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Hotel Mumbai
Undervisningsmateriale

Fag: Dansk, engelsk, mediefag og samfundsfag
Niveau: 9. og 10. klassetrin og gymnasieklasser



T I L  L Æ R E R E N

Dette materiale er udarbejdet med henblik på at hjælpe elever med at forstå og tale om
terrorisme, samt introducere elever til hvordan filmkunsten kan bruges til at bearbejde store
traumatiske begivenheder. Emnerne inkluderer en kort historisk kontekst, viden om
terrorangrebet og de filmiske virkemidler, der bruges for at skildre terrorismen på en
realistisk måde.  
 
Materialet er udarbejdet af Sandrew Metronome til undervisning i dansk, engelsk, mediefag
og samfundsfag i udskolingen og gymnasieklasserne. Filmen har en censur på 15 år, og det
skal bemærkes, at filmen har en voldsom stemning og viser mennesker blive skudt af
terrorister.



O M  F I L M E N
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Instruktør: Anthony Maras
Manuskript: John Collee & Anthony Maras
Medvirkende: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Tilda Cobham-Hervey, Anupam
Kher, Jason Isaacs m.fl. 
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Synopsis
 
I november 2008 foretog en gruppe terrorister en række ødelæggende angreb i
byen Mumbai i Indien. Angrebet varede tre dage, og i løbet af denne tid tog de
bevæbnede mænd det legendariske Taj Mahal Palace Hotel, med over 500 gæster
og ansatte,
som gidsler.  
 
HOTEL MUMBAI fokuserer på begivenhederne, der foregik på Taj-hotellet. I
malstrømmen af begivenhederne må mennesker fra mange forskellige lande,
kulturer, trosretninger og sociale klasser finde ud af at organisere sig og undslippe
på trods af at være i konstant fare.   
 
Blandt hotelpersonalet er den ansete chefkok Hemant Oberoi (Anupam Kher) og
den milde tjener Arjun (Dev Patel), der risikerer alt for at beskytte hotellets gæster.
Mens verden ser på, må et desperat forældrepar (Armie Hammer & Nazanin
Boniadi) foretage utænkelige ofre for at beskytte deres nyfødte barn, mens en
stålsat russisk millionær (Jason Isaacs) kun virker interesseret i at redde sig selv.



B Y E N  B A G  H I S T O R I E N

Med over 12 millioner indbyggere er Mumbai en af verdens største storbyer. Mumbai kaldes
for Indiens ”kulturelle og økonomiske hovedstad” og huser blandt andet landets børs og den
store filmindustri Bollywood. Taj Mahal Palace Hotel er et historisk 5-stjernet luksushotel,
som gæstes af nationale og internationale politikere, diplomater, skuespillere og mange
flere. Taj-hotellet betragtes af mange som et symbol på indisk velstand og fremdrift. 
 
Instruktør Anthony Maras har om hotellet sagt: ”Here was this historic, seven story
monument to India’s progress and diversity, and it became a war zone”.
 
Ligesom i mange andre dele af Indien er forskellen mellem rig og fattig i Mumbai enorm. Her
bor nogle af verdens rigeste mennesker i højhuse og luksusvillaer side om side med nogle af
verdens fattigste.

Tænk over forskellen mellem rig og fattig i Indien. Find eksempler i filmen, hvor
man kan se denne kontrast.
Hotellet har ét klart mantra: ”Guest is God”. Dette nævnes af chefkokken Hemant
Oberoi i starten af filmen, da køkkenet åbner, og igen senere i filmen da nogle af
de ansatte beslutter sig for at blive på hotellet og hjælpe gæsterne med at flygte.
Diskuter, hvad dette mantra har af betydning for karaktererne i filmen. Hvorfor
vælger de ansatte at blive på hotellet, selvom de kunne flygte? 
Hvad synes du om deres beslutning? Diskuter, om det er moralsk rigtigt eller
forkert at blive i en farlig situation for at hjælpe andre, når man har mulighed for
at redde sig selv.

Arbejdsspørgsmål
 



A N G R E B E T :  2 6 / 1 1

Den 26. november 2008 begyndte det største terrorangreb i Mumbais historie. Et hold
jihadister stjal en fiskerbåd og sejlede ind i byen med det formål at dræbe så mange
mennesker som muligt ved brug af skydevåben og bomber. Flere steder i byen blev ramt af
angrebene, heriblandt Taj-hotellet. Angrebet i Mumbai varede tre dage og efterlod en by i
flammer med over 170 døde og hundredvis af sårede. Denne tragiske begivenhed henvises i
Indien som: 26/11.
 
Taj-hotellet blev angiveligt valgt som mål på grund af dets symbolske status og det store
antal internationale gæster, der boede på hotellet. Mange af disse blev taget som gidsler af
gerningsmændene. 
 
Den 21. december 2008 genåbnede de dele af Taj-hotellet, som var uskadt efter angrebene.
Som det ses til sidst i filmen, blev genåbningen markeret med en stor mindeceremoni for
hotellets ansatte, gæster og resten af Mumbai. I 2010 genåbnede hele hotellet efter en
massiv ombygning, og samme år besøgte den tidligere amerikanske præsident Barack
Obama hotellet, hvortil han udtalte: 
 
“By striking the places where our countries and people come together, those who
perpetrated these horrific attacks hoped to drive us apart . . . (but) today the United States
and India are working together more closely than ever to keep our people safe.”

