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Bakgrund: Chaplin och Guldfeber
Idén till ”Guldfeber” kom plötsligt till Chaplin. Han till-
bringade en söndag hemma hos de goda vännerna och
kollegerna Mary Pickford och Douglas Fairbanks som
förevisade stereoskopbilder med hisnande motiv från
guldruschen vid Klondike i nordvästra Kanada runt 1898,
då tiotusentals lycksökare begav sig ut på farofylld guld-
jakt. Han fann ytterligare manusuppslag i en bok om den
så kallade Donner-expeditionen som i mitten av 1800-
talet snöades in i Sierra Nevada och slutade i kanniba-
lism. Märkliga inspirationskällor för en komedi, kan

tyckas, men de passade Chaplins genreöverskridande
filmstil väl. "Det kan förmodligen verka paradoxalt att
göra humor av tragedier, men humor kan vara en för-
svarsmekanism; vi måste skratta åt vår försvarslöshet
inför naturkrafterna – eller drivas till vansinne" skriver
Chaplin i sin självbiografi från 1964.

Med ett för Chaplin ovanligt utarbetat manus i handen
startade de dramatiska och tekniskt komplicerade inspel-
ningarna i början av 1924. Delar av filmen är inspelade på
plats i det snöiga Sierra Nevada, där mellan 600 och 2
500 statister (uppgifterna varierar kraftigt!) vandrade i
lämmeltåg uppför klipporna i det som skulle bli filmens
inledningsscen. Till scenerna i den lilla guldgrävarstaden
byggde man upp ett insnöat kvarter utanför Chaplinstu-
dion i Hollywood, dit tusentals nyfikna åskådare vallfär-
dade för att kika. De snöiga klipporna som inramade sta-
den syntes nämligen på lång väg och den autentiska käns-
lan vi får när vi ser filmen krävde åtskilligt material: 73
000 meter timmer täckt av 7 000 meter hönsnät täckt av 6
700 meter säckväv som i sin tur täcktes av konstgjord snö
tillverkad av 200 ton plast, 285 ton salt och 16 000 liter
mjöl.

Till den kvinnliga huvudrollen, bedårande Georgia,
valde Chaplin den knappt sextonåriga Lillita McMurray,
som hade haft en mindre roll som förförisk ängel redan i
”Chaplins pojke”. Hon fick skådespelarnamnet Lita Grey

Guldfeber

”Guldfeber” från 1925 är den film som Charlie Chaplin
själv var mest stolt över och helst ville bli ihågkommen
för. Här är den lille luffaren på guldjakt i Alaska och finner
till slut, mot alla odds, såväl kärlek som rikedom. Men
vägen dit är farofylld och stundom tragisk samt bjuder,
förstås, på ett pärlband av numera klassiska komedisce-
ner. ”Guldfeber” är en känslostark film om utanförskap,
kärlek och den svagares slutliga triumf.
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pålagd berättarröst (Chaplins egen) som ersätter textskyl-
tarna. Just berättarrösten är ett lite förbryllande påhitt
med tanke på att Chaplin själv alltid hävdade pantomi-
mens fördelar över den talade rösten som konstnärligt
uttryck. Under många år var den senare "pratversionen"
den enda tillgängliga men i början av 1980-talet släpptes
den ursprungliga i restaurerad form av Chaplinkännaren
David Robinson. Den är, i mitt tycke, oöverträffbar.

Filmens handling
Filmens första bild visar en oändlig rad av människor som
klättrar uppför de klippiga bergen i Alaska, på jakt efter
guldlycka. En av dem visar sig vara Charlie, som dock hit-
tat sin egen riskfyllda väg. Glatt ovetande förföljs han
bitvis av en björn, han halkar och rutschar fram i den
djupa snön. En som lyckas bättre är Big Jim, som vi får se
just har hittat "ett guldberg" och inte vet till sig av glädje.
En snöstorm blåser upp och Charlie söker skydd i en
stuga.

Där inne befinner sig den efterlyste skurken Black Lar-
sen som beordrar Charlie att genast ge sig av. Och Charlie
försöker, men blåser ideligen tillbaka in i huset. Det gör
även Big Jim som inte ger sig av frivilligt utan börjar fajtas
med Black Larsen som till slut får acceptera sällskap. De
tre männen blir hungriga och i brist på mat äter Charlie
på ett stearinljus – med salt. Situationen blir småningom
ohållbar och de tre drar lott om vem som ska ge sig ut i
stormen för att försöka få tag i mat. Black Larsen förlorar
och ger sig av. Snart stöter han på två poliser som identifi-
erar honom och han skjuter dem till döds och stjäl deras
släde med mat.

