat. 

 

Makkerpar. Billedsprog – Bilag 4 

Gå på jagt i dokumentaren efter billedsprog og sæt eksemplerne ind i skemaet.  

  

Skriveøvelse - individuelt 

 Vælg 3 af eksemplerne på dokumentarens billedsprog 

 Skriv en kort tekst, hvor eksemplerne bruges 

 Skriv endnu en tekst med samme betydning, men denne gang skriver du konkret og uden billedsprog  

 

Drøft - fælles 

 Tal om de to teksttyper og deres kvaliteter. 

 Hvad betyder det for vores opfattelse af dokumentaren, at der er så meget billedsprog i filmen? 

 Hvorfor findes der så mange metaforer om døden i filmen og i sproget generelt? 

 Kender du andre eksempler på metaforer om døden end dem, der anvendes i filmen? 

 Hvordan omtaler du selv døden? 

 

 

 

  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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2. Tæt på personerne  
 
En talemåde om døden lyder ” For døden er vi alle lige”. Dette fremgår tydeligt i dokumentaren. Både 
Sømanden og Juristen er døende – for døden er de lige, og dog har de så forskellige liv bag sig og fremstår 
med så forskellige personligheder. En af filmens store styrker er den værdighed og respekt de begge 
behandles med. Vi kommer i ord og billeder tættere på deres tanker, interesser, baggrund og relationer her i 
den sidste fase af livet. 

 
Individuelt 

 Lav med udgangspunkt i skemaet på bilag 5 en personkarakteristik af Sømanden og Juristen. 

 

 Skriv 10 ord, som du synes siger noget centralt om Sømandens personlighed og liv.  

 

 Skriv 10 ord, som du synes siger noget centralt om Juristens personlighed og liv. 

 

Fælles 

 Alle fra klassen skriver deres ord ind i to fælles wordles. 

 En wordle for Sømanden og en wordle for Juristen. 

 Husk, at alle skal skrive alle deres egne ord, også selv om det enkelte ord er skrevet i forvejen. 

http://www.wordle.net/create  

I en wordle bliver de ord, der er skrevet af flest elever størst 

 

 Print og drøft med udgangspunkt i de to wordles jeres personkarakteristikker  

 

3. Tæt på det filmtekniske 
Alle overgange fra et klip til et andet laves godt. Billedet kan danne en bro, men lyden kan også. En hånd kan 
være en overgang og en empatisk indledning som: ’Jeg kan se på dig …’. En sætning kan varsle, at noget 
kommer. Fx 8:58. Også samtaler danner broer mellem begivenheder i den terminale fase. Fx 8:10. 

Læg mærke til variationen i overgangene.  

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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1. Lyd 

Inden for filmgenrerne taler man typisk om følgende lydkategorier: 

 Reallyd/synkronlyd (lyden, der er på location) 

 

Asynkronlyd fx: 

 Voice-over (typisk studieværtens tale til en billedside) 

 Effektlyd (lægges på i redigeringen, samme effekt som musik/underlægningsmusik) 

 Clean-sound (selvstændig lydoptagelse,som sættes ind i redigeringen, når der mangler ’lyd’) 

 Sound bite (lydstumper som et tryk på tastatur eller vand, der plasker) 

 

 Lydbro (lyden danner overgang mellem klip, scener og sekvenser/kan både være reallyd/synkron og 

asynkronlyd) 

Gense og fokuser på musikken, 12.39. Musikken understøtter fortællestemmen. Der er ikke bare en 
journalist til stede. Der er en personligt engageret journalist på dét hospice. Det hele er spinkelt, fint som 
skrøbelighed i den store barske vestjyske natur. 

Hør og gense også: 

 19.32  Musik-lydbro-naturmusik 

 28.28 Billedmontage – musik som lydbro - udtoning 

 27.04 Evas voice-over-lydbro, som hun kommer i billedet 

 25.20  Overgang - stillbilleder 

Find selv andre eksempler. 
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4. Genre 
Hovedgenre: Dokumentarserie 

Definition på dokumentargenren er, at det er:  

 Film/tv, der siger noget sandt om virkeligheden 

 Ud fra en instruktørs fortolkning 

 Virkelighedens mennesker spiller ’sig selv’ 

 Hovedkaraktererne befinder sig i deres eget miljø 

 

Drøft i 2-personers grupper, om det passer på ’SØMANDEN § JURISTEN’. Begrund med eksempler fra filmen  

Fællessamtale 

Undergenre 

Der inddeles i dag i 5 undergenrer/grundformer. Her er en kort karakteristik: 

 Den klassiske  

Et problem – muligvis en løsning  

En klar og simpel struktur 

En alvidende fortæller  

En markantog styrende voice-over  

Billedsiden fungerer som illustration til det, der berettes og beskrives  

 

 Den observerende form  

Den ’barske virkelighed’ skildres 

Ingen fortæller, ingen voice-over  

Registrerende 

De magiske øjeblikke indfanges  

En åben form med en åben slutning 

 

 Den poetiske  

Det lyriske stemningsbillede 

På sin vis universel og ubundet af tid 

Fokus på det sanselige og poetiske  

Æstetik og musik er ofte det centrale  

 

 Den personlige form  

Subjektivt fortalt 

Journalisten/Instruktøren er ofte selv synlig og en karakter/medaktør 

Selvfremstilling (hvilken måde fremstår dokumentaristen på som ’sig selv’?) 

