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Handling
Genom den nu åldrade byskollärarens berättarröst förs vi
in i den lilla byn året 1913 där en serie underliga olyckor
plötsligt förändrar byn och enligt läraren "kanske kunde
förklara det som senare hände i vårt land". 

Filmen börjar med att byns doktor blir avkastad av sin
häst och skadas svårt därför att någon spänt en ståltråd
över vägen till byn. Efter skolan samma dag samlas byns
barn utanför doktorns hus. När någon undrar varför de är
där svarar de oskuldsfullt att de är där för att höra hur
doktorns dotter Anna, som är deras klasskamrat mår.
Nästa olycka inträffar när bondens fru ramlar genom gol-

vet i den lada där hon arbetar och dör. Under den skörde-
fest som baronen i byn anordnar för bönderna i byn häm-
nas bondens son på baronen som han anser vara ansvarig
för olyckan genom att hugga ner ett fält med kålhuvuden.
Under festen försvinner också baronens son och återfinns
först sent på natten, misshandlad och fastbunden. Hos
förvaltaren insjuknar det minsta barnet i plötslig feber.
Vem har låtit ett fönster stå öppet så att nattkylan kommit
in?

I byn råder en auktoritär feodal ordning som alla, även
barnen uppfostrats att bevara. Alla är inordnade i en hie-
rarki och filmen beskriver ett tvärsnitt genom detta mini-
samhälle med baronen som bestämmer över alla och där
under förvaltaren, prästen och byns läkare och de kuvade
bönderna, skolläraren och det tysta barnkollektivet längst
ner. Allt har varit stabilt i byn i generationer men nu finns
där plötsligt en “ond” kraft som inte går att hindra. Hän-
delserna skapar oro i byn men trots polisundersökningar
och hot om straff hittar man ingen skyldig.

På ytan fortgår livet som vanligt men misstänksamhe-
ten sprider sig. Kan det i själva verket vara en av invå-
narna i byn, som är den skyldige? När vi i filmen får titta
in till några av familjerna i byn och se hur ojämlikhet,
maktlöshet och brutalitet präglar hemmen och hur fäder-
na styr och bestraffar barnen med skuld förstår vi att det
som försiggår där kanske kan ha något att göra med de
olyckor som inträffat. En ljuspunkt i den mörka skild-
ringen av byn är den romans som tar sin början mellan
byskolläraren och baronens hushållerska Eva, som vi
sedan får följa under filmen. Skolläraren står för andra
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griper efter vilket halmstrå som helst. Det Haneke menar
är att vi inte skall tro att filmen bara handlar om Tyskland
utan att den skulle kunna utspela sig i vilket land eller
kultur som helst. Diskutera om ni tycker att det stämmer?

Skuld och straff - “Den svarta pedagogiken”
Barnen i filmen är uppfostrade enligt det tidiga 1900-
talets idéer. Genom att bestraffa dem som försöker
påtvinga dem ideal som de inte själva lever efter hämnas
de. Idéerna till de bestraffningar som barnen utsätt för
hämtade Haneke i böcker från tiden och "det vita bandet"
är ett konkret exempel ur en sådan bok.

En som behandlat konsekvenserna av dessa extremt
auktoritära uppfostringsmetoder är psykologen Alice Mil-
ler som i sina böcker beskriver idéerna bakom "den svarta
pedagogik", som vi ser exempel på i filmen. Att tanken i
den är att barnet skall brytas ned med fysisk och psykisk
misshandel för att senare kunna byggas upp till starka,
moraliska och auktoritetsbevarande goda medborgare.
Att inte genomföra bestraffningar innebär svaghet och att
inte acceptera bestraffningar är också svaghet. Och svag-
het är värd förakt och skrämmande därför att den utma-
nar ordningen.

Den utsatthet och övergivenhet som barnen i filmen får
utstå är en illustration till de tankar som Alice Miller för
fram. Filmen ställer både familjerna och samhället till
svars för det som händer. Den frågar också om barnen
själva är ansvariga för det som händer. Men innan vi
dömer barnen för deras handlande får vi se in i deras hem
och se hur de behandlas. Ojämlikheten, brutaliteten och
maktlösheten som råder där är viktiga pusselbitar till det
som händer i byn.

Ett exempel på den svarta pedagogiken möter vi i skild-
ringen av prästens barn. 

Medan den yngste sonen, Klaras och Martins lillebror,
fortfarande är öppen och förväntansfull kan vi se hur
prästens auktoritära uppfostran redan brutit ned Klara
och Martins glädje och tillit.

