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Abstract 
 
In this essay I will make a comarison between Agnes von Krusenstjernas book (1934) and 

Mai Zetterlings film (1964), both titled ”Älskande par”. I will do this based on theories about 

queerness in film, comparing movies to the literature they are based on and intersectionality. I 

will also use Mariah Larssons book Skenet som bedrog (2006) about Mai Zetterling and 

Larssons analysis of the film “Älskande par”.  
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Inledning 

 

   Under 1930-talet blev Agnes von Krusenstjerna mycket omtalad eftersom hennes böcker 

var så radikala och tog upp ämnen som till exempel homosexualitet. Det var under den tiden 

inte tillåtet att uttrycka sig om ämnen kring sexualitet och det var framför allt inte tillåtet för 

kvinnor. Regissören Mai Zetterling blev senare under 60-talet fascinerad av Krusenstjernas 

böcker och valde att filmatisera den femte boken i Krusenstjernas serie om fröknarna Von 

Pahlen: ”Älskande par.” Zetterling blev så småningom även hon kritiserad och oförstådd i 

Sverige för att hon tog upp ämnen som till exempel könskriget och valde därför att flytta från 

landet. Utifrån likheten i att både författaren och regissören blev kritiserade för de ämnen de 

tog upp, har jag valt att undersöka dessa ämnen och jämföra hur de framställs i bok och på 

film. Få böcker finns i ämnet hur böcker representeras på film.”Though we find an interest in 

film and literature reflected in journals…the fact remains that the key contemperary film 

studies textbooks ignore it: see The Cinema Book (Cook and Bermink 1999), The Oxford 

Guide to Film Studies (Hill and Church Gibson 1998) and Film Art (Bordwell and Thompson, 

first published 1979)”. (Vincendeau, Ginette, 2001, 15) Därav finns också ett intresse hos mig 

att forska mer runt likheter och olikheter. 

 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är med andra ord att analysera filmen ”Älskande par” utifrån teman som 

var väldigt moderna och främmande för filmens tid och jämföra med hur de har framställts i 

boken. Jag kommer att utgå från följande frågeställningar: 

– Går det att placera in karaktärerna i handlingen i ett queerperspektiv? 

– Är genusgränserna i filmen tydliga? 

– Hur framställs interaktionen mellan klasser och genus? 

– Framställs de ovanstående ämnena på olika sätt i filmen än i boken och i så fall varför? 

Jag kommer alltså att lägga fokus främst på filmen och hur den är upplagd. 
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2. Metod 

 

   Jag kommer att analysera filmen ”Älskande par” (Zetterling, 1964) med utgångspunkt från 

tidigare teorier om hur litteratur representeras på film, teorier kring queerperspektivet, teorier 

kring klass och kön och en avhandling kring Mai Zetterling. Jag kommer även att utgå från 

Agnes von Krusenstjernas Älskande par (1933) i min jämförelse mellan litteraturen och 

filmmediet.  Jag kommer använda hermeneutiken som utgångspunkt i min forskning för att 

tolka både olika delar i film och i bok.. 

 

2.1. Hermeneutik 

 

   Jag har använt mig av Noel King eftersom han tar upp hur hermeneutiken används inom 

film. Noel King (1998) tar upp Umberto Eco som menar att relationen inte enbart står mellan 

författaren och läsaren (i det här fallet regissören och åskådaren) utan även bokens (filmens) 

”intention” är avgörande.(Hill & Church Gibson, 1998, 213). Eco menar att åskådarens 

tolkning i grund och botten alltid är frammanad av element i verket som går att dra 

associationer till. Eco påpekar också att åskådaren måste se till den lingvistiska historien. Om 

ordet ”gay” används i ett äldre verk har det troligen snarare betydelsen ”glad” än 

”homosexuell”. Det är dock svårt att kontrollera framtida tolkningar, då vi nuförtiden gärna 

bortser från verkets kontext. ”Textual coherence, therefore, is not internal but produced by the 

uses to which a text is put: ’a text just has whatever coherence it happened to acquire during 

the last roll of the hermeneutic wheel’ (97)” (Hill & Church Gibson, 1998, 213). Vidare tar 

King upp Dudley Andrew som menar att även om film ofta försöker fly verkligheten, så hade 

den varit omöjlig att tolka utan den samtid och de koder som samhället har skapat . En film 

får mening genom att vi ser till det traditionella och mötet med framtiden. Andrew menar att i 

slutändan är det filmen som i första hand har ordet. Sedan är tolkningen av filmen olika 

beroende på åskådaren. Även om det vi ser på duken har en enorm betydelse så kan vår 

tolkning också bero på vilken situation vi befinner oss i, under tiden vi ser filmen. Andrew är 

fenomenolog på så vis att han antyder att åskådaren kan ändra sig och sätta sig in i en ny 

position när han eller hon ser en film. Han eller hon ska helst alltid vara öppen för det som 

betraktas. Detta är nödvändigt för dem som vill kunna kalla sig själva för hermeneutiska 

forskare, annars kan vi aldrig förstå det vi ser. Ibland är till exempel den kultur eller historia 

som filmen visar inte familjär för oss. Vi måste vara öppna för det vi ser och hela tiden ha i 

bakhuvudet att andra seder var eller är vanliga under den tiden eller i den kulturen. En films 
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betydelse ändras dock när samhället och koderna ändras med tiden. I situationer då vi kanske 

anser att en film är svårtolkad beror det ofta på att till exempel flera kulturer blandas i filmen. 

Detta leder ofta till att också åskådare av olika kulturer tolkar den olika. Det uppstår en så 

kallad ”kulturkrock”. En annan orsak till att vi finner en film svårtolkad är att det som filmen 

tar upp är nytt för oss, vi finner oss olärda inom det ämnet. Den klassiska filmen är oftast inte 

öppen för en självklar tolkning och det är därför viktigt att vi tar lärdom av det. King tar upp 

David Bordwell som inte är särskilt förtjust i film där åskådaren hindras från att kunna 

identifiera sig med filmens historia. Kanske var det detta som Zetterlings film kritiserades 

för? Å andra sidan ser Bordwell just sådana filmer som konst och tar som exempel upp 

Ingmar Bergmans ”Persona” (1966). King går vidare in på hur vi som åskådare är vana vid att 

en viss teknik används för att representera vissa händelser, till exempel flashbacks. I klassisk 

Hollywood film kunde en flashback till exempel representeras genom att sidorna i en kalender 

bläddrades tillbaks av ett vinddrag och att vi sedan befann oss i ett helt annat tidsskede. Det 

sker ofta också genom att olika karaktärer får berätta sin egen historia om en viss händelse. I 

noir - film sker en flashback ofta när kameran zoomar in på huvudpersonens ögon som sedan 

smälter samman med huvudpersonens ögon i en annan scen. King tar senare upp hur 

queerteorin har fått en stor verkan på nya tolkningar av äldre filmer. Men forskaren som väljer 

att tolka en äldre film utifrån ett queerperspektiv måste vara försiktig: går det verkligen att 

applicera queerteorin på filmen eller blir det krystat att använda sig av den enbart för att få in 

en ny tolkning av filmen och enbart för att vi nu för tiden har den möjligheten? Tolkaren 

kanske bortser helt från regissörens avsikt och på så vis gör en missledande tolkning. Man 

måste kunna se filmen ur olika perspektiv.  

 

   Sören Kjörup har i sin bok Människovetenskaparna (1999) beskrivit hermeneutikens 

bakgrund på ett mer ingående vis. Han inleder med att förklara att hermeneutik betyder just 

läran om tolkning. Han påpekar också att begreppet är väldigt brett.  

