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Under andra världskriget driver den tyske affärsmannen Oskar Schindler en fabrik i det ockuperade Polen 
med judiska arbetare från Krakows getto. Schindler utnyttjar sin position som affärsman för att skydda sina 
arbetare och lyckas rädda dem undan döden i Auschwitz. Steven Spielbergs storfilm från 1993 är en käns-
lostark skildring av Förintelsen och av en person som i en extrem situation valde att ta ställning.
   I samband med att Schindler’s List återlanseras på biografer har Svenska Filminstitutet i samarbete med 
distributören UIP försett filmen med en nyskriven handledning . Denna filmhandledning syftar bland annat 
till att förankra diskussionen om Förintelsen i en vidare kontext av antisemitismens historia och samtida 
uttryck.

Bild: UIP

En filmhandledning från Svenska Filminstitutet i samarbete med UIP



Inledning
Denna filmhandledning är nyskriven i samband med att Schindler’s List 
återlanseras på biografer. Utöver att ställa frågor kring filmen erbjuder 
den ett fördjupat studiematerial kring de diskussionsämnen filmen väck-
er. Du kan som lärare välja hur mycket tid du vill lägga på arbetet med 
dessa frågor och i vilken utsträckning du vill använda dig av filmhand-
ledningens innehåll. 

Innan visningen av Schindler’s List är det bra att förankra diskussio-
nen om Förintelsen i en vidare kontext av antisemitismens historia och 
samtida uttryck som presenteras i ett inledande kapitel.

Att leva i en antisemitisk värld – från antiken till idag
Antisemitism är det vedertagna ordet för fientlighet mot judar – en et-
nisk, kulturell, och religiös minoritet med rötter i Mellanöstern, som de 
senaste tvåtusen åren levt spridda över hela världen. Förintelsen, alltså 
nazisternas försök att utrota hela det judiska folket, och som ledde till 
mordet på sex miljoner judiska män, kvinnor, och barn, utgör det histo-
riskt mest omfattande enskilda uttrycket för antisemitismen. Men det är 
viktigt att veta att antisemitismens historia varken började eller slutade 
med Förintelsen. Den kan spåras ända tillbaka till antiken och befästes 
från och med 300-talet genom kristna kyrkans genomslag i Europa. 
Religiöst motiverade myter kombinerade med folkliga fördomar skulle 
leda till förföljelse, diskriminering, och segregation. 

Redan på 1100-talet riktades falska anklagelser mot judar om ritu-
almord på kristna barn. Detta skulle komma att bli en återkommande 
komponent i den antisemitiska mytbildningen ända in i våra dagar. 
Judar massakrerades runtom i Europa. På 1300-talet anklagades judar 
för att ligga bakom självaste pesten. Många brändes på bål. 1492 för-
drev den katolska regimen alla judar från Spanien. Kort därefter inledde 
protestantismens grundare Martin Luther sina antijudiska hetskampan-
jer. I Östeuropa var antijudiska pogromer (förföljelser och massakrer) 
ett standardinslag från 1600-talet och framåt, ibland med tiotusentals 
döda. Luther skulle så småningom bli en viktig inspirationskälla för 
det moderna judehatets framväxt inte minst i Tyskland, som dock var 
mer nationalistiskt än religiöst betingat. Pseudovetenskapliga idéer om 
de icke-vita ”rasernas” underlägsenhet sammanföll med konspirations-
teorier om judars påstådda makt – ett modernt rasistiskt judehat som 
kulminerade i nazisternas utrotningsförsök.

Efter Förintelsen skulle dess djupt traumatiserade överlevande, 
människor som kanske förlorat sina föräldrar, barn, ibland hela famil-
jer, samlas kring mottot ”aldrig mer”. En del återvände och stannade 
i de länder varifrån de deporterats, men många skulle flytta vidare på 
grund av den kvarlevande antisemitismen. Många flyttade till Israel, 
en stat som bildats 1948 i syfte att skydda världens judar. Fram till 
denna tidpunkt levde även 800 000 judar i Mellanöstern och Nordafri-
ka. Förföljelser förekom även i dessa länder, och efter Israels bildande 
blev situationen så pass ohållbar att nästan samtliga judar från Mellan-
östern och Nordafrika skulle komma att fly eller flytta till Israel. Det 
finns en seglivad myt om att antisemitismen blev otänkbar i Europa ef-
ter Förintelsen, men i själva verket tog det inte lång tid innan judar än 
en gång skulle angripas. I Polen, där 90% av den judiska befolkningen 
hade mördats under Förintelsen, skulle invånarna i byn Kielce med 
hjälp av militära förband mörda ytterligare 42 judar den 4 juli 1946; 
det hittills värsta exemplet på antisemitiskt våld i efterkrigstidens 
Europa. Och så sent som 1967 inledde den polska kommunistregimen 
en antisemitisk kampanj som tvingade 15 000 judar i landsflykt. 

Man har länge bedrivit forskning kring Förintelsens konsekvenser 
för dess överlevande. De senaste decennierna har man även alltmer 
uppmärksammat effekten på deras barn och barnbarn. Då mycket 
pekar på att barn påverkas av att växa upp med djupt traumatiserade 
föräldrar, och att traumat i så fall kan sägas överföras på olika sätt, 
kallas dessa barn och barnbarn för andra och tredje generationens 
överlevande. Insikten att ens föräldrar eller mor- och farföräldrar 
utsatts för obeskrivliga övergrepp, och att det för inte länge sedan 
fanns ett långtgående projekt att förinta hela ens folk och kultur, gör 
att Förintelsen blir en del av många judars identitet idag. 