I stugan blir hungern alltmer akut. När det blir Thanks-
giving lagar Charlie med stor omsorg och finess till sin
ena känga. Big Jim får den övre, finare, delen och äter
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och presenterades inför pressen som en begåvad nit-
tonåring. När inspelningen pågått i ett halvår avbröts den
plötsligt: Lita Grey var gravid och hon och Chaplin firade
ett hastigt och hemligt bröllop i Mexiko. Det kortvariga
äktenskapet blev aldrig lyckligt, även om paret försökte
hålla fasaden uppe för den skvallerhungriga omvärlden.
Sonen Charles Spencer, som föddes den 5 maj 1925, väl-
komnades dock med glädje. Litas graviditetsbesked kräv-
de en ny kvinnlig huvdurollsinnehavare och en del omtag-
ningar. Det kom att bli Georgia Hale, en före detta Miss
Chicago, som fick rollen. 

När ”Guldfeber” var färdigställd firades med en filmpre-
miär som enligt vittnesmål överträffade det mesta till och
med i Hollywood. Och lika påkostad och spektakulär som
premiärshowen var, lika enastående framgångsrik blev
”Guldfeber” såväl ekonomiskt som kritikermässigt. Filmen
hade varit exceptionellt dyr att göra – 650 tusen dollar –
men den drog också in exceptionella vinster – 7,5 miljoner
dollar. I Storbritannien genomförde BBC ett intressant
radioexperiment, "skrattradio", som sändes av samtliga
radiostationer den 26 september klockan 19.30. Man spe-
lade in 10 minuters sammanhängande skrattsalvor från
filmpubliken i en biosalong i London och sände dessa som
programpunkten "Interlude of Laughter". Enligt en jour-
nalist var det en fantastisk lyssnarupplevelse. Vid premiä-
ren i Berlin hände något annat anmärkningsvärt: Publiken
blev "vilda av entusiasm" när Charlie i filmen utförde den
välkända dansen med frallorna och krävde att biografma-
skinisten skulle backa filmen och köra om den. Vilket han
gjorde, till publikens ännu vildare entusiasm.

”Guldfeber” blev den första filmen som Chaplin senare
återvände till och gjorde en delvis ny version av. 1942 fick
filmen nypremiär med några nya kameravinklar, ett nytt
och av Chaplin själv komponerat soundtrack samt en
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motvilligt. Charlie, däremot, stoppar tillsynes njutnings-
fullt i sig den spikförsedda, hårda sulan och virar skosnö-
rena som spaghetti på sin gaffel. En tid senare återvänder
Charlie från en resultatlös jakt, stoppar sin känglösa fot i
ugnen för att få upp värmen och börjar resonera med Big
Jim om hur de ska lösa situationen. Hallucinatorisk av
hunger tror Big Jim att Charlie är en enorm höna, jagar
honom och är nära att skjuta honom. På kvällen börjar de
slåss, Big Jim fast besluten att äta sin kompis även om han
inte råkar vara en enorm höna. I slagsmålet blandar sig en
björn som traskat in genom den öppna stugdörren. Så
småningom lyckas Charlie skjuta denna och de kan äntli-
gen få sig ett rejält mål mat. Stormen lägger sig och de två
skiljs åt och ger sig av åt olika håll. När Big Jim återfinner
till sitt guldberg hittar han där Black Larsen som nu gör
anspråk på fyndigheten. Ett slagsmål bryter ut, Black Lar-
sen slår Big Jim medvetslös med en spade och ger sig av
med en guldlast. Hans skurkaktighet straffar sig dock
snart: han faller ner i en ravin och omkommer.