Terroristers fysiske mål har ofte en symbolsk betydning. Diskuter, hvorfor et
symbol på velstand og fremdrift kan bruges som terrormål. 
Diskuter, hvorfor det var vigtigt for Mumbai at holde en åbningsceremoni så kort
tid efter angrebet. Hvad fik billederne fra genåbningen dig til at tænke på?
Læs Barack Obamas udtalelser. Hvilket signal sender han til verden som modsvar
på terroristernes gerning?
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HOTEL MUMBAI er en fiktionsfilm, som er baseret på virkelig hændelser. Modsat
dokumentarfilm er fiktionsfilm ikke forpligtiget til at skildre den faktiske virkelighed, og her
har filmfolk frihed til selv at forfatte sin historie. Alligevel ønskede instruktør Anthony Maras
at skildre terrorangrebet i Mumbai så realistisk som muligt. 
 
Som en del af filmens præproduktion boede Maras og manuskriptforfatter John Collee på
hotellet i en måned, hvor de filmende hotellets opbygning og interviewede ansatte, som
oplevede angrebet. Heriblandt interviewede de hotellets tidligere chefkok Hemant Oberoi,
som i filmen spilles af den indiske skuespiller Anupam Kher. Oberoi er den eneste karakter i
filmen, som er direkte baseret på en virkelig person. Da kokken og skuespilleren mødtes til
filmfestivalen i Toronto, sagde Kher: ”I hope I did justice to your life and your experience.”
 
Undervejs i filmen ses klip fra blandt andet verdensomspændende nyhedsstationer, der
fortæller om angrebet. Mange af disse klip er autentiske nyhedsklip, som instruktøren har
valgt at bruge, selvom HOTEL MUMBAI ikke er en dokumentar.

F I K T I O N  O G  V I R K E L I G H E D

Redegør for de steder i filmen, instruktøren har valgt at bruge autentiske
nyhedsklip og private optagelser. 
Hvorfor bruges der så mange virkelige klip i filmen? Hvilken effekt har det?
Ifølge Anthony Maras er det vigtigt at skildre virkeligheden så nært som muligt. 

Arbejdsspørgsmål
 

Er du enig i dette? Uddyb hvorfor eller hvorfor ikke.



Når vi analyserer film, gør vi det generelt ud fra to perspektiver: Det narrative og det
stilistiske. Kort sagt er det narrative niveau filmens handling (også kaldet plot) og det
stilistiske niveau er de æstetiske (visuelle og lydmæssige) greb, der former måden, vi
fortolker og forstår filmen på. 
 
Det narrative niveau kan analyseres på forskellige måder. Berettermodellen, som du
kender fra dansk, er en god måde at analysere filmens plot på.

F I L M I S K E  V I R K E M I D L E R

Filmen har ikke én fast hovedperson, men fortælles gennem forskellige
synsvinkler. Skriv et referat af filmens handling med øje for de forskellige
synsvinkler. Overvej, hvad de vigtigste elementer i plottet er. 
Analyser filmens plot ud fra berettermodellen. Hvornår er filmens point-of-no-
return?
Sammenlign jeres svar på klassen. Har det en betydning for jeres svar, at filmen
ikke følger én fast hovedperson?
Udover hotellets gæster og ansatte skildrer filmen også begivenhederne fra
terroristernes synsvinkel, og vi lærer lidt om deres baggrund. Hvilken effekt har
det på historien, at dette perspektiv er taget med? Synes du, det er okay at
fortælle historien delvist fra terroristernes synsvinkel?
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Billedbeskæring: bruges der mange nærbilleder eller totalbilleder?
Lyssætning: foregår filmen i dagslys eller mørke?
Farver: hvilke farver dominerer i scenen?
Lyd: bruges der meget underlægningsmusik?
Klipning: bruges krydsklipning eller kontinuitetsklipning?

Det stilistiske niveau kan også analyseres på forskellige måder. Et godt sted at starte er ved
at lave en stilistisk analyse, hvor du undersøger de visuelle og lydmæssige effekter, som
har en betydning for din fortolkning af filmen. 
 
Når du analyserer filmens stil, kan du med fordel kigge på følgende stilelementer: 

F I L M I S K E  V I R K E M I D L E R

Lav en stilistisk analyse af filmen. Du kan enten fokusere på én bestemt scene
eller filmen generelt. Det gør du ved at analysere hvert shot (også kaldet
kameraindstilling) for de stilistiske virkemidler, der bruges i scenen. Kig på
billedbeskæring, lyssætning, farve, lyd og klipning. Er der andre visuelle greb, der
er vigtige?
Hvordan påvirker de stilistiske greb plottet? Gør de filmen mere dramatisk?
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Filminstruktører har ofte et budskab, de ønsker at formidle med deres film. Dét og en
særlig måde, de håber, filmen modtages på af publikum. Nedenfor kan du læse instruktør
Anthony Maras’ intentioner bag filmen. 
 
“The heroic and inspiring way the guests and staff bound together to overcome the most
impossible of odds lays at the heart of our film. As does the notion that it’s coming together
across cultural, racial, ethnic, religious and economic divides that will lead to a better world.”

I N S T R U K T Ø R I N T E N T I O N E R

På baggrund af ovenstående citat, hvad tror du, instruktørens intentioner er med
filmen?
Hvordan oplevede du selv filmen? 
Påvirker instruktørintentionerne måden, du opfatter filmen på?
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