Förintelsens trauma har gjort många oförmögna att tala om sina 
upplevelser. Andra har ägnat hela sina liv åt att berätta. I takt med att 
de överlevande går bort, blir kampen mot den aktiva glömskan en 
fråga om att bevara och föra vidare deras vittnesmål. I Sverige finns 
till exempel Zikaron (som betyder minne på hebreiska), en förening 
som erbjuder kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen för högstadie- 
och gymnasieskolor. Föreläsarna är tredje generationens överlevande, 
det vill säga barnbarn till överlevande vars personliga minnen de får 
föra vidare. 
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Att bearbeta traumat försvåras av de ständigt nya uttryck för antise-
mitism som drabbar dagens judar. Dessa varierar från mindre incidenter 
till renodlade attentat. Ett axplock attentat från de senaste årtiondena: 
1994 sprängdes det judiska centret AMIA i Buenos Aires, med 85 döda 
och hundratals skadade. 2012 sköts tre judiska barn och en rabbin ihjäl 
på en judisk skola i Frankrike. 2014 ledde en antiisraelisk demonstra-
tion till att judiska butiker vandaliserades och en fullsatt synagoga 
angreps i Paris. Händelsen har jämförts med pogromer. Samma år öpp-
nade en man eld mot judiska museet i Bryssel. Fyra dog. 2015 beläg-
rades en kosheraffär i Paris. Ytterligare fyra mördade. Samma år sköts 
en judisk vakt ihjäl utanför stora synagogan i Köpenhamn. Mannen 
vaktade då en bat mitzvah-fest med 80 deltagare. 2017 brandbombade 
en grupp män synagogan i Göteborg. Där inne firade ett 30-tal ungdo-
mar den judiska högtiden chanukkah. Och 2018 skedde en massaker där 
elva mördades i en synagoga i Pittsburgh i USA.

Antisemitismen gör sig ständigt påmind. Säkerhetsåtgärder, inklu-
sive vakter och polisbeskydd, har blivit vardag för många judar, vars 
synagogor, skolor, och föreningar utgör möjliga mål för antisemitiska 
attentat. Därtill kommer den antisemitiska propaganda som florerar 
inte minst inom högerextrema, en del vänsterextrema, samt islamistis-
ka kretsar, men även inom politiskt mer svårdefinierade nätverk vars 
gemensamma nämnare är tron på konspirationsteorier. En konsekvens 
av situationen för judar idag är att många inte vågar berätta om sin 
bakgrund. En annan är att många judar lämnar Europa. 2015 flyttade 
8 000 franska judar till Israel, en rekordhög siffra, men samtidigt ett 
tecken i tiden. Allt fler judar frågar sig om de har en framtid i ett Europa 
där hotbilden är mer eller mindre konstant, men solidariteten med judar 
är villkorad.

När judar attackeras runtom i världen idag påstår gärningsmännen 
och deras sympatisörer ofta att attackerna är riktade mot Israel. Denna 
tankefigur kan dyka upp långt utanför dylika kretsar. När Sveriges 
Radio SR intervjuade Israels ambassadör i samband med attentaten i 
Paris och Köpenhamn 2015, fick han frågan om inte judarna som grupp 
själva har ett ansvar för den ökade antisemitismen. Argumentet är tokigt 
på flera sätt: att attackera civila på grund av en stats politik är terror; 
att attackera medborgare i helt andra länder på grund av deras etnicitet 
är ren rasism. Den starkt antiisraeliska opinion som dominerar delar av 
samhället har dock gjort det svårt för en del att identifiera antisemitiska 

idéer när de vävs ihop med Israelkritik. Detta kan även förekomma i 
uttalat antirasistiska grupper, där antisemitismen ibland utgör en ”blind 
fläck”. Ett resonemang som kan dyka i antirasistiska sammanhang är att 
judar är ”vita” och därför inte kan utsättas för rasism. Resonemanget är 
felaktigt såväl historiskt som i en samtida kontext. Judar ser inte bara ut 
på många olika sätt och riskerar att rasifieras därefter, de har dessutom 
oavsett hudfärg utgjort, och fortsätter att utgöra, en av den rasistiska 
ideologins sinnebilder för icke-vita ”raser”.

Förintelsen, som ibland kallas historiens värsta brott, måste alltså 
förstås inom ramen för en nästan tvåtusenårig historia av fientlighet 
mot judar. Den kan inte heller betraktas som ett avslutat kapitel. Dess 
efterverkningar påverkar de överlevande än idag, med trauman som förs 
vidare till barn och barnbarn och ständigt aktualiseras av nya uttryck för 
antisemitism i världen.

• Har det historiskt funnits antisemitism även i Sverige, och vilka 
uttryck har den tagit sig? 
Se till exempel https://bildersmakt.se/den-svenska-antisemitiska-spel-
filmen-pettersson-bendel/

• Leta fram information om när judar fick bosätta sig i Sverige – och 
på vilka villkor. När blev judar fullvärdiga svenska medborgare?

• Begreppet Förintelsen syftar oftast på nazisternas folkmord på judar, 
men även andra grupper drabbades hårt. Inte minst romer, som också 
tillhör en av Europas mest utsatta minoriteter. Nazisternas folkmord på 
romer kallas Porajmos på romani. Leta upp information om antizi-
ganism (fientlighet mot romer) historiskt och idag, och om romers 
situation under Porajmos. 
Se till exempel: levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/ro-
mer-under-forintelsen

Filmen och läroplanen
Kursplanen i historia för åk 7-9 slår fast att eleverna ska ha kunskap om 
Förintelsen. Denna filmhandledning har som syfte att bistå lärare med 
underlag för att undervisa om Förintelsen och dess långtgående konse-
kvenser i samband med att eleverna har sett Schindler’s List. 

Bild: Judisk kyrkogård i Strasbourg 2010, Foto: Vincent Kessler, Reuters
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Grundskolans läroplan (§1 Skolans värdegrund och uppdrag) slår fast 
att skolan ska bemöta främlingsfientlighet och intolerans med ”kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser.” Handledningen uppmuntrar till 
samtal som förankrar Förintelsen i ett bredare sammanhang av anti-
semitism (fientlighet mot judar), samt andra folkmord och former av 
förföljelse.

Handledningen föreslår en rad diskussionsfrågor och övningar som 
uppmuntrar eleverna till att reflektera kring Förintelsens realitet men 
även dess konstnärliga gestaltningar (där Schindler’s List utgör ett ex-
empel). Diskussionsfrågorna och övningarna svarar även mot läropla-
nens mål (§2.1 Normer och värden) att varje elev ska kunna göra ”med-
vetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar” samt ”leva sig 
in i och förstå andra människors situation”. 

Såväl historieämnet som samhällsvetenskapliga programmet på 
gymnasiet har som mål att erbjuda eleverna verktyg för källkritiskt 
tänkande. Filmhandledningen är utformad med elevernas samtida 
kunskapskontext i åtanke, där det digitala informationsflödet på sociala 
medier skapar särskilda utmaningar för källkritik och utgör en grogrund 
för desinformation som direkt berör de frågor som handledningen tar 
upp, däribland antisemitiska myter och Förintelseförnekelse.