En stad har vuxit upp mitt i vildmarken. Här bor den
vackra danserskan Georgia tillsammans med sina glada
väninnor som gärna låter sig uppvaktas av kvinnotjusaren
Jack. Georgia är dock mer svårflörtad och vill inte ge sitt
foto till honom när de träffas på dansrestaurangen Monte
Carlo där hon arbetar och dit guldsökarna går för att roa
sig om kvällarna. Hit kommer också Charlie som vid
första anblick blir förälskad i Georgia. Han stirrar på
henne, liksom förtrollad, men hon ser rakt igenom
honom, som om han inte existerade. Nedslagen stjäl
Charlie en drink från en av kyparnas brickor.  På golvet
hittar han det foto som Georgia och Jack bråkade om tidi-
gare, ser noga på det och sparar det. Lite senare försöker
Jack tvinga Georgia att dansa med honom och för att för-
nedra honom väljer hon i stället att dansa med den sjaski-
gaste mannen på hela stället: Charlie. Överlycklig för
Charlie Georgia över dansgolvet och håller upp sina allt-
för stora byxor med hjälp av sin käpp. När tillfälle ges
knyter han i stället ett snöre runt midjan. Snöret visar sig
utgöra kopplet till en stor hund som först trasslas in i

Charlies dans och sedan drar omkull honom. Till slut
lyckas han skära av repet och tar adjö av Georgia som för-
svinner genom en dörr. Jack retas med honom och de två
börjar en mycket ojämn fajt som Charlie mot alla odds
vinner då en väggklocka faller ner och knockar Jack.

Nästa morgon är Charlie återigen hungrig. För att få i
sig lite mat lägger han sig, fejkat avsvimmad, utanför en
stuga. Den snälle mannen i stugan släpar in honom, gnug-
gar honom till sans och bjuder honom på kaffe och bönor
som han glupskt slukar. De två blir vänner och när
stugägaren ger sig ut på en längre expedition får Charlie i
uppdrag att passa stugan åt honom. Lite senare dyker
Georgia och hennes flamsiga väninnor upp vid stugan och
Charlie bjuder dem att stiga på. Medan Charlie är ute för
att hämta ved hittar Georgia sitt foto och den ros hon gav
honom under hans kudde. Hon visar dem för väninnorna
och de beslutar sig för att driva med Charlie. När han
kommer tillbaka flirtar därför Georgia med honom och
ber att de ska få komma på nyårsmiddag i den lilla stu-
gan. De ger sig av, skrattande, alltmedan Charlie får gläd-
jefnatt.

För att ha råd att bjuda på nyårsmiddag tar Charlie
uppdrag som snöskottare. På nyårsafton dekorerar han
omsorgsfullt med tända ljus, girlander och paket åt alla
gäster. I väntan på flickorna slumrar han vid bordet och
drömmer om en fantastisk fest där han i stället för att
hålla tal utför en liten dans med två frallor faststuckna på
gafflar. Han överöses av applåder och Georgias kyssar.
Vid tolvslaget vaknar han av glädjetjut från nyårsfirare
och inser sitt nederlag: gästerna hade aldrig tänkt
komma. Förnedrad och nedslagen beger han sig till dans-
restaurangen och kikar genom fönstret på de jublande
lyckliga människorna. Georgia har just dragit sig till min-
nes nyårsmiddagen och tillsammans med sina väninnor
och Jack, som hon nu gärna kurtiserar, ger hon sig av till
Charlies stuga för att ha lite skoj. Stugan är tom och när
hon ser de fina dekorationerna får hon dåligt samvete.
Jack tvingar på sig en kyss, hon ger honom en rejäl örfil
och går tillbaka till dansrestaurangen där hon lämnar ett
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meddelande till Charlie: "Förlåt mig. Låt oss träffas så att
jag får förklara." Dit har också Big Jim just kommit. När
han vaknade upp efter Black Larsens smäll hade han förlo-
rat minnet och kunde inte hitta tillbaka till sitt guldberg.
Därför söker han nu efter Charlie som kan hjälpa honom
och när han finner honom på dansrestaurangen blir han
vild av lycka och drar honom med sig. I sista stund får
Charlie syn på Georgia och lovar henne att återvända och
göra henne rik och lycklig. 

Big Jim och Charlie hittar till slut tillbaka till stugan i
närheten av guldberget och beslutar att stanna där över
natten för att hämta guldet, som de ska dela på, dagen
efter. Under natten blåser det dock återigen upp till storm
och vinden flyttar stugan så att den, när de två männen
vaknar morgonen därpå, står halvvägs ut i luften över en
hög ravin. Charlie börjar städa upp och varje gång han
och Big Jim befinner sig på samma sida i huset tippar det
farligt över. Småningom inser det hur det står till och
försöker att inte drabbas av panik men huset lutar alltmer
betänkligt och det är närapå omöjligt att ta sig ut på rätt
sida. Till slut, efter några halsbrytande vändningar, lyckas
de. Big Jim återfinner guldberget och konstaterar exalte-
rat att de nu är miljonärer.