”Och samma sak gäller varje försök att förstå bilder (Bätschmann), att förstå människors 

handlingar eller sinne, eller att förstå en historisk händelse, ett samhälle och eller en kultur, 

eftersom hermeneutik i vid mening inte inskränker sig till förståelse eller analys av 

verbalspråkliga texter.” (Kjörup, 1999, 247). Det är just detta jag kommer att använda mig av: 

Jag kommer att tolka bild, handling och samhälle och kultur, även till viss del ur en historisk 

synpunkt.  
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Kjörup tar även upp den hermeneutiska cirkeln, vilken hänvisar till att man först måste titta på 

delarna och sedan se på hur de bildar en helhet. Vi måste till exempel se hur kvinnans 

situation såg ut under den tiden ”Älskande par” utspelar sig, men också på vad som ansågs 

vara förbjudet vad gäller sexualitet och klass för att förstå helheten i Zetterlings film och vad 

det är som Zetterling kritiserar. Vi måste ha en viss förförståelse för de olika delarna. Detta 

kommer jag att försöka finna genom teorin kring bland annat sexualitet, klass och kön. 

 

Vi måste, enligt Kjörup, förstå kopplingen mellan upphovsmannen och dennes verk. Det är 

tydligt att Krusenstjerna och Zetterling har valt att framhäva och framställa vissa karaktärer på 

olika vis och detta beror nog främst på deras olika syften till de olika verken. 

 ”All tolkning som ska skapa förståelse måste på förhand ha förstått det som ska tolkas” 

(Kjörup, 1999, 256). Jag måste även ha i åtanke under min tolkning att boken av 

Krusenstjerna skrevs under 1930-talet och att filmen av Zetterling skrevs 30 år senare. Hur 

påverkar det hus händelserna i boken och på film framställs? 
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3. Teori 

 

3.1 Bakgrund till Agnes von Krusenstjernas bok ”Älskande par” 

   Rita Paqvalén (2004) har analyserat hela serien om Fröknarna von Pahlen (1930-1935) av 

Agnes von Krusenstjerna. Hon reagerade på att kritiken till böckerna var så kluven, så även 

bland feminister. Hon reagerar även på Ebba Witt-Brattströms kritik mot böckerna. Witt-

Brattströms kritik består i att böckerna främst skildrar överklassens situation och enligt Witt-

Brattström får de kvinnorna att framstå som att de skulle vara ett med sin sexuella åtrå 

(Paqvalén, 2004, 181). Paqvalén däremot menar att Krusenstjerna problematiserar ämnen som 

moderskap, kärlek och patriarkatet. Krusenstjernas böcker ledde till en debatt under 1930-

talet, bland annat ledd av Karin Boye, som påpekade att samhället hade blivit mer slutet 

istället för öppet för de ämnen som böckerna tog upp. Att böckerna blev så uteslutna berodde, 

enligt Boye, på samhällets rädsla för de krav som plötsligt ställdes om sexualkunskap i 

skolan, kvinnors rösträtt och marxismens inflytande under 1930-talet. Krusenstjerna blev 

kritiserad för att bland annat ta upp perversioner. Böckerna kritiserades även av kristna som 

ansåg att texterna var pornografiska och att de hade dåligt inflytande på unga flickor som läste 

dem. Men hennes serie hyllades även av många som ansåg att böckerna var ärliga och öppna.  

 

Böckerna inleds med att huvudpersonen Angela adopteras av sin faster Petra. De flyttar in på 

Petras stora gård. Böckerna avslutas med att även pigorna Agda och Frideborg flyttar in. 

Enligt Paqvalén kan Angela ses som en feministisk succé (Paqvalén, 2004, 185) då hon bryter 

sig fri från den heteronormativa mallen. Paqvalén menar att slutet av serien sannerligen är 

queer då Petra väljer att stå som en andra förälder till Petras barn. Barnet döps till Thomasine 

(efter sin far Thomas) Petra (efter sin adoptivmor) Angela (efter sin mor) Agda (efter sin 

mammas älskarinna). 

 

   Boken ”Älskande par” utspelar sig under ett midsommarfirande på en fin gård som tillhör 

Stanny Landborgs (Angelas bästa väninna) föräldrar. Angela och Stanny har inte träffats på 

länge, då Stannys mor har förbjudit dem. Hon är nämligen svartsjuk på att flickorna har en så 

nära relation. Angela misstänker att Stanny har ett sexuellt förhållande till sin bror Bernhard 

och är orolig för henne. Samtidigt har Angela fullt upp med sin egen förälskelse: Thomas. 

Denna förälskelse är inte helt problemfri då hennes faster Petra tidigare har varit förlovad med 

Thomas. Thomas lämnade dock Petra för en annan kvinna efter att ha dragit ut i krig. Alla 

möjliga ”förbjudna” relationer uppstår runtom Angela. Förutom relationen med Stanny har 



 6 

Bernhard en affär med pigan Frideborg. Stannys mor har en kärleksaffär med den bisexuelle 

Tage. De flesta av relationerna slutar olyckligt, utom Angelas och Thomas relation. Thomas 

sviker visserligen även Angela och drar på nytt ut i krig, men Angela är ändå lycklig över att 

vara ensamstående blivande mor, för hon vet att hon har sin faster Petras stöd. Petra ser 

nämligen det ofödda barnet lika mycket som sitt eget. 
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3.2 Queerteori 

   Tiina Rosenberg (2002) menar att grupper som dominerar i samhället stöter ut de personer 

som inte passar in i normen. Det är detta som leder till att de utstötta personerna så 

småningom börjar se sig själva som en grupp. Det blir viktigt att ha en grupp att känna sig 

hemma i. Då övriga personer i gruppen ser positivt på personen så får han eller hon 

möjligheten till en god självbild. Identiteten hos en person kommer till när man berättar sin 

historia för andra. Eftersom vår livshistoria ändras med livets gång så ändras också vår 

identitet. Identiteten beror alltså på var i livet vi befinner oss och det är detta som skapar 

bandet mellan oss och vår umgängeskrets. Rosenberg uttrycker det som att vi ”förhandlar om 

utrymme i den sociala kretsen”. (Rosenberg, 2002, 53) Vi har ett starkt behov av att bekräftas 

av någon i vår omgivning. Vår identitet skapas genom att vi interagerar med andra och 

relationer som skapas. Man kan ställa sig frågan om Rosenberg menar att vår identitet helt 

beror på relationer. 

 

   Rosenberg förklarar att queerteorin ämnar problematisera de normer som är förbestämda av 

samhället. Dessa normer förändras dock samtidigt som samhället förändras med tiden. Teorin 

är påverkad av poststrukturalismen och menar att subjekt skapas av oss själva, vi bestämmer 

om vi vill lägga till eller ta bort kännetecken som kön, sexualitet, nationalitet och vilka 

familjeförhållanden vi härstammar från. Men detta kan vi göra utan att vår personlighet 

förändras. Vi är fortfarande dem vi är. Här kan man återigen fråga sig vilken Rosenbergs 

definition av identitet och subjekt är. Om man till exempel skulle välja att ta bort kön, 

sexualitet och kulturell bakgrund: Vad återstår då?  Rosenberg refererar till Judith Butler och 

hennes term ”genealogi”. Med genealogi menas att det inte finns någon naturlig skillnad 

mellan män och kvinnor. Det är vi och samhället som skapar de termer som bestämmer vad 

som är ”manligt” och ”kvinnligt”. Butler har dock kritiserats för att ha tagit stöd från tidigare 

manliga forskare och inte så mycket av de teorier som feminismen har grundat. Rosenberg går 

vidare in på Michel Foucault som menar att begreppet ”sexualitet” saknar ett ursprungligt 

ursprung. Det har skapats och utvecklats genom historien. Därför kan det ses som att 

sexualiteten inte grundas i någon egentlig sanning. 

 

 Rosenberg ifrågasätter varför just heterosexualiteten anses vara det naturliga. Återigen 

kopplar hon till Butler som påpekar att begrepp som ”man” och ”kvinna” är generaliserande, 

eftersom även om en person är det ena eller det andra så bortser dessa begrepp då från 

personens sexualitet, klass och ursprung. För att en person är kvinna behöver hon inte vara det 
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som anses vara feminin och för att en person är man behöver han inte vara det som anses vara 

maskulin. En kvinna kan till exempel vara det som kallas ”butch”, det vill säga en 

homosexuell kvinna som på många sätt tar till det maskulina, till exempel maskulina kläder. 