Brug af (fiktions-)filmiske virkemidler  

Fokus er den personlige historie  

Seeren kommer tæt på det private  

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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 Den fiktive  

Nyere tendens (med rødder i 1960’erne) 

Blanding mellem fiktion og fakta. Fx dramatiserede historiske begivenheder, der ikke findes, men virker 

som sandsynlige).  

Dramadokumentar kan anvendes som betegnelse 

 

Individuel opgave 

Bestem ’SØMANDEN § JURISTEN’ – hvilken undergenre tilhører den?  Begrund med eksempler ud fra de 
nævnte kriterier. Hvis du mener, der er træk fra flere undergenrer, så er der tale om et crossover eller en 
genrehybrid. 

Seeren, dokumentaristen og hovedpersonerne 

Hvordan får AA sømanden og juristen til at tale? Hvorfor er der såkaldte monologer – med opstilling i en 
lænestol? Hvorfor tales der nærmest til seeren, selv om der tales til AA? 

 

5. Titel 
Individuel opgave. Gør klart for dig selv, hvorfor titlen er ’SØMANDEN § JURISTEN’.  

 Lav en lydoptagelse af din forklaring. Send den til din lærer.  

Eller 

 Skriv på en pos- it din forklaring på titlen. Sæt den op i klassen 

Fælles samtale. Herunder også spørgsmålet: Hvorfor har AA valgt de to karakterer? Hvorfor har han valgt, at 
de både i titel og på lydsporet med voiceover betegnes med deres erhverv? Hvordan taler de to karakterer 
via deres erhverv til seerne? 

 

6. Temaer og motiv   
Drøft disse temaer. Hvordan synes I, de dækker eller ikke er velvalgte i forhold til dokumentaren?  

To mænd, der skal dø på et hospice 

Døden 

Den store natur – det lillebitte menneske 

Det materielle – det nære 

Døden som en uundgåelig del af livet – at forlige sig med at skulle dø 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Ud af dokumentaren 
 

1. Citater om døden 
 

 ”At frygte døden er værre end at dø” 

   (Publilius Syrus) 

 

 ”For døden er vi alle lige” 

   (Publilius Syrus) 

 

 ”Beredt til døden altid vær! 

Den kommer, når du mindst den tænker nær” 

   (Wessel) 

 

 ”Af jord er du kommen. Til jord skal du blive. Og af den jord skal der igen opstå en anden” 

   (Soya) 

 

 ”Jeg ved, at jeg skal dø. Og jeg ved det hver dag” 

(Soya) 

 

 ”Thi intet tager han med sig i døden, hans herlighed følger ham ikke” 

(Salmernes bog 49.18) 

 

 

2. Individuelt. Elevopgave med udgangspunkt i dokumentaren og citaterne 
 

Hvad ville der stå i avisen? – skriv en kommentar 

 Sømanden og Juristen blev vist i tv i den bedste sendetid. 

Forestil dig, at du skal skrive en kommentar til morgendagens avis. Du skal kommentere nogle af 

citaterne om døden og perspektivere dem til dokumentaren. 

Vælg selv din rubrik 

 

Kommentar – genretræk 

 I en kommentar kommer holdninger til udtryk 

 Har en tydelig afsender 

 Henviser ofte til andre personers tekster, udsagn, film om emnet 

 Beskriver erfaringer med emnet 

 Argumenter der understøtter holdningerne i kommentaren 
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Evalueringsopgaver 
Vælg mellem følgende: 

 Skriv et essay, hvor du reflekterer over døden. Du skal inddrage associationer til ’SØMANDEN § 

JURSISTEN’ 

 Lav en stemningsfuld præsentation i fx Photo Shop, der bliver vist ved Sømandens 

mindesammenkomst, hvor datteren og hendes familie er til stede samt personale 

 Lav fx en digital opslagstavle, hvor Juristens liv og interesser bliver synligt 

Individuel evalueringsopgave i forhold til målene 
Send en sms/læg ind på skoleintra>klassen/send en mail til din lærer med følgende indhold: 

 Nævn en væsentlig iagttagelse på lyssiden. Forklar i en sætning, hvorfor den er vigtig. 

