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Om filmen  

Farvel til Tyskland er et humoristisk drama fra 2017 af den tyske instruktør Sam Garbarski. Filmen er 
baseret på romanen Die Teilacher af den tysk-schweiziske forfatter Michel Bergmann, men den 
inkorporerer også elementer fra Bergmanns anden roman Machloikes, der er en fortsættelse til Die 
Teilacher. 

Sam Garbarski er en veletableret instruktør, som blandt andet står bag den internationale succes Irina 
Palm fra 2007. Garbarski blev bekendt med Die Teilacher, fordi Michel Bergmann sendte sin roman 
direkte til Garbarski, i håbet om, at han ville filmatisere den. Garbarski har senere udtalt, at han læste 
bogen på én aften og øjeblikkeligt herefter ringede til Bergmann og udbrød; “I’ll do it!” Efterfølgende 
påbegyndte de to et tæt samarbejde om manuskriptet.  

Ideen til Die Teilacher fik Michel Bergmann fra sin egen familie, der har en lang historie som 
omrejsende sælgere (eller teilacher). Efter 2. verdenskrig immigrerede Bergmanns far til Frankfurt fra 
Paris og etablererede en engros lingerieforretning sammen med sin bror David. Michel Bergmann 
beskriver David som kongen af ‘the Teilacher’ og en forrygende komiker, og det er ham, som 
hovedkarakteren, David, er baseret på i bogen og filmen. 

Michel Bergmann har fortalt, at han skrev Die Teilacher af to årsager: For at mindes sin onkel David 
og fordi ingen føreksisterende bog eller film havde udforsket immigration af jødiske Holocaust-
overlevende til Tyskland efter 2. verdenskrig. De jøder, der blev eller vendte tilbage til Tyskland efter 
krigen, ville ikke tale om Nazi-perioden. Det var tabu.  

  



Farvel til Tyskland er en sjældent humoristisk vinkel på det enormt tunge og alvorlige emne 
Holocaust. Men Garbarski mener, at jødisk humor (og dermed filmens humor) er langt mere rørende 
og filosofisk end direkte falde-på-halen komik. En slags livsmedicin. Farvel til Tyskland er ikke 
udelukkende en sjov film, men snarere en skildring af, hvordan mennesker nogle gange bruger humor 
og selvironi for at komme igennem de rædselsfulde og umenneskelige situationer, de har været udsat 
for. Derfor er det en god ide at tale med eleverne om filmens årsag til at benytte humor i fortællingen: 
Humor som en overlevelsesmekanisme. 

Gennem de forskellige karakterers beretninger samt flashbacks, behandles alvorlige temaer og følelser 
som tab, skyld, skam, identitetstab, frygt og afmagt, og filmen ekspliciterer samtidig den totale mangel 
på tilhørsforhold, som mange jøder følte efter krigen. Den amerikanske rehabiliteringslejr i Frankfurt, 
hvor karaktererne er bosat, fungerer som en slags skærsild, der holder dem fanget mellem to fysiske 
verdener (Tyskland og USA), og mellem fortid og fremtid. Tilskueren er dermed også fanget i samme 
hvileløse tilstand: Er der håb for de overlevende? Kan de glemme fortiden nok til at komme videre og 
leve deres liv, eller påførte Nazi-regimet dets ofre nogle sår, der var så dybe, at de aldrig kan hele? 
Kan de skabe sig et hjem i Tyskland eller må de rejse væk for at starte på en frisk? 

Farvel til Tyskland giver ingen svar, for når det kommer til krig og dens konsekvenser, er det svært at 
give entydige svar, har Garbarski udtalt. Filmen portrætterer forskellige skæbner, der lider som følge af 
krigen, men siger ikke noget generelt om Holocaust-overlevende. Derfor lægger den i høj grad op til 
en snak om førnævnte brede temaer som skyld, skam, identitetstab og afmagt, som både kan 
diskuteres inden for en specifik 2. verdenskrigs-kontekst, men også på et mere generelt plan med 
henblik på, hvad krig kan gøre ved et menneske. Det kan for eksempel aktualiseres i en diskussion 
om borgerkrigen i Syrien og den massive flygtningestrøm, som krigen har skabt. 