Handling
En judisk familj står samlad runt ett bord. Till ljudet av en shabbat-bön 
syns två ljus brinna ner. Röken från ljusen övergår i ångan från ett lok, 
samtidigt som färgbilderna övergår till svartvitt. 

Andra världskriget har just brutit ut. I september 1939 besegrar de 
tyska styrkorna Polens armé. Landets judiska befolkning beordras 
flytta till städerna. Samtidigt anländer affärsmannen Oskar Schindler 
till Kraków i syfte att profitera på kriget och göra sig en förmögenhet. 
Schindler är en sorgfri playboy med fäbless för dyr sprit och vackra 
kvinnor. Han bär sitt nazistemblem med stolthet och gör sig snabbt ett 
namn i SS-kretsarna. Snart utvecklar han en affärsidé: att med pengar 
från judiska investerare, vars situation är alltmer pressad, starta och 
driva en emaljfabrik. 

Genom det av nazisterna inrättade ”Juderådet”, tänkt att fungera som 
en länk mellan regimen och den judiska befolkningen i de ockuperade 
ländernas getton, kommer Schindler i kontakt med den judiska revisorn 
Itzhak Stern, med vars hjälp han skaffar sig investerarna han behöver. 
Hans fabrik fylls således med judiska slavarbetare genom vilka Schind-
ler ska göra stora vinster. 

Vintern 1943 anländer SS-officeren Amon Göth för att leda inrättan-
det av koncentrationslägret Plaszów utanför Kraków. 

De polska judar som sedan våren 1941 levt inspärrade i Krakóws 
getto under miserabla omständigheter, ska snart få se sin livssituation 
försämras ytterligare. Under en blodig natt rensar SS-soldaterna på 
Göths order Krakóws getto. Många judar hinner mördas innan resten 
förs till koncentrationslägret Plaszów. Schindler bevittnar massakern på 
tryggt avstånd uppifrån en kulle, och hans blick fångas av en liten flicka 
i röd kappa som rör sig genom de skrikande folkmassorna och lyckas 
undkomma nazisternas kulor. Senare i lägret ska vi få se flickan i den 
röda kappan på en skottkärra lastad med hennes och andra fångars lik. 

För Schindler innebär rensningen av gettot en potentiell ekonomisk 
förlust, i det att han riskerar att förlora sina obetalda arbetare. Han 
bekantar sig med Göth och övertalar honom att låta en del av lägerfång-
arna fortsätta att arbeta på hans fabrik. Stern, som hittills skött fabriken, 
ges inte tillstånd att lämna lägret, utan får samordna arbetet på avstånd. 
Den tidigare rent praktiska relationen mellan Schindler och Stern blir 
mer personlig, samtidigt som Schindler själv börjar genomgå en inre 
förvandling där hans empati för de judiska fångarna leder till en växan-
de motståndsvilja till den nazistiska regimens omänskliga behandling 
av judarna. Samtidigt som den sadistiska lägerkommendanten Göth 
övar prickskytte från sin balkong med levande judar som måltavlor, 
börjar Schindler tänka ut sätt på vilka han kan förbättra lägerfångarnas 
situation.

Genom att muta nazister lyckas Schindler och Stern skaffa arbetstill-
stånd åt alltfler lägerfångar. Samtidigt hamnar Schindler i trubbel efter 
att öppet ha kysst en judisk flicka på sin födelsedag; en överträdelse av 
de raslagar som definierar judar som ohyra och förbjuder den sortens 
kontakt. Göth kämpar själv med sina motstridiga känslor för sin judiska 
hushållerska Helen, som tillfälligt tycks få honom att tvivla på den anti-
semitiska grunden för den nazistiska ideologin. Han misshandlar Helen 
grovt men ska fortsätta att odla förvirrade drömmar om deras framtid.

Framåt våren 1944 blir det allt tydligare att nazisterna kan komma att 
förlora kriget. I april mottar Göth en evakueringsorder: Plaszóws mass-
gravar ska grävas upp, mer än 10 000 lik från mördade judar ska kre-
meras, och de som ännu lever ska skickas till gaskamrarna i Auschwitz. 
För att rädda så många av dem som möjligt kommer Schindler på idén 
att inrätta en fabrik nära sin hemstad i Tjeckoslovakien. 

Tillsammans med Stern gör han upp en lista med judar som han köper 
loss med delar av sin förmögenhet, och som nu ska få arbeta i säkerhet i 
den nya fabriken. 
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På grund av ett misstag hamnar den kvinnliga delen av de räddade 
judarna ändå i Auschwitz. 

Den regnande askan från de kremerade liken vittnar om det öde som 
väntar dem, och kvinnorna förs mycket riktigt till vad som av allt att 
döma tycks vara gaskamrarna. Till deras lättnad visar de sig ha förts till 
vanliga duschar. Schindler hinner anlända och rädda kvinnorna till sin 
fabrik.

Under de kommande sju månaderna ska Schindler utöva aktivt 
motstånd mot nazisterna genom att medvetet tillverka defekta granater. 
Den förmögenhet han gjort sig på kriget, och på judiska slavarbetare, 
återgäldas nu inte bara genom liven han räddar, utan genom att spendera 
sina sista tillgångar på att sabotera för den tyska krigsmakten och bidra 
till nazisternas annalkande förlust. Samtidigt som Schindlers tillgångar 
tar slut kapitulerar tyskarna. Som medlem i nazistpartiet måste Schin-
dler nu fly från de sovjetiska styrkorna. Under deras farväl visar de 
överlevande sin tacksamhet genom att skänka Schinder en ring gjord av 
en överlevandes guldtand. Inskriptionen lyder ”Den som räddar ett liv, 
räddar hela världen”, ett citat från den judiska skriftsamlingen Talmud. 
Den annars återhållna Schindler bryter ihop inför insikten att han kunde 
ha räddat fler.

