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Från romarriket till idag har egentligen inte kän-
disskapet ändrats nämnvärt. Rika kungligheter 
och kejsare levde sina liv i lyx och flärd och täv-
lade med varandra samtidigt som de styrde sina 
riken med flathet eller järnhand. Men hur hade de 
det egentligen med bekvämligheter och privat-
liv? Var de friska, rena och levde i trygghet? Eller 
drogs de med könssjukdomar, löss och paranoia? 

 Se filmerna om de mytomspunna personlig-
heterna som hade familjeliv som påminner om 
Kennedys eller serier som Mean girls i en tid bland 
bajamajor, banketter och gladiatorspel. Få en 
inblick i personernas privatliv och uppväxt där 
tvångsgiftermål, förgiftningar, intriger och hals-
huggningar var vardagsmat. 

 På ett nytt, levande och intressant vis framställs 
historiska personligheter så att även den minst 
historieintresserade personen ler och får med sig 
kunskap om deras samtid. Som förvånande nog 
inte är så olik vår tid!

Historiska personligheter är en ny och provokativ serie som behandlar sina huvudperso-
ner lika sanningsenligt som respektlös. Med en blandning av Monty Pythons humor och 
historiska fakta får ni en glimt av den värld som de rika, berömda och skandalösa levde i.
 

Hur var synen på barnäktenskap förr i tiden? Som 13-åring 
började Marie-Antoinette sitt vuxna liv genom att hon tvinga-
des gifta sig med en urtråkig prins.



Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

Vi känner honom som hustrumördaren som med tiden blev fet och 
sur. Men det finns mer att veta om den gamle tyrannen, en gång i 
tiden ansågs han till exempel vara tidernas snygging. En kunglig 
hunk som red och musicerade som en… tja som en kung. Och hans 
ben, kungen hade spiror som ingen annan. Något man kunde tävla 
i, vem som hade snyggast vader. En annan typ av tävling som Henrik 
VIII gärna tävlade i var tornerspel. Trots att han var mycket duktig så 
slogs han under en tävling av hästen och var medvetslös i två timmar.  
När han sen vaknade upp var han som en annan människa. Kungen 
gick från att ha varit ”Hunken Henrik” till ”Hemske Henrik”!

Napoleon Bonaparte var ett geni inom militär strategi och han ansågs 
vara värd mer än 50 000 man på slagfältet. Han härskade över ett 
imperium, tack vare (eller kanske trots) sitt enorma ego. Napoleon 
gick från att vara lite av en outsider på hemön Korsika till att bli en 
av världens största på slagfältet. Men han var inte bara en man med 
storhetsvansinne, han var också en nörd och en hopplös romantiker. 
Hans kärleksbrev till hustrun Josephine är kända för sin passion. Allt 
det här var han, men framför allt var han begåvad när det kom till att 
sälja myten om sig själv! 

Vi känner henne som drottningen som i en tid av svält föreslog att de 
hungriga ”kunde äta bakelser”. Nu sa hon i och för sig aldrig det, men 
det är den bilden av henne som överlevt tiden. En drottning som äls-
kade makalösa klänningar, hår högt som ett torn och skor i hundratal. 
Här får vi veta mer om hur den nördiga tonåringen blev Versailles 
drottning av överdåd. Men priset hon betalade var högt – till slut fick 
folket nog av kungligheternas extravaganser och drottning Marie-
Antoinette fick möta giljotinen.

Lord Byron är en av Englands stora poeter. Han skrev böcker som 
sålde slut i rekordfart. Och i takt med att han blev känd så ökade hans 
aptit… på allt. Det spelade inte så stor roll om du var man eller kvinna 
– det viktiga var att du var villig. Lord Byrons ord fick kvinnor, och en 
hel del män, att dåna.

Och han omfamnade och vördade det kändisskap han fick. Med sin 
flamboyanta klädsmak, sin ätstörning, sina amorösa affärer och sitt 
välgörenhetsarbete där han lobbade för Greklands självständighet, 
blev han en förebild för dagens kändisar. Det skapades till och med 
ett ord för hans popularitet: Byromania!