Hon kan göra allt för att dölja det kvinnliga hos sig själv. Personligheten är mycket mer 

komplex än så. Detta är vad Butler kallar en ”heterosexuell matris”, det vill säga att genus 

definieras av kön. Det är bestämt av heterosexualiteten eftersom den ligger överst i hierarkin 

och således förutsätter vad som är godtagbart och icke-godtagbart. Det blir i samhället nästan 

obligatoriskt att vara heterosexuell  

 

    Queerteorins största intresse är att studera det icke-normativa. Begreppet ”queer” uppstod 

inte förrän i mitten av 1980-talet. Sedan dess har det använts ganska flitigt inom filmstudier. 

Begreppet används oftast på den homosexuelle mannen. Det har även blivit vanligare att 

filmer görs runt homosexuella sen begreppet faktiskt uppstod, oftast har dessa filmer dock 

varit så kallade ”independent movies” och direkt vända till en enbart homosexuell publik. 

Alexander Doty (1998) talar om hur kvinnliga skådespelare har inspirerat homo – och 

bisexuella genom tiderna, då de ofta gav ett ”queer” uttryck på film; De klädde sig till 

exempel i mäns kläder. Enligt Doty är det även queer när till exempel en heterosexuell 

kvinnlig regissör gör en film om hon gör en film som rör homosexualitet. Ord som 

”maskulin”, ”feminin” och ”homosexuell” är otillräckliga menar Doty när man ska beskriva 

en tittares tolkning av till exempel Katherine Hepburn klädd som man. Androgynitet, 

transsexualitet och bisexualitet existerar inte inom de ramar som samhället har skapat efter 

vad som är vanligast förekommande.  

Överhuvudtaget skulle queerteorin kunna kritiseras för att vara såväl motsägande som 

generaliserande på många plan. Den skulle kunna passa in på vissa stycken i min analys, men 

är lite för hårddragen för att kunna använda på andra stycken. 
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3.3 Teori om intersektionalitet 

 

   Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2007) har tagit sig an ämnena kön, klass och 

sexualitet. De tar upp att könskonstruktionen är född ur andra maktstrukturer som till exempel 

klass och patriarkat. Författarna påpekar dock att om man enbart har den synen på 

konstruktionen av kön så är det inte konstigt att vi ser mannen som överordnad och kvinnan 

som underordnad. Enligt de los Reyes och Mulinari är det viktigt att förstå att makt leder till 

olika fackfördelningar (och dessa hänger ofta samman) men det är också viktigt att förstå att 

vi är mer komplexa än de fack vi delas in i. (Här kan återigen queerteorin kritiseras för att 

göra just detta: Dela in oss i fack). När de olika grupperna interagerar med varandra skapas 

ofta maktförhållanden mellan ”över - och underordnad”. Vi skapar nya kategorier då vi 

utmanar de kategorier som finns i samhället idag. Det är de heteronormativa kategorierna som 

skapar vad som anses vara ”manligt” och ”kvinnligt” och vilka regler som gäller för 

”normala” relationer och åtrå. De los Reyes och Mulinari talar om så kallad ”alteritet”, det vill 

säga att tillkännage andra röster än de som hörs. Detta är viktigt för forskare eftersom man 

måste inse att hierarkiska normer leder till motstånd från dem som inte anser sig tillhöra 

normerna. Det sker förhandlingar mellan de normer som råder och icke-normer. Om de 

rösterna inte får komma fram så tvingas folket in som underordnade. Dessutom leder det till 

att vi delas in i fack där vi bedöms efter förväntningar, vi blir hjälplösa. 

 

   Bland annat tar texten upp att vi förväntas vara heterosexuella fram tills att vi kommer ut. 

Detta stämmer ju dock inte helt. Många fördomar leder till att en person kan pekas ut som 

homosexuell på grund av klädsel, intressen med mera. Vidare tar författarna upp att det är 

lättare för homo- och bisexuella att komma ut i vissa miljöer. Attityderna växlar mellan 

miljöerna. Har man en bredare syn på kultur och samhälle och en större erfarenhet leder det 

ofta till att det blir lättare att förhålla sig till samhällets dominerande normer. Författarna 

menar att en akademisk utbildning väger tungt i mångas ögon och är en förutsättning för att 

du ska klara dig i arbetslivet, men det är även din bakgrund och vilken klasstillhörighet dina 

föräldrar har som bedöms. Klasspositionen är omöjlig att värja sig från. De los Reyes och 

Mulinari tar även upp Marx som menade att överklassens envälde enbart kunde höra upp ifall 

klasskillnaderna skulle försvinna helt ur vårt system.   

 Författarna påpekar att kön, klass, sexualitet och etnicitet alltid förhåller sig till varandra. 

Man är inte bara antingen det ena eller det andra. Ingen av kategorierna går att analysera för 

sig, de flyter alltid samman. 
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   Författarna ställer sig frågan vilken roll staten har.  

”För att parafrasera Simone de Beauvoir ’man föds inte till en kvinna man görs till det’ kan vi 

säga att intersektionalitet ställer frågor om hur kön, klass, etnicitet och sexualitet görs av 

staten och statliga institutioner. Vem är berättigad att ta del av samhällets resurser som 

administreras av välfärdsstaten?” (De los Reyes & Mulinari, 2007, 111). Detta leder 

naturligtvis till påföljder för hierarkin i samhället. 
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3.4 Teori kring jämförelsen mellan litteratur och film 

 

   Film baserad på litteratur ses mest kritiskt på menar John Mc Farlane (1996). Antingen blir 

litteraturen sviken av en tråkig regissör eller så är de så snarlika att det blir onödigt att jämföra 

boken och filmen. Även Mc Farlane tar upp att få böcker har skrivits i ämnet runt film och 

litteratur, trots att dessa filmer har kritiserats i över 60 år. När filmen började ses som ett 

narrativt medel ville man utgå från litteraturen. Anledningarna har varierat från 

kommersialism till respekt. Oftast har regissören inte vågat frångå sin källa för mycket. Även 

om publiken ofta kritiserar dessa filmer så vill de se det de har läst i bilder och ljud och däri 

ligger lockelsen i adaptioner. Problemet ligger i att läsaren inte får se det hon eller han har 

föreställt sig då hon eller han läste boken, utan någon annans fantasi (i det här fallet 

regissörens). Regissören ställs för problemet om det verkligen är möjligt att vara boken helt 

trogen och om det finns möjlighet att finna den rätta miljön för att spegla den i det litterära 

verket. Regissören måste även tänka på att det verk som väljs ut speglar hans eller hennes 

egen ideologi. Något som aldrig kritiseras är när boken bara används som råmaterial. Detta, 

påpekar Mc Farlane, har Hitchcock ofta använt sig av men aldrig blivit kritiserad för. Vissa 

regissörer smyger även in kommentarer till litterära storhetsverk, så som Orson Welles har 

gjort i sina filmer med kopplingar till Shakespeare. Om en huvudsaklig handling reduceras 

eller omvandlas från boken till filmen, till exempel att slutet blir lyckligt istället för olyckligt, 

blir det ofta ramaskri. Därför strävar regissörer oftast efter att behålla dessa. Det är även 

viktigt att den kronologiska ordningen är någorlunda överensstämmande.  

 

   För forskare är det viktigaste att vara objektiv i jämförelsen mellan bok och film. Det är 

viktigt att förstå vilka förutsättningar regissören hade, vad som var möjligt att omvandla till 

film. Man måste skilja på  

1. De ämnen i boken som är möjliga att omvandla eftersom de inte är fästa vid något 

semiotiskt system (tecken system, det vill säga något som bara kan få mening genom 

boken; Ett koncept som kanske inte kan visualiseras).   

2. De ämnen som trasslar till det för bearbetningen eftersom de är just bundna till ett 

semiotiskt system 

 (Detta kan röra sig om gester eller språk som kanske inte längre förekommer. Frågan är 

dock om det skulle vara omöjligt att gestalta dessa?) 

Mc Farlane tar även upp de koder som går att tolkas genom filmen:  
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a) Språkliga koder (bland annat dialekter och tonfall som kan indikera samhällsklass, 

samt humör) 

b) Visuella koder (visuella symboler som vi får tolka själva, det kognitiva) 

c) Icke – lingvistiska ljudkoder (musik och andra hörbara ljud) 

      d)  Kulturella koder (information för oss tittare om hur människor levde eller lever under          

en viss tid eller på en viss plats.) ((Mc Farlane, 1996, 29. Min översättning).  