En rådvill tillvaro väntar Förintelsens överlevande i Europa; kon-
tinenten där man hatat, förföljt, och mördat judar i tusen år, och där 
nazisterna slutligen försökt utrota judarna helt och hållet. ”Vart ska vi ta 
vägen?”, frågar en överlevande en sovjetisk officer. ”Inte österut i alla 
fall, där hatar de er”, svarar officeren. ”Jag skulle inte heller åka väs-
terut om jag var ni”, lägger han till. ”Finns det inte en stad där borta?”, 
frågar han och pekar, medan sången ”Jerusalem av guld” börjar spela. 
Och medan Göth blir avrättad i Kraków, vandrar en hel horisont av 
överlevande mot det som ska bli deras nya hem, Israel. Filmen återgår 
till färg, och vi ser de judar som Schindler räddat röra sig genom ett 
ökenlandskap mot hans grav i Jerusalem. Tillsammans med skådespe-
larna som gestaltat dem, lägger de stenar på hans grav, enligt uråldrig 
judisk tradition.

Kan Förintelsen gestaltas – och i så fall hur?
1949 skrev filosofen Theodor W. Adorno att det är barbariskt att skriva 
poesi efter Auschwitz, en utsaga som har blivit utgångspunkten för en 
ännu pågående diskussion. Kan ett av historiens värsta brott mot mänsk-
ligheten skildras på ett sätt som gör dess verklighet rättvisa, och i så fall 
hur? Är det över huvud taget etiskt försvarbart att gestalta Förintelsen? 
Eller leder alla konstnärliga bearbetningar ofrånkomligen till att dess 
fruktansvärda verklighet förminskas? Detta torde vara en av efter-
krigstidens svåraste konstnärliga frågor. Trots invändningar har såväl 
konstnärer som poeter, inte minst personligt drabbade, sökt sätt på vilka 
Förintelsen kan gestaltas. Här finns judiska poeter som Nelly Sachs 
(1891-1970) och Paul Celan (1920-1970), målare som Felix Nussbaum 
(1904-1944), men även en tysk målare som Anselm Kiefer (1945-), som 
föddes strax efter krigets och som ägnat sin konst åt att bearbeta sitt 
eget lands förflutna. 

Schindler’s List utgör ett historiskt unikt inslag bland dessa bearbet-
ningar, i det att det är den första storskaliga Hollywoodfilm som på ett 
direkt sätt försöker skildra Förintelsen. Den blev en publiksuccé världen 
över, sjufaldigt Oscarbelönad, hyllad av många kritiker, och har av 
många kommit att betraktas som den definitiva filmen om Förintelsen. 
Samtidigt har den varit mål för hård kritik inte minst från akademiskt 
håll, och från andra konstnärer och filmskapare. 

Till filmens hårdaste kritiker hör filmskaparen Claude Lanzmann 
(1925-2018), vars 9,5 timmar långa dokumentär Shoah (1985), som tog 
elva år att göra, och som innefattar otaliga intervjuer med överlevande, 
vittnen, och förövare, ofta anses vara historiens viktigaste dokumentär 
om Förintelsen. Där Spielberg väljer att i fiktionaliserad form iscensätta 
gettot och lägren, filma allt i svartvitt och ta med oss nästan ända in i 
gaskamrarna, gör Lanzmann motsatsen. Här är det vittnesmålen som får 
tala. Svartvitt arkivmaterial lyser med sin frånvaro. 
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Färgfilm fångar de övervuxna spåren av platser där de överlevandes 
upplevelser ägt rum bara årtionden tidigare.

• Lanzmann är, med många andra, kritisk till att Schindler’s List 
”förskönar” Förintelsen, samt att den gestaltar sådant som man menar 
varken kan eller bör visas i bild. Detta gäller inte minst scenen där vi 
följer med kvinnorna in i vad filmen lurar oss att tro är gaskamrarna. 
Diskutera vad kritiker kan mena med att filmen förskönar Förintelsen. 
Jämför till exempel bilder på fångarnas kroppar i filmen med kroppar-
na i verklighetens koncentrationsläger. Fundera på varför man menar 
att någonting så fruktansvärt som lägren och gaskamrarna inte bör 
gestaltas.

Schindler’s List har kallats en pastisch i det att den hellre lånar sin es-
tetik från historiska bilder än försöker fånga och förmedla hur Förintel-
sen upplevdes av dess offer. Spielberg har själv förklarat att han valde 
svartvitt foto därför att han anser det vara mer realistiskt för publiken 
som ser filmen idag. ”Min enda erfarenhet av Förintelsen är genom 
svartvita dokumentärer”, förklarar han in en intervju. ”Jag har aldrig 
sett Förintelsen i färg.” (Citerad i Jeffrey Shandler).

• Diskutera valet att gestalta Förintelsen mestadels i svartvitt. Hur upp-
lever ni detta val? Blir filmen mer realistisk? Om ja, hur och varför? 
Hur hade ni upplevt filmen om den varit i färg?

Schindler’s List gestaltar Förintelsen med hollywoodfilmens specifika 
medel, och detta bidrar såväl till filmens styrkor som till dess svagheter. 
Det är viktigt att komma ihåg att den inte utgör det enda sättet att skild-
ra Förintelsen på. Här kan det vara intressant att jämföra några exempel.

• Dikten ”Dödsfuga” (1948) av poeten Paul Celan, musikstycket A 
Survivor From Warsaw (1948) av Arnold Schönberg, och tavlan The 
Refugee (1939) av konstnären Felix Nussbaum, är tre berömda och 
högt ansedda exempel på gestaltningar av Förintelsen i respektive 
konstart. Dela in klassen i tre grupper, låt varje grupp studera ett verk 
var. Diskutera verkets innehåll och form, men framför allt den känsla 
som verket förmedlar. Jämför med Schindler’s List. Titta även gärna 
på de omständigheter under vilka verken tillkom. Låt sen varje grupp 
göra en liten redovisning för resten av klassen, där de visar verket och 
delar med sig av sina egna funderingar. 

Att förstå Förintelsen i sin helhet må vara en omöjlighet, men det inne-
bär inte att vi inte bör försöka. Om Förintelsen är historiskt unik, så är 
den det på grund av en kombination av faktorer: det uttalade projektet 
att leta upp, samla in, och mörda varje människa av judisk börd; hela 
det maskineri genom vilket planen sattes i verket – renodlade mord-
fabriker där miljoner människor hann mördas på löpande band innan 
nazisterna förlorade kriget och Förintelselägren befriades. 