Før I ser filmen 

Selvom Farvel til Tyskland bruger humor og ikke skildrer eksplicit vold, er det ikke en let film. Som 
førnævnt kan det være en god ide at tale med eleverne om, hvorfor og hvordan filmen bruger humor, 
og forberede dem på alvoren i karakterernes baggrundshistorier.  



Handlingsreferat 

Frankfurt, 1946: 2. verdenskrig er slut, de allierede har overtaget magten i Tyskland og de jøder, der 
har overlevet Holocaust, er blevet placeret i amerikanske rehabiliteringslejre. Her møder vi David 
Bermann (Moritz Bleibtreu) og hans venner. De ønsker alle at forlade Tyskland og rejse til USA 
hurtigst muligt, men hvordan skal de skaffe pengene til den dyre rejse under efterkrigstidens trænge 
kår? David får den ide, at han sammen med de andre vil starte en forretning, hvor de med lidt uærlige 
kneb, sælger lagener og håndklæder til de tyske borgere, der hungrer efter lidt luksus midt i et 
sønderbombet Frankfurt. Forretningen går strygende, men da den amerikanske efterretningstjeneste 
mistænker David for at have været Nazi-kollaboratør, indleder de en omfattende undersøgelse. 

I spidsen af undersøgelsen er den amerikansk-jødiske officer Sara Simon (Antje Traue). Hun er stålsat 
på at nå frem til sandheden: Hvorfor har David to pas? Hvorfor har han besøgt Hitlers feriehjem i 
bjergene? Har David virkelig været i ledtog med nazisterne? Hendes kompromisløse jagt efter svar 
tvinger David til at generindre den grusomme tid fra koncentrationslejren og langsomt får hun 
øjenene op for Davids oprigtighed - og for hans charme… 

Parallelt med Davids afhøringsforløb får vi også indblik i hans venners traumatiske oplevelser med 
krigen. Det er ikke kun David, der kæmper med fortidens spøgelser. Alle skjuler noget, skammer sig, 
føler skyld og har dybe ar på sjælen, der endnu ikke er helet. Men bevæbnet med sammenhold og 
humor, kæmper David & co. for at bearbejde krigens traumer, og for at generobre deres identitet og 
skabe sig en værdig tilværelse.  

Inspiration til faglige redskaber/metoder 

Man kan vælge at arbejde med filmen ud fra følgende metoder/vinkler. Både berettermodellen og 
aktantmodellen kan findes på filmcentralen.dk.  

• Berettermodellen: Godt redskab, hvis man beskæftiger sig med filmens dramaturgiske kurve (fx; 
hvordan bruger Garbarski den amerikanske efterretningstjenestes undersøgelse af David til at 
opbygge suspense i fortællingen?) 

http://filmcentralen.dk


• Karakter-subjektivitet: Når David fortæller Sara om sin tid i koncentrationslejren, vises hans historie 
som flashbacks. De flashbacks vi ser er subjektive, da de er fortalt ud fra Davids eget perspektiv. I 
den forbindelse kan man arbejde med, hvordan subjektivitet kan bruges som fortælleteknisk greb i 
en film. Hvad er sandt og hvad er subjektivt? 

• Aktantmodellen: Fordelagtig, hvis man vil fokusere på filmens karakterer og i særdeleshed 
hovedkarakteren David. Hvad er hans mission, hans mål? 

• Krigsfilm som genre: Humor er yderst sjældent inden for denne genre - hvad er pointen med at 
bruge humor i Farvel til Tyskland? 