 

  Ser vi till historien så har film som är baserad på litteratur strävat efter att främst lägga vikt 

på olika maktkamper (till exempel klasskamp och könskrig) som litteraturen ofta har handlat 

om. Numera fungerar film som ett läromedel för att undervisa elever om Shakespeare och 

andra kända författare. Relationen har mer och mer utvecklats till ett komplext förhållande. 

Båda fungerar dock som ett fönster mot en förgången tid och utländsk kultur som vi kanske 

annars inte hade fått uppleva. Det skrivna ordet hamnar fortfarande främst men filmen är på 

god väg att komma ifatt. Filmhistoriker anser att filmen inte borde låna så mycket från 

litteraturen, de vill skilja på dem två för att filmen ska kunna ses som sin egen konstart. Men 

enligt Ginette Vincendeau (1998) är sanningen att filmen alltid har lånat. Vincendeau kopplar 

till Mc Farlane (1996) som förklarar att man kan utgå från att film och litteratur delar samma 

narrativa grundkoder, men inte samma uttrycksform när man betraktar film som har baserats 

på en bok. Vi måste titta på vilka element som faktiskt kan överföras från boken till filmen 

(oftast det narrativa) och vad som måste bearbetas för att anpassas till det filmiska formatet 

(till exempel mise – en – scène).  

 

   Vincendeau refererar till Timothy Corrigan som menar att sentida bearbetningar av filmen 

utgår från den historiska kontexten men kan ifrågasätta de maktförhållanden som utspelade 

sig under den tid som boken skrevs. Detta är inte bara förunnat filmen, utan även litteratur 

ställer sig naturligtvis ofta kritisk till maktförhållanden. Man måste också komma ihåg att då 

samhället utvecklas så utvecklas även sättet att gestalta äldre litteratur på film. Dagens 

regissörer kan ha en helt ny tolkning av ett gammalt litterärt verk än vad de regissörer som 

verkade under tiden boken kom. Kritiken som har förts mot regissörer som har gjort film av 

litteratur har ofta bestått i att de skulle sakna fantasi till att göra något utifrån egna idéer. 

Regissören Martin Scorsese har kommit med motargumentet att regissören är en konstnär som 

är”condemned, like the artists who followed the High Renaissance, to echo and embellish the 

great unselfconscious works of the past.” (Vincendeau, 17, 2001). Filmen vågar, enligt 

Vincendeau, även vara mer sexuell än litteraturen. Detta är något jag ifrågasätter efter att ha 
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gjort jämförelsen mellan boken och filmen ”Älskande par”. Litterära bearbetningar anpassar 

sig efter sin tid för att bli mer lättillgängliga för publiken. Att göra film av en känd bok drar 

visserligen stor publik, men gör även kritikerna mer uppmärksamma påpekar Vincendeau. 

Filmerna kan även dra uppmärksamheten till böcker som har glömts bort. Oftast används 

kända skådespelare i dessa filmer, dels för att det på så vis är lättare att få finansiellt stöd från 

distributörer. Detta kan man se exempel på i Älskande Par och Zetterlings val av skådespelare 

(bland annat Jan Malmsjö i rollen som Stellan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.5 Mariah Larssons analys av  Mai Zetterlings”Älskande par” 

 

   Mariah Larsson tar i sin avhandling om Mai Zetterling (2006) upp att Zetterling i ”Älskande 

par” använder sig mycket av tillbakablickar hos karaktärerna som smälter samman med 

nutiden. Detta, menar Larsson, är ett sätt att symbolisera att sanningen är relativ, genom att 

visa tillbakablickarna ur olika personers perspektiv. Jag vill dock ifrågasätta detta lite, 

eftersom tillbakablickarna bara visar de tre olika karaktärernas barndom och övriga karaktärer 

är ej med i dessa. Därmed får vi aldrig se olika versioner utav händelserna, utan enbart sett ur 

de tre karaktärernas synvinkel, både ur ett barns ögon och ur en vuxen människas ögon. 

 

   Zetterling har använt sig av alla sju böckerna i Krusenstjernas ”Fröknarna von Pahlen” 

serien. Det är därför som hon har valt att använda sig av tillbakablickar, för att fånga några av 

de viktigaste punkterna genom hela serien förklarar Larsson. På grund av detta har Zetterling 

fått prioritera enbart vissa av karaktärerna i böckerna. Personer, som i böckerna har varit 

centrala, har fått stå tillbaks som bifigurer. I andra fall har två karaktärer fått slås samman till 

en. Agda (Harriet Andersson) i filmen är till exempel en blandning av pigan Frideborg i 

boken ”Älskande par” och pigan Agda i ”Den blå rullgardinen”. Stellan i filmen (Jan 

Malmsjö) är en blandning av Stellan von Pahlen och Tage Ehrencreutz.  

En person som har fått stor plats i filmen är fru Landborg, mamma till Angelas väninna 

Stanny och Agdas älskare Bernard. Hon har en affär med Stellan (i boken är det dock med 

Tage hon har en affär) och är svartsjuk på sina barns förhållanden till allt och alla runt om. I 

boken är det tydligt att syskonen Bernard och Stanny har ett förhållande. Detta antyds bara i 

filmen. 

 

   Larsson påpekar att tillbakablickarna är uppstyckade, detta för att bland annat relatera dåtid 

till nutid och för att få se huvudpersonernas reaktioner till minnet.. Till exempel när Angela 

ligger i värkar på sjukhuset: Bilderna växlar mellan tillbakablickar till Angelas fars 

begravning och nutid där hon ligger i sjukhussängen. Det är tre kvinnors tillbakablickar vi får 

följa: Angela, Adele och Agda. Vi får mot slutet även se ett minne av midsommarfesten som 

tycks vara gemensamt för dem alla tre. 

 

  Förlossningarna har fått en central roll i filmen och tycks enligt Larsson symbolisera 

reproduktion och vilken situation den sätter kvinnan i. Larsson menar på att filmen är en 

skildring av ett könskrig. De barn som ska födas tvingar mödrarna att delta, medan männen 
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vägrar och drar ut i krig istället. Männen har även ganska nedvärderande repliker runt kvinnor 

och barn, till exempel säger läkaren Levin vid en tidpunkt runt skapandet av barn: ”30 

sekunders stimuli, 30 års helvete”. Dialogen är fylld av ämnen runt vad som är manligt och 

kvinnligt. Dialogen går även ofta emot det som anses vara typiskt heterosexuellt. Till exempel 

säger Petra till Angela: ”Kom ihåg att det är vårt barn.”  

 

De två kvinnorna som är onda i filmen är associerade med död och narcissism. Trots dessa 

negativa associationer så är det dem som är tilldelade att få säga sanningen om omgivningen. 

På så vis får Adele mer sympati i filmen än i boken. Adele får representera klasshatet, som 

kommer sig av hennes bakgrund.  I Adeles tillbakablick får vi se hur hon nedklassas efter att 

hennes far har gått bort och hur hon blir tvingad av sin mor att sälja karameller Det enda 

barnet som kommer till inom ett formellt, heterosexuellt förhållande är Adeles, men så får hon 

också missfall. Kanske ska detta ses som en kritik mot det normativa äktenskapet? 

 

  Pigan Agda gifter upp sig genom giftermålet med Stellan, men ses fortfarande ner på. Stellan 

liknar enligt Larsson Oscar Wilde på många sätt och får även han repliker som avslöjar hur 

adeln hycklar. Det är svårt att tyda om Stellan är homo – eller bisexuell. Han vänslas både 

med fru Landborg och med sin manlige vän Kisse, men det verkar mest som att han dras till 

fru Landborg på grund av hennes rikedom. Han gifter sig med Agda mot att han får 15000 om 

året av Bernard (som inte kan gifta sig med henne på grund av ett högre lönat avtal).  

 

Larsson kopplar prästens ord ”Härmed förklarar jag er man och hustru” till Rosenberg som 

menar att just det uttalandet får ”det äktenskapliga tillståndet bokstavligen att bli till”. 