 Nævn en væsentlig iagttagelse på billedsiden. Forklar i en sætning, hvorfor den er vigtig. 

 Nævn en væsentlig iagttagelse på indholdssiden. Forklar i en sætning, hvorfor den er vigtig. 

 Nævn en væsentlig iagttagelse i forhold til genren. Forklar i en sætning, hvorfor den er vigtig. 

  

Klasseevaluering 
Der samles op på evalueringsopgaverne, de individuelle evalueringsopgaver og introens sang inddrages som 
afslutning. 

 Hvordan er det musikmæssige (lydlige) hovedudtryk? 

 Hvordan er det tekstmæssige hovedudtryk, hvor fiktionstekstens indhold og budskab kommer frem? 

 Hvordan blev 1. del i forhold til de forventninger AA havde til sin mission? 

 Skildrer dokumentaren allerede i 1. del afmagten, angsten og humoren – og det at forlige sig med 

døden? Hvordan og hvorfor/hvorfor ikke?  

 Se på de 2 stillbilleder i materialet (hentet 1:53 og  4:00 inde i filmen). Kommer man tæt på de to 

mænd? Kommer man for tæt på? 

 Holdt AA den etiske balance i del 1? 

Måske skal sangteksten/sangen i introen analyseres som en del af evalueringen. Så er ’ringen’ sluttet! 
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Perspektivering 
Hvis du vil arbejde mere med temaet døden i relevante tv-dokumentarer, der er velegnede for 
overbygningen, findes blandt andet: 

’Kan man dø i himlen?’ Erlend E. Moe. 2005. Magic Hour Films Aps. 57 minutter  

’Kæntret – livet efter ulykken på Præstø Fjord: skridt for skridt mod et andet liv’. Ketil Alstrup Johansen og Peter 

Vesterlund. TV2. 2011. 55 minutter 

’Pigen der ikke ville dø’. Jacob Kragelund. DR1 Dokumentaren. 2012. 85 minutter 

Animationsfilm med dokumentar lydspor: 

’Når livet går sin gang’.  1996. A Film & TV2. 10 minutter 

Relevante pressefotos, der kan inddrages:  

’En stjerne på himlen´. ’Vibe’ Thomas Lekfeldt. 2009.  

http:/-/moment.photoshelter.com/gallery/A-Star-in-the-Sky-by-Thomas-Lekfeldt/G00006h9qwMQ6t28/ 

’Årets Pressefoto´. ’Vibe’.  Thomas Lekfeldt. 2009.  Ekstra Bladet. http://www.aaretspressefoto.dk/ 

Inden for skønlitteratur kan der peges på: 

’And, Døden og tulipanen’. Wolf Erlbruch. 2008. Høst & Søn 

’Solsort og snefnug. En novellesamling.’ Kirsten Borberg, Per Bøge, Jens Raahauge (red.). 1999.Kræftens Bekæmpelse  

’Stjerneskælv’. Anders Johansen.2008. Modtryk. 
 

Litteratur- og linkliste med kommentarer 
’BØRN OG SORG’:   http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-
skolen/undervisningsmaterialer/temapakker/boern-og-sorg.aspx  

Fokus på dokumentar: http://www.dfi.dk/fokuspaadokumentar.aspx  (oktober 2012) 

Forskningsnettet: http://testsite.fskwbs.ene.uni-c.dk/node/686  (oktober 2012) 

Supplerende Materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU 

Fælles Mål 2009 

’Levende billeder 8. – 10. klasse. Lærerhefte med kopiark.’ Preben Dannemand og Grethe Grønkjær. GeGe. 
2011 

’Læring med levende billeder’. Red. Hans-Christian Christiansen og Gitte Rose. Samfundslitteratur. 2010 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://moment.photoshelter.com/gallery/A-Star-in-the-Sky-by-Thomas-Lekfeldt/G00006h9qwMQ6t28/
http://www.aaretspressefoto.dk/
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-skolen/undervisningsmaterialer/temapakker/boern-og-sorg.aspx
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-skolen/undervisningsmaterialer/temapakker/boern-og-sorg.aspx
http://www.dfi.dk/fokuspaadokumentar.aspx
http://testsite.fskwbs.ene.uni-c.dk/node/686
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Bilag 1 Registrering 
– stikord til dokumentarens indhold og de filmiske virkemidler 

 

Tidskode Noter og bemærkninger til særligt interessante forhold 

0.00 Intro – eller 4 introer 

Poetisk intro – ruden, musik, fyrtårn 
Ninna - voice-over, fortæller kort om sin fars liv og død 
AA`s mission - voice-over, bilen i naturen, korte klip til både sømand og jurist 
Det hvide lys – dokumentarens titel – korset på hvid baggrund 
 