• Hur skildrar filmen Klara och Martins känslor inför de
sadistiska bestraffningar som deras far prästen utsätter
dem för? Hur känns det för dem att gå runt med "det vita
bandet" inför alla i byn? Vad är det som får Martin att
undergivet ge med sig och erkänna de "otillåtna" hand-
lingar som han inte begått och som resulterar i att han
bestraffas och får ligga med fastbundna händer om nät-
terna?

• Hur urartar förvaltarens förhör med sin son om den
flöjt som försvunnit från baronens son? Vilken reaktion
får hans bestraffning?

• Vilken roll spelar barnens mödrar när barnen bestraf-
fas? Försöker de på något sätt protestera? Vilka val har
de?

• Filmen visar hur historien blir ett slags dom över barnen
i byn, som får ärva den värld av synd, skam och bestraff-
ningar som skildras. Men filmen får oss också att reflek-
tera över vår egen tid och ställer frågor kring vilket ansvar
vi själva har för kommande generationer. Vilken syn på
barn och vilka uppfostringsmetoder är det som gäller i
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ideal och idéer än de andra männen i byn. Han lyssnar
och är intresserad av barnens problem och det är bara
skolläraren som ser att barnen beter sig underligt och bör-
jar nysta i vad som hänt. När han försöker prata om bar-
nen och föra fram sina misstankar till prästen hotas han
med avsked. 

När även den utvecklingsstörde sonen till läkarens hus-
hållerska råkar ut för en brutal misshandel försvinner
både hushållerskan och läkaren från byn och det går ryk-
ten om vad som kan ha hänt. Men krigshotet tornar upp
sig bortom de stilla sädesfälten och i och med skotten i
Sarajevo, som blir inledningen till första världskriget läm-
nar vi byn. Byborna och även skolläraren som är vår guide
i berättelsen har fått annat att tänka på.

Individ och samhälle 
I "Det vita bandet" får vi möta ett mikrosamhälle år 1913.
En by i genomskärning där samhället, tiden och männi-
skosynen blir synliga. Det är ett patriarkalt, auktoritärt
samhälle. Ett "normalt" samhälle för tiden. Det är barnen
som står i fokus för berättelsen och de olika vuxna som vi
möter har alla sina givna roller.

I filmen får vi inte bara se den bild som människorna
visar upp utåt utan också hur de är hemma i sina familjer
sedan dörren stängts. Det vackra jordbrukslandskapet
står i skarp kontrast till de familjer vi möter som är hårda,
moraliska och lydiga mot sin gud. 

Filmen skildrar en mix av de olika företrädare som finns
i samhället och visar hur hierarkin mellan dem fungerar.
Baronen, som på feodalt vis äger all mark och bestämmer
över alla. Prästen, som representerar kyrkans förtryck och
makt och som med sina förmaningar skapar fruktan och
skuld. Läkaren, som utåt är en hjälpande kraft men har en
helt annan roll innanför hemmets väggar. Förvaltaren,
som är den som skall effektuera baronens beslut och som
står högre i rang än de kuvade bönderna som är helt
beroende av baronens välvilja. Till slut skolläraren som
representerar ett slags godhet och tänker väl om alla tills
han inte längre kan bortse från vad han ser.

• Gör en skiss över de olika platser som finns i byn; Baro-
nens herrgård, förvaltarbostaden, kyrkan, prästens hem,
läkarbostaden, bondens gård. Vilken betydelse har de för
samhällets uppbyggnad? Försök att hitta scener som
beskriver miljön och de olika karaktärernas yttre och inre
värld?

• Vilken attityd har baronen gentemot byborna på skörde-
festen? Hur ser relationerna ut i hans hem? Vad betyder
kyrkan och prästens predikningar för byborna? Hur lever
prästen själv upp till sin föräldraroll? På vilket sätt utövar
förvaltaren sin auktoritet, gentemot byborna, i hemmet?
Vilken bild får vi av läkaren när han besöker sina patien-
ter? Hur behandlar han sin hushållerska och sin dotter? 

• Vad händer med vår bild av karaktärerna och synen på
byn när vi får se vad som händer under ytan i deras hem? 

• Filmen handlar om en liten nordtysk by men är enligt
regissören Haneke bara en modell för en plats där männi-
skor förlorat hoppet och olyckliga och desperata därför
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dag? Finns det olika riktningar som står mot varandra?
Vad är det som gäller i skolan? Hur ser man på föräldrar-
nas ansvar? Det som gäller här i Sverige kanske ser helt
annorlunda ut i andra kulturer. Diskutera kring skillnader
och likheter.