(Larsson, 2006, 161) Agda blir hånad av Stellan och hans vän Kisse när hon verkligen vill gå 

in för äktenskapet. Larsson menar då att det är överklassens gagn att få driva med allvarets 

seder som till exempel giftermål.  
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4. Analys av filmen 

 

   Filmen ”Älskande par” av Mai Zetterling (1964) inleds med att vi får följa två kvinnors 

förlossning och en kvinnas operation på grund av missfall. De är alla under uppsikt av läkaren 

Levin. Dennes repliker består mestadels av nedlåtande påståenden om kvinnor, men också 

med en gnutta avund. Till exempel säger han i inledningen:  

”Kvinnor är frisläppta, men för män är livet ett fängelse.” 

De tre kvinnorna är den godhjärtade Angela, den gladlynta Agda och den avundsjuka Adele. 

Att Adele är av lägre klass och förmodligen arbetar för Angela och hennes faster Petra blir 

etablerat genom att Dr Levin nedlåtande berättar för Adele att fröken von Pahlen betalar för 

Adeles undersökning och operation.  

 

   Den första tillbakablicken vi får se är Angelas, då hennes far precis har dött och hennes 

släkt diskuterar vem som ska adoptera henne. Angela har gömt sig i ett rum och gråter. 

Dörren öppnas och hennes farbröder och närmsta manliga anhöriga (däribland Dr Levin) 

stiger in. De ställer sig runt bordet och diskuterar vem som ska bli hennes vårdnadshavare. 

Någon av männen säger: ”Kvinnorna skulle få för sig att barnets bästa kommer i första hand.” 

Detta kopplar jag till Larssons text om att barnen tar upp kvinnornas liv, medan männen 

vägrar att helt hänge sig åt dem. Scenen avslutas med att Petra stiger in och säger att hon vill 

”ta” Angela. Hon blir ifrågasatt varför hon inte sade det med en gång.  Sedan tonar bilden 

samman med bilden av Angela där hon ligger i värkar. Sedan får vi åter en tillbakablick där 

Angela nu firar sin 18 årsdag och hennes farbror (Stellans far) står och håller ett tal om att hon 

nu är en vuxen kvinna och ska ta ansvar och gifta sig. Det ses alltså som en plikt för kvinnan 

att hon ska hitta en man som kan försörja henne och som hon i sin tur kan ge ett barn som ska 

föra hans generation vidare. 

Stellan kommenterar honom hela tiden hånfullt och när talet om äktenskapet kommer upp 

säger han ”Ännu mera frihet”. (Han har tidigare cyniskt påpekat vilken ”frihet” Angela 

kommer få när hon börjar på flickskolan.) Man förstår att han anser att hela systemet är ett 

hyckleri. 

 

 Vi får nu en tillbakablick till Angelas tid på flickskolan. Angela och Stanny springer upp mot 

huset och en flicka ropar något om att Stanny och Angela skulle vara ett ”älskande par”. Detta 

antyder att Stannys och Angelas relation skulle sträcka sig längre än till vänskap. Flickorna 

sjunger psalmer och under tiden är det två hundar som parar sig. De flesta av flickorna fnissar 
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åt detta, men Angela ser mest förskräckt. Hon verkar också vara ganska besvärad av att en av 

lärarinnorna hela tiden kastar blickar på henne. Senare ska flickorna springa och bada. Angela 

blir dock hindrad av lärarinnan som tidigare har slängt blickar åt hennes håll. Denna menar att 

Angela inte skulle hinna bada och att det istället är bättre att hon blir tvättad av lärarinnan som 

står och håller i en vattenslang. Vattenslangen skulle kunna tolkas som en fallossymbol. 

Kameran växlar mellan Angelas kropp och lärarinnans ansikte och man förstår att lärarinnan 

är fascinerad av Angela. Under tiden försöker lärarinnan smutskasta Angelas väninna Stanny 

genom att hånfullt påpeka att Stanny har drängnävar. Hon märker att Angela inte verkar 

särskilt förtjust och börjar istället tala om hur Angela måste förlåta henne, hon är mest 

svartsjuk eftersom hon själv var så ensam under sin barndom. Detta skulle kunna tolkas som 

att lärarinnan hade önskat ha en kvinnlig partner men blev missförstådd och utstött, men det 

kan också tolkas som att hon inte fick så mycket kärlek av omgivningen som barn. Lärarinnan 

går fram till Angela och håller om henne med en handduk och kysser henne. Angela springer 

skräckslaget därifrån. En tolkning av scenen skulle alltså kunna vara att lärarinnan här 

överskrider en gräns och kränker Angelas integritet. Angela blir dessutom sedd som 

underordnad, då hon bara är en elev. Det är alltså en intersektionalitet mellan över- och 

underordnad. Lärarinnan springer efter Angela. Hon finner de andra flickorna och kvider fram 

”Var är hon?”. Flickorna tittar förvirrat på henne. Lärarinnan springer vidare och stannar till 

slut och omfamnar förtvivlat ett träd. Skogen och träden runt om känns som en typisk 

naturscen och naturen kopplar jag till kvinnligheten (moder jord). Jag tolkar det som att 

lärarinnan bland annat är förtvivlad över att kvinnligheten inte får ta mer plats i den 

mansdominerade värld de lever i och därför klänger sig fast vid trädet. Hon gråter och faller 

till sist ihop av utmattning, hon tycks bli medvetslös. Angela finner henne och ropar förfärat 

på hjälp. Hon blir hjälpt av de andra flickorna. Tillsammans bär de lärarinnan över en bro. 

Denna scen påminner väldigt mycket om tavlor där kungar blir burna på bår av sina soldater, 

efter att ha dött i strid. Kanske ska det symbolisera att lärarinnan genom hela sitt liv har fått 

föra en strid för att få vara den hon egentligen är. 

 

   I nästa klipp får vi se en av Adeles tillbakablickar. Hon är en liten flicka och sitter och äter 

middag med sin mor och deras rika bekanta i ett väldigt flott och adligt hem. På en spiskrans 

står ett porträtt av Adeles far. Porträttet tonas in en ny scen där Adeles mor står och håller i 

det och förbannar det faktum att fadern har dött. Kameran zoomar ut i en helbild och man får 

se att det inte längre finns några möbler i hemmet. Detta antyder att faderns död innebär 

fattigdom och att Adele och hennes mor inte fick ärva något efter honom, de deklasseras. Det 
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är alltså mannen som har makten i hemmet och Adeles mor har genom giftermål med honom 

gift upp sig.I nästa scen etableras det nya hemmet, som är trångt och mörkt. Adeles mor 

tvingar ilsket sin dotter att sälja karameller trots att denna gnäller att hon inte vill. Hon blir 

utslängd med korgen av sin mor och blir direkt mobbad av två andra barn. Hennes första 

besök är hos de rika bekanta som vi tidigare har sett i scenen med middagen, men dessa tycks 

inte vilja känna vid henne och hånar henne. Så fort hon har lämnat rummet hör man dem 

gapskratta. Detta är en antydning till hur överklassen ser ner på arbetarklassen och vad de 

tvingas arbeta med. Detta minne leder till att Adele i nutid påminns om sin status och 

förtvivlat springer ut ur operationssalen.  

 I nästa tillbakablick får vi se Adeles älskare Daniel sitta på en sten ute i vattnet. Han är 

naken. Adele springer emot honom och omfamnar. Under klippet förblir Adele hela tiden 

påklädd. Detta kan ses som en sorts objektifiering av mannen, en scen som finns med för att 

tillfredsställa den kvinnliga blicken och vi får identifiera oss med Adele. Scenen växlar 

mellan hur Adele omfamnas av Daniel och hur hon omfamnas av en av sköterskorna i nutid, i 

ett försök att trösta henne. Så småningom går klippet helt över till nutid där Adele ilsket säger 

”Män sviker en alltid” till en av sköterskorna. Detta klipp tonar in i en tillbakablick där 

Adeles nuvarande man, Tord, säger ”Men inte jag”. Vi får först bara höra hans röst innan vi 

får se honom stå mitt emot Adele som ligger på en säng. Adele berättar för Tord om sin 

älskare Daniel. Det är som att hon vill såra honom med att hon inte var oskuld då de gifte sig, 

eller som att hon vill äckla honom. Det var ju av stor vikt förr, att kvinnan skulle vara ”orörd” 

innan giftermål. 