Det svårbegripliga ligger inte bara i Förintelsens kyligt kalkylerade 
industriella form, utan i dess oerhörda skala. I Polen levde 3,5 miljoner 
judar innan kriget. 90% av dem blev mördade. När Göth i Schindler’s 
List, inför rensningen av Krakóws getto, talar om hur stadens 600-åriga 
judiska historia efter denna kväll kommer att förbli ”ett rykte blott”, så 
ligger detta inte långt från hur det faktiskt blev. Med blott en tiondel 
överlevande efter Förintelsen, varav större delen sedan skulle tvingas 
fly landet 1967-68, utgör Polens judiska historia idag ett tomt gapande 
sår. 

Men om vi stirrar oss blinda på siffrorna i ett försök att greppa För-
intelsens omfattning så glömmer vi lätt att det bakom varje siffra fanns 
en levande människa. De som överlevde hade för det mesta förlorat åt-
minstone någon förälder, något syskon, och ibland hela familjerna. Och 
det finns få levande europeiska judar idag som inte kan vittna om någon 
mördad, överlevande, eller i alla fall på något sätt drabbad släkting. 
Förintelsen är en personlig tragedi i massiv skala.



• Hur hanterar Schindler’s List spänningen mellan Förintelsens mas-
siva skala och personliga dimensioner? Förmedlar filmen en känsla 
för brottets omfattning, och i så fall med vilka medel? Och vilket 
utrymme får de personliga dimensionerna, såsom de judiska famil-
jetragedierna? 

Schindler och Göth - filmens huvudpersoner 
Schindler och Göth har påpekats utgöra klassiska Hollywoodkaraktärer: 
hjälten och boven. Eftersom de utgör de enda karaktärer som filmen 
skildrar mer ingående finns här utrymme för nyanser. Schindlers resa 
från nazistisk playboy till hjältemodig räddare följer en någorlunda rak 
utvecklingslinje, där han gradvis blir mer och mer villig att hjälpa sina 
judiska fabriksarbetare. 

• Fundera på vilka händelser som bidrar till Schindlers växande mot-
ståndsvilja till nazisterna. Analysera även gärna hur hans inre föränd-
ring skildras utåt genom Liam Neesons skådespeleri Är det lätt att 
läsa av vad han tänker/känner inför judar och deras situation i de olika 
skeendena? Tänk inte bara på hans handlingar och ord, utan på detaljer 
som gester, hållning, ansiktsuttryck.

Göths karaktär är desto mindre förutsägbar i det att han är så pass 
nyckfull: en känslomässigt störd sadist, stöpt i en nazistisk ideologi som 
i hans ögon reducerar judar till undermänniskor – bokstavligt talat le-
vande måltavlor. Han genomgår inte direkt en rak karaktärsutveckling, 
men filmen ger oss vid några tillfällen en inblick i vad som skulle kunna 
tolkas som inre klyvningar. 

• Ett sådant tillfälle är strax efter kvällen då Schindler, i ett försök 
att få Göth att minska sitt mördande, förklarar att makt är att benåda. 
Analysera Göths beteende i kommande scener. Analysera även scenen 
i källaren då Göth förklarar sin attraktion för sin hushållerska Helen. 

• Filmen har anklagats för att reducera judar till ”statister i sin egen 
tragedi” (Haim Bresheeth). Får vi lära känna några av de judiska off-
ren på djupet? Vilka karaktärer skildras mer ingående? 

Schindler’s List har själv kritiserats för att reproducera vissa negativa 
stereotyper om judar. Det gäller inte minst scenen där unga judiska män 
bedriver affärsverksamhet i en kyrka. 
Att judar skulle ha en särskild relation till pengar är en av de mest segli-
vade antisemitiska myterna och kan spåras ända tillbaka till den kristna 
berättelsen om hur Jesus kör bort ockrarna från templet.

• Fundera på hur judar generellt skildras i Schindler’s List. Jämför 
även gestaltningen av Stern med Schindlers. Diskutera hur det är 
möjligt att en film som handlar om antisemitiska myters allra värsta 
konsekvenser själv kan göra sig skyldig till att reproducera några av 
stereotyperna.

• De senaste åren har många debatter blossat upp kring rasistiska ste-
reotyper i till exempel barnböcker, konst, och serieteckningar. Har ni 
själva stött på stereotypa skildringar den senaste tiden? Diskutera var 
gränsen går mellan att referera till en etnisk grupp, och att skildra den 
stereotypt? Hur kan man undvika stereotypa skildringar? Sajten Bil-
ders Makt har samlat ihop bilder som bedömts vara icke-stereotypa. 
Se https://bildersmakt.se/icke-stereotypa-bilder-alla-kan-tecknas-pa-
ett-oandligt-antal-satt/

• I öppningsscenen tänds par shabbat-ljus tänds och brinner ut, och 
röken från ljusen övergår i ångan som visar sig komma från ett lok. 
Det är i övergången från rök till ånga som filmen klipper från färg till 
svartvitt. Efter det ska större delen av filmen förbli svartvit. Det är 
först framåt slutet, när Schindler låter sina judiska arbetare fira shabbat 
igen, som vi ser stearinljus tändas, och en liten strimma färg åter synas 
i ljusets låga. Diskutera hur filmen ramas in av shabbat-ljus som brin-
ner ut, blir till rök, för att slutligen tändas igen, och hur övergången 
från färg till svartvitt och tillbaka följer detta mönster. Vad symbolis-
erar den strimma av färg som plötslig bryter in i bilden efter nästan tre 
timmar?
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•  Ett undantag i filmens svartvita bildväv är den lilla flickans röda 
kappan under rensningen av gettot. Varför väljer filmen att använda 
färg just där? Och när får vi se den röda kappan igen? 

Under rensningen av Krakóws getto blandas ljudet från kulsprutorna 
med intensiv pianomusik. Det visar sig vara en ung SS-soldat som 
spelar. ”Är det Bach, eller?”, frågar en SS-soldat. ”Nej, Mozart”, svarar 
en annan. 

Samtidigt fortsätter de andra SS-soldaterna massakern utan avbrott. 
Musikens intensitet speglar smattret från kulsprutorna, men skapar 
samtidigt en kontrastverkan. 

• Diskutera hur ni upplever kontrastverkan som uppstår mellan kuls-
prutorna och pianomusiken. Vad är det filmen försöker säga i och med 
detta? Varför hänvisar den mitt i mördandet till Bach och Mozart, två 
av historiens högst ansedda kompositörer – den ene tysk, den andre 
österrikare? 