I en epilog befinner sig de nu förmögna kompanjonerna
på ett fartyg på återväg till civilisationen. De bär dyrbara
pälsar och höga hattar, Big Jim får manikyr och Charlie
ska intervjuas och fotograferas för ett tidningsreportage.
Fotografen ber honom ta på sig sina gamla utslitna fattig-
kläder, Charlie gör så men när han sedan poserar framför
kameran faller han nerför en trappa. När han åter kommit
på fötter stöter han ihop med Georgia som blir glad åt att
se honom och erbjuder sig att betala hans biljett eftersom
hon tar för givet att han smugit ombord som fripassage-
rare. Charlie skrattar lyckligt och ber personalen prepa-
rera hyttsviten för en gäst. Arm i arm ger de sig av uppför
trappan mot sitt nya liv.

Inför visningen: introduktion 
För att lättare finna fokus på samhällsfrågor i samtalet
efter ”Guldfeber” kan det vara bra att redan i en kort
introduktion till filmen före visningen "plantera" några
tankar hos barnen. Utan att värdera eller styra deras upp-
levelse kan man rikta deras uppmärksamhet mot några
intressanta aspekter av filmen. Till exempel såhär: 

Vi ska se en film som heter ”Guldfeber”. Den utspelar
sig för drygt 100 år sedan då tusentals människor gav sig i
väg till det klippiga, snöiga och farliga Alaska i Nordame-
rika för att leta efter guld. En av dem är en liten, ensam
och fattig man som råkar ut för en del vansinniga äventyr.
Ingen tror någonsin att han ska lyckas med något, men vi
får väl se hur det går … 

Den här mannen har inget namn – men vi kan kalla
honom Charlie. För han spelas av Charlie Chaplin. Chaplin
har också skrivit manuset och regisserat filmen. Är det
någon som sett en film av Chaplin förut? Vet hur han ser
ut? När han gjorde ”Guldfeber” var han enormt berömd
över hela världen – alla visste vem han var och nästan alla
älskade honom. Han var också väldigt rik, för han hade
tjänat mycket pengar på sina populära filmer. Ändå gjorde
han alltså ”Guldfeber” som handlar om en fattig och en-
sam människa som inte riktigt är som andra. Det kanske
beror på att han själv var väldigt fattig när han var liten.
Då bodde han ensam med sin bror i London och när han
var i er ålder arbetade han för att kunna köpa mat och
betala hyra. Chaplin sade långt senare, när han var vuxen,
rik och berömd, att han aldrig kunde glömma hur det var
att vara fattig och hungrig och att han aldrig skulle vänja
sig vid att leva lyxigt. 

Fattigdom då och nu
• Hur vet man att Charlie är fattig? Kan man se det på
honom? På hans kläder/utseende? På hur han beter sig?
Kan ni ge exempel på några som är rika i filmen? Hur vet
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man att de är rika? Syns det på dem? Hur beter de sig? I
slutet av filmen har ju Charlie blivit väldigt rik. Hur blev
han rik? Beter han sig annorlunda nu jämfört med i bör-
jan av filmen? Han gör i slutet av filmen, ombord på
båten, en sak som är ett tecken på att han tidigare var väl-
digt fattig: minns ni vad? (Han plockar av gammal vana
upp någons bortslängda cigarrstump som man kan röka
lite till på.) Chaplin själv sade ju att hur rik han än blev
skulle han aldrig glömma hur det var att vara fattig. Den
som en gång har varit riktigt fattig minns det för resten av
livet: Charlie i filmen plockar upp en fimp trots att han
har råd att köpa hur många askar med cigarrer som helst.
Många som har varit fattiga och haft ont om mat kan inte
slänga mat senare utan äter alltid upp allt på tallriken. En
annan som var fattig som barn var ju Zlatan. När han var
liten var kylskåpet hemma ofta tomt och han var ofta
hungrig. Nu när han är vuxen och har egna barn har han
berättat att det är jätteviktigt för honom att deras kylskåp
alltid är fullt med mat för han vill inte att hans barn ska
behöva ha det som han när han var liten. 