 ”Han var ung, vacker och rik. Han var något som du aldrig kommer bli.” säger Adele med en 

blandning av förakt och medlidande till Tord. Här tycks hon förakta sin egen klasstillhörighet. 

 

I nästa klipp får vi följa Agda. Hon har snott en klubba och sitter på en trappa och minns 

tillbaks till sin barndom. I tillbakablicken stjäl först Agda en karamell och stannar sedan upp 

och stirrar in genom ett konditorifönster på en tårta. En äldre man dyker upp bredvid henne 

och tittar lystet från Agda till tårtan. I nästa klipp befinner de båda sig i mannens hem och 

lyssnar på musik på hans grammofon. Den glada musiken tonar även in i ett nutidsklipp där 

Agda tycks sitta och dirigera med fingrarna till musiken i hennes huvud. I tillbakablicken 

zoomar kameran in på tårtan. Återigen tittar mannen lystet från tårtan till Agda. Tårtan är 

toppad med små gräddbollar med röda bär överst. Det känns som en stark koppling till 

kvinnobröst och en antydan till att mannen fantiserar om Agdas kropp. Han bjuder Agda på 

karameller och hennes ögon lyser nästan upp i en slags girighet. Det känns som att bakelserna 
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och karamellerna är förknippade med rikedom som hon dras till och att mannen mutar henne 

med denna. Att han bjuder henne på vin tyder ännu mer på att han vill göra henne så hjälplös 

som möjligt. Plötsligt slänger mannen ner henne på soffan. Agda skrattar först, men när 

mannen sätter sig över henne så hon inte kan röra sig förstår hon situationen och börjar skrika. 

Hon kommer loss och springer därifrån, varpå kameran zoomar in på mannens besvikna 

ansikte. Han har försökt utöva sin makt som rik och som vuxen man, men har misslyckats 

göra detta på en fattig liten flicka. 

 

Här kommer ett klipp tillbaks till nutid där Dr Levin hittar Agda i trappan och leder henne 

tillbaks till sin sal. Dr Levin verkar irriterad över att Agda springer runt. Han låter både road 

och nedlåtande då han säger ”Kvinnor är inte bara tjocka om magen, de är tjocka om 

huvudet”. Nu får vi se en tillbakablick där Agda ligger på en säng medan en ung man försöker 

klä av henne. Under tiden ligger Agda och talar om allt som hon vill att han ska köpa till 

henne. (En stor våning bland annat) Det hela liknar en sorts byteshandel kring hennes kropp. 

Till sist blir mannen så frustrerad när han inser vad Agda är ute efter och ger upp. I nästa 

klipp får vi se hur Agda sitter och smider lömska planer med en advokat. De planerar att de 

ska stämma den unge mannen för övergrepp för att få ut pengar av situationen i alla fall. 

Återigen hamnar Agda i en situation där en man försöker komma åt hennes kropp, för 

advokaten erbjuder att diskutera saken mer med henne om hon kommer hem till honom på 

kvällen. Efter detta klipps det tillbaka till nutid där Agda försöker hålla kvar Dr Levin genom 

att omfamna honom. Denne blir besvärad, men Agda menar att hon är rädd för att bli lämnad 

ensam. Det går att tolka det som att händelsen med den rike mannen under Agdas barndom 

har lett till att hon nu vet att hon kan utnyttja sin kropp som ett medel för att nå framgång. 

 

Ett nytt klipp visas av von Pahlen gården, där det planeras inför midsommarfirandet. Adele 

kommenterar något Angela har sagt med att man inte kan lita på någon, varpå Angela stolt 

svarar ”Jag tänker bara lita på mig själv”. Vi får se flera klipp med svävande bilder av miljöer 

under tiden som vi hör Angela tala. Det verkar som att det är hennes tankar vi får höra. Rösten 

säger bland annat:  

”Kärlek är inte det enda viktiga” och ”Jag älskar dig, jag menar det Petra. Äktenskap, det är ju 

som att falla i sömn i resten av sitt liv. Jag ska aldrig gifta mig.”  

Vi förstår här att Angela tänker gå emot normen och antingen stå själv på egna ben eller leva 

med Petra resten av sitt liv. Vi får i nästa klipp se hur folket anländer till Angelas farbroders 
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hem. Hennes kusin Stellan möter dem och då han får syn på Adele frågar han Angela vem det 

är. Angela svarar inte med att Adele är deras piga utan svarar istället: 

”Adele. Därför är hon kvinna. Därför är hon gift. Därför är hon olycklig.”  

Detta citat är intressant på många sätt. Angela ser alltså på Adele utifrån dennas kön. Hon 

kritiserar i samma mening normen och att kvinnan måste gifta sig. Hon påpekar återigen att 

giftermål inte nödvändigtvis innebär lycka.  

Stellan vänder sig till det kvinnliga sällskapet och utbrister: 

 ”Jag älskar alla kvinnor. Till och med dig lilla Angela, trots att du inte är kvinna. Eller är du 

det?” 

 Angela svarar fundersamt: 

 ”Nej. Inte än.”  

Vad hon menar med detta är tvetydigt. Jag tolkar det som att hon inte anser sig vara kvinna 

förrän hon är mor till ett barn. Det går att koppla till Larsson, som menar att barnen betyder 

allt för kvinnorna. Är det så att kvinna och moderlighet automatiskt hör samman? 

  

I nästa klipp får vi följa en diskussion mellan Stellan och Agda i pigkammaren. 

Stellan suckar att: 

 ”Kvinnor misstror en alltid när man behandlar dem som en människa.”  

Agda svarar snopet och konstaterande på en gång: 

 ”Men jag är ingen människa, jag är en piga.” 

Stellan vill först förvandla Agda till en gudinna genom att klä upp henne i en fin klänning. 

Men så fort Agda börjar känna sig som en gudinna påminner han henne med en både barsk 

och glättig ton om att hon ”bara” är en piga. Här blir det tydligt hur problematiskt det är för 

överklassen att förhålla sig till sina tjänare, arbetsklassen. I ena stunden är de vänskapliga och 

i nästa stund ser de dem inte ens som individer. 

 I nästa klipp går en av bröderna von Pahlen förbi i närbild i rutan och mumlar att  

”Det är i hemmet vi utkämpar krigen, inte på fältet.”  

Detta kan ses som en koppling till Larsson och det faktum att Zetterlings version av 

”Älskande par” mer skulle framhäva ett könskrig. Kvinnan försöker hävda att hon klarar sig 

precis lika bra som ensamstående och att hon inte behöver en man för att vara lycklig. 

 

   I nästa klipp får vi se hur Adele återigen hånar sin man Tord. Hon springer ut till en spegel 

och står där länge och smeker sig själv över halsen och brösten och uttrycker medlidande för 

sig själv (”Åh, min stackars älskling”), varpå hon kysser spegelbilden. Detta kan återigen 
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kopplas till Larssons tolkning att Adele skulle vara narcissistisk. Scenen är filmad i närbild, 

vilket enligt mig gör att man identifierar sig med Adele. Vi vet vilken hemsk barndom hon har 

haft och trots att man blir arg på henne när hon hånar sin omtänksamme man, så får man 

samtidigt medlidande för henne och förstår henne till en viss del. Vi förstår att hon känner sig 

ensam och oförstådd av såväl män som kvinnor. 

  

   Nu klipps det till midsommarfesten där fru Landborg (Stannys mamma) står på verandan 

och håller ett välkomsttal: 

 ”Midsommar, den enda tiden då vi får bete oss som vi verkligen vill.”  