 2.24 Pers historie  

Datteren kører til hospice - Per vågner 
Parallelt forløb, en krydsklipning mellem far og dater 
Hun taler omsvigt, han taler om at finde   
 

4.45 Frivillig – dokumentaren er (også) et personligt projekt 

AA ansættes som frivillig t 
Møde med hospiceleder og frivilligleder  
Graffik med AA`s navn og roller – journalist og frivillig 
Nærbillede på, at underskriften sætte på kontrakten 
 

6.12 Patientkonference/bad  

Nærbillede på mødelederens hånd skifter til nærbillede på Pers ansigt – samme beskæring 
skaber bro 

 krydsklippes mellem konference og Per i badet.  
Nøgleord til konference – information og faglighed 
Nøgleord til bad - nærvær, værdighed, tanker om døden 
Slutter med et interview, AA - Per 
 

8.40 Præsentation af Hospice - Anker Fjord 

Slow, musik, natur, super total billeder for at vise sted og miljø 
Panorering til hospice  
Frø- og fugleperspektiv  
Lederen fortæller om stedet og værdierne 
  

9.58 Pers barnebarn  

Krydsklip mellem Pers besøg og lederen 
Det personlige over for det almene  
Stillbilleder understøtter fortællerytmen/roen – så vi trækker tråde fra Pers liv til historien om 

vores liv 
 

13.05 Aften -Ny dag – Ny person -Juristen  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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13.30 Morgenmøde om Juristen - Søren  

13.40 Søren 

”Jeg satser på at overleve” Søren voice-over. 
Monologisk i stolen – Søren taler – i baggrunden Søren som ung 
AA voice-over– forklaring på Sørens skæbne 
AA chauffør – besøg på Statsforvaltningen i Ringkøbing – voice-over AA/Søren 
Monologisk i stolen– Søren taler – i baggrunden Søren som ung 
 

16.20 Sømanden på indkøb/mad  

Reallyden kører og det håndholdte kamera skaber fornemmelsen af at være med  
AA-forklaring: Det æteriske og det helt basale/Maslows behovspyramide – smagsoplevelser, 
Sørens ønsker og overvejelser   
Ny personalegruppe – køkkenet, madens betydning, - interview med personale 

17.58 AA våger – skaber overgangen 

18.28 Søren  

Interview og monolog – mærke virkeligheden 
Hospice kontra arbejde – arbejdet, det at yde er hans identitet  
 

19.32 Fællesspisning – den sprøde musik – Søren alene  

19.34 En lille mur af kinesisk naturmedicin  

Lydbro/voiceover – samtale – fortrolighed og humor - mand til mand 
Rainmann og litteraturen Kongens Fald og Kierkegaard   

 
21.44 Hospice udefra – morgen   
21.55 Sømanden vil ikke ud af køjen 

Personalet, som vores øjne  
 AA voice-over: forklaring– sømandssprog – ’køjen’.  
Ved at vise, hvor svært det er, får vi igen vist dødens smerte, legemets forfald og hjælpe 
løsheden (på den måde afmonteres forestillingen om døden som et glansbillede) 
Personale spørger om Ninna skal informeres.  
Ninna på trappen – tekster – personalet taler til Nina – meget pædagogisk – seeren tages i 
hånden konkrete anvisninger 
 

24.02 Går ind til Per – Ninna voice-over, der fotograferes – overgang stillbilleder 

 Nærmere Gud til dig – afskedsscene? – klaver 

25.51 Søren overværer en udsyngning på hospice  

Musikken skaber bro mellem scenerne 
Titanic – datteren Eva - Korrekt engelsk 
 

26.23 AA vocie over  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Generel forklaring på udsyngninger-pulsen i hverdagen på et hospice 
Sørens ’Jeg har et andet sigte med det’.  
Dialogen i rummet. Hvis jeg får lov-tvivlen – musik 
 

27.04 Evas voice-over - lydbro, hun kommer i billedet.  

Søren er på billedsiden – hans skrøbelighed antydes 
Eva i billedet – morfint – AA morbidt 
 

27.27 Sømanden og lægen  

27.54 AA en ny morgen – ”Den store færgemand fik ham ikke”, landlov  

Den store færgemand (Styx – græske mytologi), Old Spice (skib) –  
Monolog skib i baggrund – skæbne – mit lod 
Billedmontage – musik som lydbro – udtoning 
Søren taber bukserne – humor og smil midt sygdom og død  

 
29.20 Fyrtårn – aften – natbillede – graffik og musik 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Bilag 2 Ordkort - Print og klip 

 

Sømand 

 

 

Jurist 

 

Far 

 

Humor 

 

 

Kiste 

 

TAK 

 

Angst 
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