Ondskans förutsättningar
Den serie av tillfälliga olyckor som inträffar i byn som
sedan följs av misshandeln av baronens son tvingar
byborna att fråga sig om någon av dem är den skyldige
och hur det i så fall har gått till? Är det en ondskefull sam-
mansvärjning som pågår och hur skall man i så fall för-
svara sig mot den?

Hotet som "ondskan" innebär mot byn måste på alla sätt
förhindras.

Filmen visar vad som händer med ett samhälle där vil-
jan att förhindra det onda blir viktigare än att bevara fri-
heten. Vem kan förhindra ondskan? När hotet om onds-
kan tar över finns risken att all oordning, alla avsteg från
det "normala" ses som något ont och att byns, samhällets
eller statens intressen blir viktigare än individens. Där
finns en tyst likgiltighet som gör att alla protester kvävs.
Men vad händer när någon eller några gör uppror?

• Hur reagerar byn på det som händer? Finns det någon i
byn som utses att försöka förhindra ondskan? Jämför
prästens och lärarens attityder till det som hänt. Vad är
det som skiljer dem åt? Vad händer i scenen med de
avhuggna kålhuvudena? När skolläraren börjar ifråga-
sätta barnens beteenden?

• Filmen får oss att reflektera över frågor kring; Vad är
ondska? Hur uppstår den och vem är bara ond? Jämför
med exempel från vår egen tid. Vad hände med synen på
ondskan efter terrordåden 11 september 2001? Gör räds-
lan för faror och hot att vi är beredda att ge upp friheten?
Känner vi oss mer trygga i ett ordnat och styrt samhälle?

Ann Heberlein diskuterar i sin nya bok,"En liten bok om
ondska" frågor kring förutsättningar för ondskan. Hon
frågar sig om vår längtan efter hämnd, våld och död beror

på rädsla och skriver bland annat "Ondskans karaktär av
ett mysterium, av ogripbarhet och meningslöshet ger inte
människan någon ro.". Hon anser att ekonomiska, sociala
eller psykologiska faktorer kan skapa människor, som i sin
tur kan begå onda handlingar medan själva tanken på att
det kan finnas ondska i sig är främmande för de flesta.
Ändå är de flesta av oss vanliga människor fullt kapabla
att begå mycket onda handlingar. Men vi lockas inte bara
av ondskan, även likgiltigheten, den som får oss att vända
bort blicken och därmed ge ondskan fritt spelrum är lätt
att hänfalla åt. Likgiltighetens skugga är feghet som får
oss att låtsas att vi ingenting ser eller hör. 

Ibland hörs åsikter som tillskriver vissa människor en
inneboende ondska. Att "personlig ondska är en personlig
egenskap" och att den som utför onda handlingar är av ett
annat slag än vi. Att förstå ondskan menar Ann Heberlein
handlar om att försöka klargöra omständigheterna även
kring de värsta dåd. Att man vill veta hur det till synes
otänkbara kan inträffa.

• Diskutera kring de olika omständigheter som Ann
Heberlein för fram i sin bok som orsaker till ondska och
jämför med filmen. Utgå från nedanstående påståenden:
• Det biologiska arvet; vissa människor bär på dåliga
anlag.
• En miljö präglad av våld och råhet, svek och kärlekslös-
het är en bra grogrund för framtida våldsdåd.
• Hämndens betydelse för våldet. Någon har en gång sla-
git mig och nu slår jag tillbaka. Även om det inte är den
skyldige som drabbas.
• Ondska handlar inte bara om våld utan kan också vara
av psykisk och manipulativ art . 
• Ondska är en kraft som tar bort hopp och framtidstro
från sina offer.
• De lojala vanliga människorna som bara gör sin plikt
och blir hantlangare gör ondskan möjlig.

Hur uppstår det auktoritära samhället?
Det samhälle vi möter i filmen beror på en rad förutsätt-
ningar.  

Det auktoritära systemet genomsyrar både hierarkin i
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byn och förhållandena i hemmen. Filmen visar hur långt
man är beredd att gå för att upprätthålla ordning och det
man uppfattar som normalitet. 

Brist på självständighet och självkänsla kan göra männi-
skor mer benägna att lyda order. En auktoritär person kan
inge respekt och rädsla hos den som inordnar sig men
också känslan av att den auktoritära personen är någon
som vill en väl.

Att vara en auktoritär person innebär att man som den
starkare anser sig ha rätten på sin sida och maktspråket
innefattar ofta förakt för den svagares uppfattning och
känslor och ovilja att lyssna på invändningar. En konflikt
slutar därför nästan alltid med rädsla och underkastelse
från den svagares sida.