Detta uttalande går att tolka som att vi nu kommer få att se dem strunta i sin härkomst och 

klasstillhörighet och istället bete sig så som den vill. Hennes man uttrycker att hon generar 

honom, varpå hon slänger tillbaka att han är tråkig. Stanny och Angela sitter tätt ihop i ett 

förtroligt samtal när fru Landborg kommer och avbryter genom att säga något hånfullt och 

antyda att de skulle bete sig som turturduvor. Det blir tydligt att hon ogillar detta, men någon 

som inte har läst boken skulle nog inte direkt koppla det till avund utan istället förakt eller 

avsmak. 

 

Vi får se hur Angela träffar sin förälskelse Thomas. Vi har tidigare sett de två åka tåg 

tillsammans och när de anlände till stationen möts de av Petra. Petra och Thomas kastar långa 

blickar på varandra, vilket antyder att det finns eller har funnits ett intresse där och att Petra 

blir olycklig av att se honom. Angela har ivrigt pratat om Thomas, vilket gör att vi redan har 

förstått att hon är intresserad av honom. Nu berättar hon för Thomas att hon tycker att 

kärlekskonventioner är dumma. Här ges ännu en antydning till att Angela inte tänker leva 

efter normen. 

Thomas svarar: 

 ”Ni kvinnor är så inställda på att ge oss allt. Skillnaden mellan en flicka och en kvinna är 

mod.”   

Detta tolkar jag som att han anser att Angela är omogen och att han vill att hon ska hänge sig 

åt honom.  

 

I ett nytt klipp får vi följa Bernhard, Stannys bror, som är löjtnant och nyss har återvänt hem. 

Han har mött Agda och denna tycks beundra Bernhard för hans högre grad inom det militära. 

Han och Agda har dragit sig undan de andra och befinner sig nu ute på ett fält. Fältet skulle 

kunna tolkas som ett krigsfält och kanske åter kopplas till könskriget som nu utspelas mellan 
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de båda. Bernhard lockar Agda med pengar för hennes klänning, mot att hon ska ta av sig den. 

Han förstår att han genom hennes längtan efter pengar ska lyckas locka henne ner i gräset hos 

honom. Agda ger till sist med sig och vi ser hur armar och kläder far upp i vädret. Jag tolkar 

det som att överklassen här utnyttjar arbetarklassen. 

 

De återvänder så småningom till sällskapet och när Stellan får syn på Agda så ber han henne 

sjunga. Några äldre adelsdamer protesterar, varpå Stellan kontrar med: 

 ”Musik har ju ingenting med samhällsklass att göra.”  

Nu får vi följa en diskussion mellan Petra och Thomas. Vi förstår att de två har haft ett 

förhållande men att Thomas har lämnat Petra. Thomas undrar varför inte Petra har hittat en ny 

man och gift om sig. Petra svarar:   

”Det verkar så lätt att vara kvinnlig och dum. Jag kan det inte.” 

Här kopplar Zetterling samman kvinnlighet och dumhet i samma mening. Men när jag går 

steget längre tolkar jag det som att det är kvinnan i den normativa mallen som blir förknippad 

med dumhet och att det är Petras uppfostran som har gjort att Angela tänker så självständigt. 

Petra vägrar, precis som Angela, att falla in i det normativa mönstret och gifta sig.  

   Vi får se ett klipp där Stellans moders väninna, tant Alexandra, blir tillfrågad varför hon inte 

sitter i en grupp med kvinnor och varför de har dragit sig undan männen. Tant Alexandra 

svarar då: 

 ”Mäns konversationer är nästan lika tråkiga som kvinnornas.” 

Hon gör här en liknelse mellan män och kvinnor, även om kvinnan fortfarande ses som 

underordnad.  

 

   I en annan scen får vi se hur Stellan har smugit sig upp på fru Landborgs kammare för att 

hämta hennes päls. Då han finner pälsen på sängen tar han förtjust på sig den och ställer sig 

framför spegeln. Han blir med en gång feminin. Fru Landborg kommer på honom och blir 

först förargad för att han har tagit på sig hennes päls, som är en symbol för högre status, men 

ber honom sedan behålla den på och beundrar honom.  

Hon säger bland annat till honom: 

 ”Om jag var du skulle jag bli kär i mig själv hela tiden.”  

Detta går att koppla till Larsson, som menar att fru Landborg är en av de narcissistiska 

karaktärerna i boken. Fru Landborg antyder att Stellan blir en blandning mellan man och 

kvinna i pälsen. Hon sätter sig på hans knä och frågar: 

 ”Är det hans eller hennes?” 
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 Sedan säger hon förtjust: 

”Jag tycker om blandningar.” 

 Idag går det att göra en tydlig koppling till queerteorin i denna scen och, om man som i 

queerteorin skulle placera Stellan i ett fack, skulle det här bli som transsexuell. 

Förutom att bli förargad av att Stellan, som är av lägre klass än henne, klär sig i en 

statussymbol, blir det också tydligt att fru Landborg ser Stellan som lägre klass då hon jämför 

honom med tjänstefolket: 

”Jag har alltid några slantar över till mina springpojkar om de gör sin plikt.”  

Det blir även tydligt att också hon har en komplicerad relation till arbetarklassen, för tydligen 

så har hon en sexuell relation till det manliga tjänstefolket.  

    

   I ett senare klipp får vi följa en diskussion mellan Angela och Petra. Angela är upprörd över 

att inte Petra har ställt Thomas mot väggen efter att han lämnade henne efter deras förlovning 

och sedan gifte om sig med en annan kvinna. Petra ser det som en kvinnlig plikt att inte klaga. 

Plötsligt faller alltså Petra tillbaks i mönstret av vad som är norm bland män och kvinnor. 

Första världskriget har brutit ut och vi har tidigare fått veta att Thomas kommer dra ut i krig 

genom en scen där hans son, Cecil, basunerar ut att kriget har brutit ut. Thomas ber denne 

vara tyst och menar att han skrämmer Angela, varpå Cecil protesterar med att Angela inte alls 

är rädd och att Angela ska hjälpa dem i striden. Detta tyder på att den kommande 

generationen skulle ha en modernare syn på kvinnan. Angela är förtvivlad när hon upptäcker 

att hon väntar Thomas barn och förstår att denne kommer att lämna henne. 

Petra utbrister till henne: 

 ”Men det är ju krig! Och han är i krig med dig och sig själv och alla andra”.  

Detta går att koppla till Larssons teori att filmens tema bland annat är könskriget. Det går 

även att koppla till att Thomas kanske inte heller vet riktigt var han ska passa in. Vi får se hur 

Angela och Petra står och rafsar och bränner löv. Detta skulle kunna ses som en koppling till 

att de bränner de gamla normerna och skapar nya. Att Petra dessutom säger: 

”Kom ihåg att det är vårt barn Angela” 

tycker jag ses som en ännu större koppling till att de bryter sig ur det heteronormativa 

familjelivet. 

 

   Då Adele får reda på att Angela är gravid blir hon enormt skadeglad för att hon nu kan 

avslöja överklassens hyckleri, då ett utomäktenskapligt barn har blivit till i tystnad. Hon 

förkunnar för Tord att hon tänker berätta detta för allt och alla. Men på vägen till gården stöter 
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hon på pigan Agda som även denna har en putande mage och det är då som om hon blir 

nedslagen och återigen känner sig ensam. 

 

   I en ny scen får vi se hur Stellan står och porträtterar Agda. Agda kopplar tillbaks till att hon 

känner sig som en gudinna och då påpekar Stellan rått: 

 ”Gudinnor bär inte äckliga barn i magen.” 

Denna replik är också mångtydig. Det kan tolkas som en hyllning till den icke – normativa 

kvinnan som varken strävar efter familj eller giftermål. Det kan tolkas som att Stellan äcklas 

av och ser ner på kvinnligheten. Det kan tolkas som att Stellan förknippar graviditet och 

sexualitet med arbetarklassen. Bernhard dyker upp och han och Stellan drar sig undan Agda 

medan de förhandlar om henne. Bernhard förklarar att han har en viss oro över att Agda 

väntar hans barn. Han kan nämligen inte gifta sig med henne, då detta inte skulle vara lönsamt 

för honom. Han erbjuder sig därför att betala Stellan, som är av lägre klass, 15000 om året om 

denne gifter sig med Agda. Precis som Agda är Stellan lockad av rikedom och efter viss 

övervägning går han till sist med på detta. Agda blir överlycklig över nyheten, hon ser sin 

chans att få gifta upp sig. 