 
Vad visste man? Vad gjorde man? Vad vet vi? Vad gör 
vi?
Hur mycket omvärlden kände till gällande den pågående utrotningen 
av Europas judar är än idag omdebatterat. 2014 hävdade till exempel 
journalisten och författaren Jan Guillou att det var först när koncentra-
tionslägren befriades som sanningen kom fram. Men som författaren 
och journalisten Elisabeth Åsbrink visar i sin bok 1947 (Natur & Kultur, 
2016) hade svenska medier redan 1933 rapporterat om landsomfattande 
bokbål och våldsamma förföljelser av judar. 9-10 november 1938 brän-
de nazisterna ner 1 400 synagogor, vandaliserade 7 500 judiska butiker 
och skickade 30 000 judiska män till koncentrationsläger. 400 judar 
mördades under den natten. Mer känd som ”Kristallnatten” (nazisternas 
egen benämning), betraktas novemberpogromen ofta som upptakten till 
Förintelsen. I Sverige rapporterade medier intensivt om händelsen. 

Sanningen kom svenskarna än närmare den 26 november 1942, när 
532 norska judar deporterades till Polen. Var och en som slog upp 
Dagens Nyheter dagen därpå kunde läsa om det som inträffat. Och i 
april 1943 skrev politikern och diplomaten Alva Myrdal otvetydigt i 
socialdemokratiska Aftontidningen: ”Materialet om vad de moderna 
vetenskapligt systematiska och militärt disciplinerade judeförföljelserna 
egentligen är, börjar nu samlas i stor myckenhet och tillförlitlighet. […] 
Vi saknar inte en initierad översikt över vad som händer med judarna i 
land efter land. Två miljoner judar är redan ’likviderade’. De övriga går 
ännu kvar i dödsfara.”

• Åsbrink beskriver Guillous påstående som ”ett ovanligt tydligt ex-
empel på något som pågått ända sedan början av 1940-talet – ett slags 
okunnighetens ritual – där människor med skiftande motiv hävdat att vi 
inget visste.” Vilka motiv kan tänkas ligga bakom påståendet att man 
inte visste vad som pågick? Och vilka konsekvenser kan det ha att i 
efterhand förneka den insikten?

• Hur agerade Sverige under Förintelsen? Se till exempel kapitlet ”Sve-
rige och Förintelsen” i Om detta må ni berätta av Stéphane Bruchfeld 
och Paul A. Levin (Forum för levande historia 2015), 
https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta

• Förintelsen skedde inte över en natt, utan var det slutliga steget på 
en mångårig process där judar gradvis berövades sina medborgerliga 
rättigheter. Tänk er att den svenska regeringen börjar införa lagar som 
drabbar särskilda grupper. Någon i er närhet (en vän, en klasskamrat) 
blir personligt drabbad. Vad gör ni? Tänk att det blir förbjudet, och 
rentav farligt, för er att protestera. Hur gör ni då? Går det att förebygga 
att en sån situation över huvud taget uppstår?
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Dagens informationsläge skiljer sig tack vare internet markant från 
1940-talets. Nätverk av såväl officiella som alternativa kanaler möj-
liggör en omedelbar, global spridning av nyheter och information. De 
senaste åren har det rapporterats om storskaliga förföljelser av etniska 
och religiösa minoriteter i olika delar av världen. Några exempel är den 
islamistiska terrororganisationen IS folkmord på yazidier i Syrien och 
Irak; den buddhistiska militärregimens folkmord på muslimska rohin-
gyer i Myanmar; och kommunistregimens förföljelse av muslimska 
uigurer i Kina, där en miljon rapporteras sitta i ”omskolningsläger”. 

• Titta närmare på situationen för förföljda minoriteter idag. Hur reage-
rar omvärlden på de rapporter som kommer? Görs något för att stoppa 
förföljelserna? I så fall vad? Om inte, varför? Diskutera hur det kan 
komma sig att man trots dagens informationsläge kan fortsätta blunda 
för orättvisor som sker runtomkring i världen? Vilka möjligheter har vi 
som individer att påverka?

Från förminskning till ren Förintelseförnekelse – vikten 
av att motverka aktiv glömska
Om diskussionerna kring gestaltning redan visar att det inte är helt 
självklart hur vi på bästa sätt kan förvalta minnet av Förintelsen, så 
möter detta minnesarbete idag en särskilt svår utmaning, nämligen att 
motverka det som skulle kunna kallas för produktionen av aktiv glöm-
ska. Här ingår ett helt spektrum av förhållningssätt till Förintelsen, från 
former av förminskning till förnekelse. 

Förminskning: från orimliga jämförelser till Förintelsens ”meme-
fiering”
Förminskning av Förintelsen kan ske på många olika sätt, ibland rentav 
med goda intentioner. I en partiledardebatt 2015 jämförde Miljöpartiets 
språkrör Åsa Romson flyktingkatastrofen i Medelhavet med nazister-
nas Förintelseläger Auschwitz (där 1,1 miljoner människor mördades, 
varav en miljon var judar). Syftet var att understryka det tragiska i att 
människor som flyr över Medelhavet drunknar på vägen, och Romson 
jämförde havet med Hitlers gaskammare. Genom att jämföra drunk-
ningsolyckorna med det medvetna massmordet på miljoner judar, 
förminskas nazisternas brott. Förintelsen reduceras då från en histo-
riskt specifik verklighet som drabbat och fortsätter att påverka många 
människor, till en generell symbol för alla mänskliga tragedier.