• Filmen ”Guldfeber” utspelar sig i Amerika för mer än
hundra år sedan, år 1898. Det var faktiskt på riktigt så, att
en man hade hittat guld i bergen i Alaska vid floden Klon-
dike och då reste tiotusentals människor som också ville
hitta guld dit för att gräva och leta. Men det var inte så
många som faktiskt hittade guld, däremot var det många
som svalt eftersom det var svårt att få tag i mat där. Det
brukar kallas för guldrushen i Klondike. Varför vill män-
niskor egentligen så gärna bli rika? Om ni skulle vara väl-
digt rika – vad skulle ni göra då? Skulle ni vara lyckligare
om ni var väldigt rika, tror ni? Ibland görs undersök-
ningar som mäter vilka länder som är lyckligast i världen.
Olika mätningar ger lite olika resultat, så att ibland utses
Danmark till världens lyckligaste land och ibland Costa
rica, till exempel. Men vad som alltid visar sig i de här
undersökningarna är att det inte är rikedom som gör
människor lyckliga. I stället är det till exempel att man
har kärlek (vänner och familj, till exempel), att man kän-
ner sig trygg och att man känner att livet är meningsfullt.
Vad är det som gör er riktigt lyckliga? (Skriv/rita gärna,
det får gärna vara hemligt!) Vet ni vilket land som är
rikast i världen? Det är USA. Men USA brukar inte kom-
ma högt upp på listorna när man mäter vilket land som är
lyckligast.

• I USA bor det många rika människor. Men också väldigt
många fattiga. När det är så orättvist mellan människor i
ett land brukar man säga att det finns klassklyftor. Är det
så i Sverige också? Ja – fastän Sverige är ett rikt land så
finns det ändå fattiga människor i vårt land också. Men
det är inte alls lika orättvist som i USA och en del andra
länder. I Sverige har man länge haft ett system som kallas

Fördelningspolitik. Det betyder, om man ska förenkla lite,
att man tar pengar från de rika och ger till de fattiga så att
det blir lite mer jämnt fördelat, lite rättvisare. Känner ni till
någon sagofigur som gör just så; tar från de rika och ger till
de fattiga? Robin Hood, Karl-Bertil Jonsson på julafton. I
Sverige fungerar fördelningspolitiken genom skatter. Vet ni
vad skatt är? De som tjänar mycket pengar får betala myc-
ket i skatt till staten/landet och de som är fattiga betalar
mindre. Och skatterna används sedan till skolor, dagis och
sjukvård så att alla ska ha råd att kunna gå på dagis, i sko-
lan och gå till en läkare när de är sjuka. 

• Och ingen i Sverige ska behöva frysa och vara hungrig
som Charlie i filmen. Men det är faktiskt så, att på senare år
så har de som redan var rika förut blivit allt rikare och de
som var fattiga förut har blivit allt fattigare. Och de fattiga
blir fler och fler. Till exempel är vart tionde barn fattigt i
Sverige. Man brukar säga att klassklyftorna har ökat. Vilka
är det framför allt som är fattiga i Sverige – vet ni det?
(Invandrare, arbetslösa, långtidssjuka och ensamstående
föräldrar.) Varför är det just de här personerna som blir fat-
tiga? Hur märker man att någon är fattig i Sverige? Syns
det alltid på en person, sådär som det syns på Charlie i fil-
men? Vad kan man göra åt det? Kan ni göra något åt det,
tror ni?

Utanförskap och det sociala arvet
”Guldfeber” handlar ju också om en man som inte är som
de flesta andra. På vilka sätt skiljer sig Charlie från de
andra personerna i filmen? Hur ser han ut? Hur beter han
sig? Hur tror ni att han känner sig? Minns ni när Charlie är
på dansrestaurangen första gången och får syn på Georgia?
Vad händer? Varför ser inte Georgia Charlie? Charlie tycker
att Georgia är så fantastisk och att han själv är ganska vär-
delös: fattig och ensam med trasiga kläder. Om man själv
känner sig obetydlig kan man faktiskt nästan bli osynlig för
andra människor. Det kan vara en ganska läskig känsla. Har
ni varit med om det någon gång?

• Lite senare vill Georgia dansa med Charlie. Varför? Är det
schysst av henne att göra så? Georgia fortsätter ju sedan att
låtsas som om hon är lite kär i Charlie – vad är det hon gör?
Varför tror ni att hon gör så? Hur tror ni att Charlie känner
när hon flirtar med honom? När det är nyårsafton gör Char-
lie i ordning en fin middag till Georgia och hennes vänner.
Varför kommer de inte? Medan han väntar på dem så som-
nar han och drömmer. Minns ni vad han drömmer? Han
säger i drömmen att han inte tycker så mycket om att hålla
tal utan hellre dansar för dem. Varför tror ni att han hellre
dansar? Vad är det för dans han utför? Vad känner Charlie,
tror ni, när han förstår att Georgia inte kommer till hans
middag? Vad gör Georgia när hon ser vilken fin fest Charlie
har ordnat åt henne och hennes vänner? Vad tror ni att hon
tänker då? Varför ångrar hon sig? Tror ni att Charlie förlå-
ter henne? Hur slutar filmen? Vad tror ni händer sedan? 

