
BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Land of Glory

När en helt vanlig skola i Ungern ska få besök av premiärministern uppstår en 
kaotisk stämning. Mitt i allt detta tumult ställs en av eleverna, Márti, inför ett mo-
raliskt dilemma. Efter att ha druckit alkohol innan idrottslektionen blir Zsuzkana 
tvungen att gå hem och nu finns det ingen som kan hålla tal till premiärministern. 
Márti blir rekommenderad av en lärare och får ett manus i handen. 

Filmens handling

När filmen börjar och slutar med en tårta formad efter Ungerns landsgränser. Där-
emellan reciteras det dikter i klassrummet, dricks sprit i omklädningsrummet och 
stressas inför skolans celebra besök. Välj ut och beskriv tre händelser i filmen som 
du tycker var viktiga för handlingen. Vad var det som hände? Vilka karaktärer var 
med? Varför var händelsen viktig? 

I filmer finns det ofta en eller flera så kallade vändpunkter som ändrar handlingens 
riktning. Finns det någon sådan i Land of Glory?

Originaltitel - Pannónia Dicsérete. År - 2020. Språk - Ungerska. Undertext - 
Engelska. Målgrupp - Ungdomsfilm (15+ år). Rekommenderas för ålder - fr. 
15 år. Rekommenderad klass - åk. 8- gymn. Regissör - Borbála Nagy. 
Land - Tyskland. Speltid - 27 min. Filmhandledning av Måns Leonartsson



att samtala om efter filmen

Filmens karaktärer
Välj tre karaktärer från filmen och beskriv deras egenskaper. 
Tänk på att en karaktär ofta både har negativa och positiva 
egenskaper. På vilket sätt är karaktären du beskriver viktig för 
handlingen? Vilken är din favorit? Varför?

Förslag: Márti, kvinnan i skolbespisningen, skolans rektor, Mártis vänner

Moraliska dilemman

» Varför tror ni att Márti inte vill läsa upp talet? Vet vi något om talets innehåll? 

» Vet du något om det politiska klimatet i Ungern och Ungerns historia? 

» Vad tror du rör sig i Mártis huvud innan hon ska gå upp på scenen? 

» Finns det några fördelar med att läsa upp talet? Finns det några nackdelar? Vad 
hade du gjort?

» Vad tyckte du om filmen?

» Vad var bra? Vad var mindre bra?
 
» Om du hade varit regissör, hade du gjort något annorlunda? 

» Om du skulle beskriva filmen för en kompis och bara får använda en mening, hur 
hade du beskrivit filmen? 

» Tänk dig att du är filmrecensent på en stor tidning. Vad hade du gett filmen för 
betyg på en femgradig skala? 