• Diskutera om och när det kan vara konstruktivt att använda Förin-
telsen som utgångspunkt för att förstå andra mänskliga tragedier, och 
när detta kan resultera i att Förintelsen förminskas. Undersök när och 
varför begreppet ”folkmord” myntades, och hur det har kommit att 
användas. Se till exempel https://www.levandehistoria.se/fakta-for-
djupning/folkmordet-1915/begreppet-folkmord

Mellanösternkonflikten 
Mellanösternkonflikten är ett kapitel för sig, men är samtidigt svår att 
helt och hållet separera från Förintelsen. Det var Förintelsen som för 
många judar slutligen bekräftade behovet av självbestämmande. Det 
går inte heller att bortse från att Förintelsen har haft en stark inverkan 
på Israels hårdföra och ofta hårt kritiserade politiska historia, där den 
trygghet som Israel var tänkt att utgöra för världens judar ständigt hotas 
av krig med länderna runtomkring (varav de flesta inte erkänner Israels 
rätt att existera). Och det är Förintelsen somliga hänvisar till när de vill 
kritisera Israel för dess behandling av palestinierna. Det kan då heta att 
”judarna gör samma sak mot palestinierna som nazisterna gjorde mot 
dem.” 

https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915/begreppet-folkmord
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915/begreppet-folkmord


Palestiniernas situation är tveklöst mycket svår. Många var tvung-
na att fly i samband med arabisk-israeliska kriget 1948. En del lever 
sedan generationer i flyktingläger i grannländerna, andra under israelisk 
ockupation på Västbanken, och ytterligare andra under islamistiska 
terrororganisationen Hamas styre i Gaza. Många palestinier har blivit 
dödade av israelisk militär under 70 år av krig, självständighetskamp, 
och terrorattentat. Men det finns inte, och har aldrig funnits, en israelisk 
utrotningspolitik mot det palestinska folket. Det finns inga gaskamrar 
eller koncentrationsläger för palestinier i Israel. Att hävda att ”judarna 
gör samma sak mot palestinierna som nazisterna gjorde mot dem” är 
inte bara historiskt inkorrekt; det förminskar Förintelsens syfte, art, ska-
la, och utmålar dessutom samtliga judar som ett kollektiv av mördare.

• Varför ligger det så nära till hands för en del att koppla judar just till 
nazisterna och Förintelsen? Se t ex ”Koppla judar till nazismen och 
Förintelsen” på bildersmakt.se/vanliga-antisemitiska-bilder-och-fo-
restallningar-i-samtiden/ Är det någonsin rimligt att klandra en hel 
folkgrupp för en regerings handlingar? Vad brukar detta kallas – och 
vad blir konsekvenserna?

Förintelsen på sociala medier
I januari 2017 postade den svenska YouTube-stjärnan PewDiePie (Felix 
Kjellberg), ett klipp som visar hur han genom en betaltjänst får två 
indiska män att glatt dansa med en skylt på vilken det står ”Death to all 
Jews” (”Död åt alla judar”). Med över 70 miljoner följare är PewDie-
Pie världens största YouTube-stjärna. Hans tilltag kom att försvaras 
av många fans, kolleger, och debattörer. Dessa menade, precis som 
PewDiePie själv, att tilltaget bara hade varit ”ett skämt”. 

”Död åt alla judar” är svårt att inte tolka som en hänvisning till nazis-
ternas utrotningsförsök. Att meningen redan 70 år senare kan uppfattas 
som ”bara ett skämt” väcker frågor kring humorns funktion och gränser, 
men även kring Förintelsens status i den samtida mediekulturen. Humor 
har sedan urminnes tider fungerat som ett vapen mot makthavare. 
Hitler-satirer har närmast blivit en genre i sig och fortsätter alltjämt 
att dyka upp i populärkulturen. Samtidigt är frågan var gränsen går 
mellan att göra satir på nazister och att håna deras offer. Därtill kommer 
det faktum att humor har blivit ett av hatgruppernas främsta vapen på 
sociala medier. Rasistiska, antisemitiska, sexistiska, islamofobiska, 

osv., idéer förmedlas genom ”memes” och teckningar som får idéerna 
att framstå inte bara som smarta och roliga, utan ofarliga. Så smyger 
sig extrema idéer in i kulturens huvudfåra och gör det för vissa svårt att 
skilja på humor och hatpropaganda. 

• En fråga som alltjämt aktualiseras i debatter om humor och yttran-
defrihet är huruvida man får skämta om allt. Förintelsen används då 
ofta som en måttstock för humorns gränser. Men kanske är det mer 
intressant att fråga inte om man får, utan varför vissa gör det? Och vad 
konsekvenserna kan bli. Diskutera vad konsekvenserna kan bli av att 
en förebild för miljontals ungdomar får ”Död åt alla judar” att uppfat-
tas som ”bara ett skämt”? Fundera även på vad som gör att andra får 
svårt att se humorn i det hela? Vilka konsekvenser kan det få för vår 
känsla inför Förintelsens historiska verklighet, och empati med dess 
offer, när den görs till ett skämt?

• Har ni stött på grova skämt om judar och om Förintelsen i skolan? 
Har ni stött på antisemitiska memes eller skämtteckningar på sociala 
medier? För referens, se till exempel bildersmakt.se/vanliga-antisemi-
tiska-bilder-och-forestallningar-i-samtiden/. Är ett skämt alltid bara 
ett skämt, eller kan det också vara något annat? Vilket syfte tror ni att 
memes och teckningar som dessa fyller? Vilka konsekvenser kan de 
få? Vilket ansvar har ni att reagera, och hur kan ni i så fall reagera?

Förintelseförnekelse: ett pågående utrotningsförsök av offrens 
minne
Att läsa källkritiskt är en viktig del i att bli en självständigt tänkande 
människa. Svenska skolan uppmuntrar oss till det. En ny utmaning i och 
med vår nästintill obegränsade tillgång till olika informationskanaler är 
att det samtidigt blir svårare att bedöma vilka källor som är tillförlitliga. 
När vi uppmuntras att vara källkritiska samtidigt som vi får tillgång till 
en mängd alternativ information kan en del utveckla vad som kan kallas 
för en allmänkritisk inställning till officiella utsagor. Källkritik blandas 
ihop med en generell misstro till etablerade medier, samtidigt som al-
ternativa medier okritiskt misstas för sanningsenliga. I sin mest extrema 
form kan den här inställningen ta sig uttryck i tron på konspirationsteo-
rier, och där kan Förintelseförnekelse ingå.
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• Diskutera vad det innebär att vara källkritisk. Varifrån hämtar ni er 
information? Tänker ni på att olika tidningar, nyhetssajter, debattörer 
osv., har olika mål med sin rapportering, och även olika förhållnings-
sätt till fakta? Brukar ni dela texter och bilder på sociala medier, och 
dubbelkollar ni i så fall varifrån de kommer, och om innehållet kan 
bekräftats med andra källor?