• Vad är det som gör att människorna i byn inordnat sig i
detta system? Diskutera kring följande termer: Traditio-
ner, regler, gemenskap, tillhörighet, sammanhållning,
styrka, beroende, utfrysning, bestraffning.

• Hur agerar de olika personerna i byn inför de händelser
som filmen beskriver? Hur följer de olika mötena mellan
människorna i byn modellen för hur maktförhållanden
skapas?

• Vilka känslor är det som prästen spelar på i sina predik-
ningar när han tar upp det som hänt i byn? Hur bemöter
han skollärarens tvivel och undringar över barnens bete-
ende? Varför vågar inte skolläraren framhärda i det han
sett?

• Filmen inleds med en svart bild där den nu åldrade
skolläraren säger: "mycket som då hände i vår by kan
kasta ett förklarande ljus över mycket som senare hänt i
vårt land." Vilken är skollärarens roll i filmen? Hur kom-

mer skolläraren att ställa sig till de historiska händelser
som han själv tar upp? Kommer han att våga protestera
eller kommer han att bli en medlöpare, en som av feghet
håller tyst?

• Ingången till filmen ger oss möjlighet att se det som
skildras i filmen som en förutsättning för det som senare
hände i Tyskland under nazismen. Hur påverkas vi av
denna inledning när vi sen ser filmen? Vilka kan regissö-
rens tankar ha varit med att ge oss denna ingång? 

• Vilka grogrunder för ett auktoritärt system kan finnas
här hos oss idag? Finns det grupper i vårt samhälle som
utsätts för samma maktspråk som det vi ser i filmen? Hur
det ser ut inom idrotten, i skolans värld, vem bestämmer?

• Vad innebär yttrandefrihet, jämlikhet och medbestäm-
mande? 

• Hur viktigt är det att alla får möjlighet att komma till
tals? Hur stämmer FN-:s deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna överens med det samhälle som vi lever i idag?
Är ett samhälle som det vi möter i filmen möjligt här hos
oss?

Filmens berättarspråk
Fotot i filmen är svart/vitt vilken ger en känsla av historisk
trovärdighet, som att titta på gamla fotografier. Haneke
har också lagt ner mycket tid på att hitta människor, vux-
na som barn, som ser ut som människor gjorde på den
tiden och han har också varit angelägen att hitta en miljö
som stämmer överens med hur en by kunde se ut i början
av 1900-talet.

Valet av svartvit film skapar en kontrast mellan ljus och
mörker som förstärker de dramatiska händelserna i byn,
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men den får oss också att se gråskalorna i det vardagliga
livet som trots allt fortgår.

Människorna i byn är ibland filmade uppifrån och ger
oss ett intryck av att titta på dem i ett mikroskop. Ibland
ser vi dem på distans utan att vi hör vad de säger. När det
gäller skildringen av våldet och bestraffningarna sker det
ofta utanför bild där vi bara med hjälp av ljudet får före-
ställa oss vad som händer och den stillastående kameran
skapar ibland en känsla av hot. Detta tillsammans med
den åldrade lärarens berättarröst som minns de underliga
händelserna i byn, skapar också en osäkerhet. Läraren
drar inga slutsatser och har inga svar. Han håller sig till
fakta och förhåller sig objektiv till det som han berättar
om. Men stämmer det som han minns? Kan någon veta
hur det egentligen var? 

Filmen ger oss inte några entydiga svar utan ställer
genom sitt sätt att berätta krav på publiken. Vi dras in i
handlingen och måste förhålla oss till vad det är vi själva
ser. Ser vi samma eller olika saker? 

För Haneke är publikens egna reaktioner en viktig del i
berättandet, som ofta liksom i "Det vita bandet" lämnas
många frågor obesvarade.

• Diskutera kring de händelser som inträffade i byn: Vil-
ken var barnens roll? Var det som hände tillfälligheter
eller planerade hämndaktioner? På vilket sätt skiljer sig
det sista brottet, misshandeln av hushållerskans utveck-
lingsstörde son från de övriga? Vad var det som utlöste
den? Vad hände på slutet? Vad var anledningen till att
läkaren och hushållerskan försvann? Vad hände med hus-
hållerskans son?

Extramaterial & lästips
I dvd- utgåvan finns en extra disc där vi får följa inspel-
ningen av filmen till Hanekes egen berättarröst, 39 min,
samt ett dokumentärt porträtt av Haneke, och hans fil-
mer, 50 min.
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