HENRIK VIII 

MARIE-ANTOINETTE 

LORD BYRON 
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Han erövrade världen som 25-åring. Det sägs att Alexander vann mer 
än 40 slag, troligtvis full, ridandes barbacka, i en minimal stridskos-
tym. Det låg i hans öde att bli den störste kejsaren av dem alla. Redan 
när han var barn tutade hans mamma i honom att hans pappa inte 
var hans pappa. Det var guden Zeus som var hans egentliga far. 
Med ett gudskomplex i ryggen och Aristoteles som lärare är det inte 
konstigt att han trodde han var oövervinnerlig. Kanske var det därför 
han älskade att slåss, han vann ju allt! Tills det inte fanns något mer 
att vinna.

Det stora håret, de flådiga spetsmanschetterna, platåskorna, älskarin-
norna – Ludvig den XIV var fullkomligt gränslös. Ingen kunde över-
glänsa solkungen. Han må ha varit en tvärhand hög, men hans aptit 
var det inget fel på. Vare sig det gällde mat, sex eller juveler så tog 
solkungen för sig. Och han behövde förstås någonstans att förvara 
sina intressen, så han byggde sig palatset Versailles. Ludvig den XIV 
anklagas ofta för att ha haft ett ego lika stort som slottet han byggde, 
och det var kanske inte så konstigt. Innan han fyllt fem var han kung, 
och med kronan på huvudet fick han allt han pekade på! Och det är 
för sitt lyxliv som han blivit känd. På 1600-talet gjorde han Paris till ett 
epicentrum för kultur, lyx och flärd. I 72 år regerade han, och hann 
på den tiden fylla Versailles med lyx, mat, älskarinnor och en hel hög 
med utom-äktenskapliga barn.

Hans namn betyder lilla stöveln. Ett namn som är lite väl gulligt för en 
man som skulle bli en av världens värsta tyranner. Den romerska kej-
saren Caligula var riktigt, riktigt ond. Hans liv skulle kunna användas 
som manual för hur man skapar ett monster. Hans familj blev mördad 
när han var barn och hans mentor var en psykopatisk tyrann. Redan 
vid 24 års ålder utropades han till kejsare och kom så att härska över 
60 miljoner människor. Och snart var tortyr och sexuella förnedringar 
dagliga inslag.  Caligula tyckte så mycket om tortyr att han ville se det 
samtidigt som han åt sina måltider.

HISTORIA 
åk 4-6
• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och 
skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 
åk 7-9
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. 
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 
deras villkor och värderingar. 

SVENSKA
Beroende på hur du som lärare väljer att arbeta med filmerna och dess innehåll i din 
undervisning så kan olika centrala innehåll beaktas. Förslagsvis:
åk 4-6
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och 
myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till 
exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext. 
Åk 7-9
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, 
dramatik, sagor och myter. 
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska kom-
ponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföre-
ställningar och webbtexter.

Programmen stämmer väl mot läroplanens centrala innehåll i LGR11.  

CALIGULA 
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LUDVIG XIV 
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Strömmande film
direkt i klassrummet

fritt en månad!

www.filmochskola.se

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.  

Ring: Filmo 08-445 25 50
E-post: info@filmo.se 
Via hemsidan: www.filmo.se 
Posta till: Filmo, Box 6014, 
171 06 Solna

DVD-ERBJUDANDE!  Historiska personligheter -  Spara upp till 1 000 kr.  
• Köper du 1-2 filmer kostar de 800 kr/styck • 3-4 filmer kostar 750 kr/st • 5-6 filmer kostar 700 kr/st  

• Köper du alla 7 filmerna kostar de totalt 4 600 kr. 

3 sätt att beställa:
• Abonnera på Film och Skola 

(strömmande)

• Önska filmerna via din AV-
mediacentral (strömmande)

• Beställ DVD direkt från  
Filmo/Swedish Film, se 
adress nedan

Ja tack - Jag vill ha nyhetsbrev om film för utbildning, från Film och Skola, med start under 2018 
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Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se