• Filmatisering af bøger: Hvis det litterære forlæg inddrages i undervisningen, kan man diskutere 
audiovisuelle fortælleformer overfor litterære fortælleformer og forskellen mellem film og bog. 

Fag og temaer 

Farvel til Tyskland egner sig til fagene dansk, tysk og historie. Den kan også bruges i valgfag som film/
medier. 

Filmen rummer mange forskellige temaer. Her kommer et par eksempler på temaer, der er oplagte at 
arbejde med: 

Identitetstab 
Under krigen blev David og hans venner reduceret til tal, der blev brændemærket ind i armene på 
dem. De mistede alt. Familie, venner, hjem, job og rettigheder. Efter krigen kæmper de alle for at 
komme på benene igen og skabe en ny identitet. Dette tema er relevant at tale om i en specifik 
kontekst af Holocaust og 2. verdenskrig, men det er også relevant i forhold til krig på et mere generelt 
plan. Når et menneske bliver frarøvet retten til en normal tilværelse og til at være den, de er, kan det 
være svært at bibeholde en klar identitetsfølelse. Dette kan også diskuteres i andre kontekster, 
eksempelvis forfølgelsen af homoseksuelle og andre minoriteter i visse dele af verden.  

Fremmedgørelse 
Karaktererne i Farvel til Tyskland har ikke længere noget sted de kan kalde hjem. De opholder sig i 
Tyskland, men landet ligger i ruiner og er samtidigt et minefelt af ubehagelige minder. Mange af dem 
drømmer om at rejse væk og starte et nyt liv i USA. Men denne drøm er ikke så ligetil, for rejsen dertil 
er dyr og landet er ukendt. De kæmper med at finde et sted, hvor de føler sig hjemme. Hvad sker der, 
når der udvikler sig en fremmedgørelse over for ens tidligere hjem? Hvordan skaber man et nyt hjem? 
Man kan tage en generel snak om, hvad ‘hjem’ betyder for mennesker og perspektivere temaet ved at 
snakke om verdens mange flygtninge, som enten står uden hjem eller forsørger at skabe et nyt hjem et 
nyt sted.  

Skam og skyldfølelse 
Krigsgerninger er sjældent sort/hvide, men placerer sig ofte i en gråzone. Eksempelvis både skammer 
David sig og føler skyld over sine handlinger under krigen. Selvom han var fange i en kz-lejr og blev 
beordret af en SS-officer til at underholde Nazisterne med sine vittigheder, skammer han sig 
efterfølgende over, at han spillede klovn for sin families mordere. Han har skyldfølelse, fordi han 
føler, at han burde have været mere handlekraftig og burde have sagt fra over for SS-officererne. Også 
selvom det havde kostet ham livet. Hvorfor overlevede han, når så mange andre døde? Denne 
gråzone kan være interessant at diskutere i forhold til, at det ikke kun er gerningsmanden, der kan 
sidde tilbage med skam/skyldfølelse, men også offeret.  

Humor som medicin 
Man kan tale om, hvordan filmens karakterer bruger humor til at dulme deres smerte. Instruktøren 
Sam Garbarski har udtalt, at det er “medicinal”, eller helende, at reagere med latter i en forfærdelig 
situation, hvor du har mest lyst til at græde. Det kan være livsreddende, som filmen også betoner (i en 



dobbelt forstand, da humor redder Davids liv i kz-lejren og efterfølgende hjælper ham med at komme 
videre med sit liv). Hovedkarakteren David bruger både humor til at hele og til at nedbryde tabuer, 
men også til at udtrykke oprigtige følelser. Eksempel: Når karakteren Fajnbrot siger,  “Your friend’s 
ruining our good reputation”, svarer David “Since when do Jews have a good reputation?” Det er et 
godt eksempel på, hvordan humor/selvironi benyttes til at gøre situationer mere overkommelige. Man 
kan arbejde med, hvordan humor og selvironi kan være et middel til at håndgribeliggøre/
overskueliggøre ubærlige situationer/følelser? 