Stumfilmens estetik och Chaplins teknik
Filmen ”Guldfeber” utspelar sig ju i Alaska, i vildmarken där
det är snöigt, blåsigt och kallt. Är det riktig snö vi ser i fil-
men? Nja, bara en del av snön är äkta. Scenerna med män-
niskor som klättrar i bergen och när Big Jim hittar sitt guld-
berg är inspelade i Sierra Nevada, ute i naturen, med riktig
snö och en riktig snöstorm faktiskt. Men staden där dansre-
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staurangen ligger är inte riktig. Den byggde man upp för att
kunna spela in filmen och den stod i sommarvärmen i
södra USA, i Kalifornien. Vet ni vad snön är gjord av? Mas-
sor av plast, salt och mjöl. Är det en riktig björn, då? Ja, det
är det! Och i ”Cirkus”, filmen som Chaplin gjorde efter
”Guldfeber”, har han med riktiga lejon och apor också. 

• ”Guldfeber” är ju en så kallad stumfilm. Vad betyder det?
Jo – att filmen är helt inspelad utan ljud. Personerna pratar
ju inte så att vi hör. Förstår vi ändå vad de säger? Ja, med
hjälp av textskyltar och ännu mer med hjälp av deras
kroppsspråk. Skådespelarna i stumfilmer var experter på en
särskild skådespelarstil som heter pantomim. Det betyder
att man visar med sin kropp och med sina miner vad man
känner i stället för att säga det. Precis som Charlie gör när
han ska hålla tal för sina gäster i drömmen: han vill hellre
dansa för dem för att visa vad han känner. Pantomim är en
svår konst som Charlie Chaplin var en verklig expert på.
Hur skulle ni se ut om ni var pantomimskådespelare och
skulle visa att ni var rädda? Ledsna? Arga? Glada?

• Chaplin tyckte att stumfilmen och pantomimkonsten var
mycket bättre än talfilm så när alla andra började göra tal-
film i slutet av 1920-talet, några år efter att ”Guldfeber”
hade premiär, fortsatte han att göra stumfilmer. Till slut var
det bara han kvar i hela världen som gjorde stumfilmer.
Varför tror ni att han fortsatte med stumfilmer? Jo – därför
att han tyckte att pantomim var en finare konst än talskåde-
speleri och därför att han själv var så oerhört bra på det:
kroppsspråk, mimik, akrobatik och dans. Ibland kan det ju
också kännas svårt att berätta vad man tycker, tänker och
känner. Då kan det kännas lättare att visa det med kroppen.
När då, till exempel? Har ni varit med om det? Faktiskt så
var Charlie Chaplin, fastän han var så berömd och så älskad
av alla, väldigt blyg. Han tyckte inte alls om att stå och
prata framför en massa människor och han tyckte att det
var läskigt att träffa människor som han inte kände. Kanske
tyckte han också att det var lättare att visa vad han tänkte i
stället för att prata? Kanske kände han sig ganska mycket
som Charlie i filmen?  

• När ni såg ”Guldfeber”, tänkte ni mycket på att filmen var
en stumfilm? Och/eller att den var svartvit i stället för i
färg? Störde ni er på det eller tyckte det var dåligt? Om ni

glömde bort det efter en liten stund – varför gjorde ni
det, tror ni? Vad är det som gör en film bra? Är det
någon särskild scen som ni kommer att minnas från
”Guldfeber”? Varför just den?

Tips: läs och titta vidare
Böcker:

Barns tankar om fattigdom i Sverige (Stockholms
stadsmission, 2011)
Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz, Jag är Zlatan
(Bonniers, 2011)
Tove Jansson, ”Det osynliga barnet”, novell i Det osyn-
liga barnet (Alfabeta, 2004) 
David Robinson, Chaplin. His Life and Art (McGraw
Hill, 1985)
Filmer:

Cirkus (Charlie Chaplin, 1928)
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