Det har alltsedan 1940-talet funnits individer, organisationer, och 
regimer som aktivt ägnat sig åt att sprida den falska idén att Förintelsen 
är kraftigt överdriven eller aldrig har inträffat. Att det ligger i nazisters 
intresse att förneka sina brott är föga förvånande, men Förintelseför-
nekelse förekommer även inom andra politiska nätverk. Ett av de mest 
uppmärksammade fallen var den engelskfödde akademikern Robert 
Faurisson, som dömdes för Förintelseförnekelse i Frankrike, där förne-
kelse utgör ett brott, men som skulle komma att stöttas bland annat av 
regimen i Iran, där Förintelseförnekelse utgör ett återkommande inslag 
i regimens propaganda. Faurisson blev på 1990-talet inbjuden att tala 
på den antisemitiska svenska radiokanalen Radio Islam, grundad av 
Förintelseförnekaren Ahmed Rami, som själv hade dömts till fängelse 
för hets mot folkgrupp. 

I juli 2018 gjorde SVT:s Faktakollen, som svar på nazisterna Vera 
Oredsson och Pär Öbergs Förintelseförnekelse, en faktagranskning 
som slog fast att de ”faktiskt” har ”helt fel.” SVT blev hårt kritiserade 
eftersom många menade att en faktagranskning av något så självklart 
som att Förintelsen har ägt rum, ger förnekarnas lögner legitimitet.  
Men tilltaget pekar samtidigt på en berättigad oro kring hur Förintelse-
förnekelsen via sociala medier får spridning, från nazistiska NMR till 
den desto bredare Alt right-rörelsen, och andra konspirationsteoretiska 
sammanhang. 

• Nazisternas minutiösa dokumentation av deras egna brott skulle 
så småningom utgöra bevis mot dem själva. Till detta tillkommer de 
otaliga vittnesmålen från offer, vittnen, och förövare. Förintelsen utgör 
alltså inte bara ett av historiens värsta brott, utan även det kanske mest 
väldokumenterade. Diskutera hur det är möjligt att det trots dessa ota-
liga bevis finns människor som vägrar att tro på att den har hänt? Hur 
kan man motarbeta denna så kallade faktaresistens? 

• Har ni stött på denna typ av påståenden? Diskutera hur ni kan agera 
när de idéerna dyker upp. 

Om Schindler’s List har kritiserats för att inte ge offrens och de över-
levandes röster utrymme, har Spielberg kompenserat för detta många 
gånger om. Med intäkter från filmen grundade han 1994 Shoah Founda-
tion, vars mål är att bevara och tillgängliggöra de överlevandes vittnes-
mål. Idag består dess arkiv av över 55,000 unika vittnesmål på video. 
Det har även vidgats till att innefatta vittnesmål från det armeniska 
folkmordet 1915-16, Nanjingmassakern 1937, folkmorden i Kambodja 
(1975-79), Guatemala (1981-83) och Rwanda (1994), samt på rohingyer 
(2017-). Därtill har arkivet kommit att innefatta vittnesmål om samtida 
antisemitism.

• De flesta intervjuer är omkring två timmar långa, men på Shoah 
Foundations sajt går det även att se kortare utdrag. Se https://sfi.
usc.edu/clipviewer. Dela in klassen i små grupper. Låt dem bläddra 
i arkivet och välja ut var sitt utdrag att titta på, reflektera kring, och 
återberätta för varandra.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

https://sfi.usc.edu/clipviewer
https://sfi.usc.edu/clipviewer


  
  Tips på fördjupning

Se
Shoah (regi: Claude Lanzmann, 1985)
Av många än idag ansedd som den viktigaste dokumentär om Förintelsen. 
Intervjuer med överlevande, vittnen och förövare vävs samman till ett 9,5 
timmar långt minnesdokument. Intervjuerna finns även utgivna i bokform, 
Shoah – De överlevande berättar.

Läs
1947 – Elisabeth Åsbrinks studie av avgörande händelser under den ome-
delbara efterkrigstiden, inklusive de judiska överlevandes öde. Baserad på 
genomgång av pressmaterial från året 1947.

Maus – Art Spiegelmans prisbelönade serieroman om hur författarens pappa 
överlevde Förintelsen. Kraftfullt estetiskt grepp där nazisterna tecknats som 
katter och judar som möss.

Om detta må ni berätta – en svensk bok om Förintelsen, författad av 
Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine, och utgiven av Forum för levande 
historia. Finns att ladda ner gratis på levandehistoria.se
https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta

Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List – filmvet-
enskapliga antologi med kritiska perspektiv på Schindler’s List, redigerad 
av Yosefa Loshitzky. Här ingår texter av Haim Bresheeth och Jeffrey 
Shandler som denna filmhandledning hänvisar till (se ovan).

Återkomsten: Antisemitism i Sverige efter 1945 – detaljerade studie av anti-
semitiska yttringar i efterkrigstidens Sverige. Författad av Henrik Bachner.

Besök
Antisemitism – då och nu
Informations- och undervisningsmaterial från Svenska kommittén mot 
antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia. 
https://antisemitismdaochnu.se/

Forum för levande historia
Arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från 
Förintelsen. 
https://www.levandehistoria.se/

Kunskapsbanken Bilders Makt
Material om rasistiska stereotyper. Drivs av Mångkulturellt centrum. 
https://bildersmakt.se/

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka 
och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. https://
skma.se/

USC Shoah Foundation 
Institut med syftet att filma vittnesmål från Förintelsen och andra folkmord. 
https://sfi.usc.edu/

Zikaron
Förening som erbjuder kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen för hög-
stadie- och gymnasieskolor. Föreläsarna är barnbarn till överlevande vars 
minnesberättelser de för vidare.
http://zikaron.se/

  Produktionsuppgifter

USA 1993

Regi: Steven Spielberg
Musik: John Williams
Foto: Janusz Kaminski
Medverkande: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, 
Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, m. fl.

Tekniska uppgifter: 
Speltid: 195 minuter
Censur: Tillåten från 15 år
Svensk nypremiär: 27 januari 2019
Distribution: United International Pictures AB

Redaktion 
Text: Jonathan Rozenkrantz
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, januari 2019

Ett särskilt tack till Dagmar Brunow, Marta Mund, Oscar Rozenkrantz 
och Daniel Schatz, som bidragit med synpunkter på filmhandledningens 
innehåll. 

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Här kan ni lära er 
mer om hur en hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.
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