 

   Vi får senare följa Stellan och Agda i kyrkan. Stellans vän Kisse dyker upp och tar Stellan 

under armen och leder honom upp för altaret medan Agda skrattande skuttar efter dem. Detta 

går också idag att koppla till queerteorin, antingen till homosexualitet eller till ett bisexuellt 

triangeldrama. Kisse tar på sig rollen som präst och under tiden som han läser upp löftena 

kommenterar både han och Stellan dem beskt och cyniskt. Agda däremot protesterar och 

menar att hon kommer ta varje löfte på allvar, hon tänker genomföra bröllopet till fullo. Kisse 

och Stellan förlöjligar henne. Agda springer ut till Bernhard, som väntar utanför. Stellan sätter 

ringen på Kisses finger. Han jagar sedan Kisse över bänkarna och tillsist dyker de ner i en av 

dem och det blir tydligt att de två har en kärleksrelation. Hela scenen gör det tydligt att Stellan 

och Kisse är homo – eller i alla fall bisexuella. Scenen blir samtidigt nästan ironisk, då de 

befinner sig i ett kyrkligt rum och homosexualitet är ju definitivt fortfarande inte accepterat i 

kyrkan. Samtidigt får vi se hur Angela springer ut och med ett lyckligt ansiktsuttryck klättrar 

upp i ett träd. Dr Levin och hans fru går förbi och Dr Levin undrar vad i hela friden Angela 

gör uppe i trädet. Angela svarar att hon firar sin frihet. Det blir alltså tydligt att hon är lycklig 

över att vara ogift och blivande ensamstående mor. Dr Levin frågar henne senare om hon är 

lycklig och då svarar hon: 

”Måste man vara det?” 
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Angela tycks ändå vara lycklig, men jag tolkar det som att hon motsätter sig Dr Levins 

definition av ordet ”lycklig”, som antagligen för den tidens kvinnor skulle innebära gift och 

mor till ett eller flera barn. 

 

   I ett nytt klipp får vi se hur släkten och tjänstefolket firar Stellans och Agdas bröllop. 

Stellans mor menar att det är väldigt godhjärtat och ”anständigt” av Stellan att gifta sig med 

Agda. Det tolkar jag som att hon ser på saken som att Stellan skulle ”rädda” Agda från sin 

klasstillhörighet. Adele ”råkar” slå sönder prydnadsbrudparet på tårtan och när övriga i 

festsällskapet blir upprörda över detta börjar hon öppet att håna dem för det hyckleri och 

smusslande de sysslar med: Den homosexuelle Stellans giftermål med Agda som väntar barn 

med en adelsman som vägrar kännas vid detta och Angela som väntar barn med en mycket 

äldre man som har lämnat henne. Senare på kvällen får vi se hur Agda försöker förföra 

Stellan, men denne vänder på sig och skyller på huvudvärk. Detta skulle kunna tolkas som att 

han inte attraheras av kvinnor. Agda springer istället ut till Bernhard, som ju är hennes 

egentliga kärlek och det tycks som att dessa två kanske kommer ha en affär vid sidan av sina 

äktenskap. 

 

I slutet får vi se hur Angela ligger och skriker av smärta på operationsbordet. Kameran 

zoomar in på hennes underliv när barnet kommer ut och det blir en nästan frånstötande scen. 

Larsson har i sin analys kopplat detta till att Zetterling vill avskräcka åskådaren från 

sexualitet. Jag tvivlar på att detta skulle vara något medvetet i så fall. Däremot tolkar jag 

smärtan och blodet som en symbol för att kvinnan gör en viss uppoffring när hon föder barn 

och att det istället skulle kunna ses som en hyllning till kvinnan. Den sista inzoomade rutan 

med den nyfödda bebisen kopplar jag däremot till Larssons teori om att filmen tar upp ämnet 

reproduktion. Nu föds en ny generation fram av en tidigare generation som så sakteliga har 

börjat överge samhällets gamla normer, men samtidigt av en familj som ses ner på av övriga 

samhället för att de vågar vara moderna och ifrågasätta normerna.  
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4.1 Jämförelse med boken 

 

   Jag läste boken först och såg filmen sen, men har ändå valt att ha denna jämförelse sist 

eftersom mitt fokus ligger på filmen. Det första som slog mig, vad gäller skillnader, är att 

Krusenstjerna har lagt mer fokus på sexualitet och det som anses vara förbjudet men som ändå 

blir en ärlig och naken skildring, medan Zetterling mer har valt att lägga fokus på 

könsskillnader och kvinnornas kamp för att göra sina röster hörda. Likheten ligger bland 

annat i att både boken och filmen tar upp komplikationerna i relationerna mellan överklass 

och arbetarklass under den här tiden. Jag tänkte även på det som Larsson tog upp, att vissa 

karaktärer har prioriterats och att andra har slagits samman till en. I boken (och även i boken 

”Kvinnogatan”, nummer två i Krusenstjernas serie om von Pahlen) får vi veta att Angela hade 

en homosexuell lärarinna på sin flickskola vid namn Bell von Wenden. I tidigare böcker får 

man även veta att Bell hade en homosexuell relation till en yngre flicka och att de tvingades 

isär. Detta gjorde Bell väldigt olycklig, vilket hon även antyder i filmen där hon berättar att 

hon kände sig ensam när hon var yngre. Dock slås historien om Bell och Angela i filmen 

samman med historien om Angela och Stanny. Det är nämligen dessa två som kysser varandra 

i boken. Jag tolkar det som att Zetterling har tagit lite mer avstånd till den kvinnliga 

homosexualiteten än vad Krusenstjerna gör. Kanske var detta mindre accepterat än manlig 

homosexualitet under 1960-talet? Den manliga homosexualiteten framställs visserligen som 

förbjuden, men ändå som mer öppen och vanligt förekommande.  

 

   I boken får vi veta att hundarna som parar sig jämförs med kärleken mellan en man och en 

kvinna och att denna relation därigenom avskräcker Angela som tycker att det ser förfärligt ut. 

Detta är inte lika tydligt framställt i filmen där det nästan mer blir som ett avbrott i det 

religiösa då hundarna parar sig under psalmerna. Kanske ställer sig här Zetterling kritisk till 

kristendomen och de normer den skapar?  

 

   Larsson menar att Zetterlings karaktär Stellan på många sätt liknar Oscar Wilde, som också 

var homosexuell och väldigt rak och ärlig för sin tid. I boken finns en väldigt tydlig koppling 

till Oscar Wilde då Stannys hund heter Hej Dorian Gray (Dorian Gray är en av Oscar Wildes 

romanfigurer). Namnet blir som en hyllning av Oscar Wilde, men i boken är det främst 

Stannys sexualitet som framställs mer än någon annans. Hon beskrivs mer som en pojke än 

som en flicka. Hon har dels en kärleksrelation med sin bror Bernhard men tycks även vara lite 

svartsjuk på Thomas relation till Angela. I filmen antyds detta knappt. Vi får aldrig veta att 
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Bernhard skulle ha en relation till någon annan än Agda och Stannys och Angelas 

kärleksrelation antyds enbart genom att flickan i scenen från flickskolan retar dem och kallar 

dem för ”älskande par”. Jag undrar varför Zetterling knappt tar upp denna relation, den enda 

lesbiska förälskelsen i filmen är lärarinnans intresse för Angela, som ju närmast framställs 

som ett övergrepp. I boken har även Stellans mor och dennas väninna, tant Alexandra en 

sexuell relation och det är en ständig kamp mellan Stellans far och tant Alexandra. Detta tas i 

filmen inte upp alls.  

 

   Samtidigt som Krusenstjerna tar upp homo – och bisexuell kärlek så häntyder hon också att 

det under den tiden sågs som fel eftersom det inte passade in i normen: 

”Han var en sådan som de flesta kvinnor genast känna något särskilt för, ehuru de 

förnuftigtvis borde stötas tillbaka av de feminiserade” (s.89 om Tage, som i filmen slås 

samman med samma karaktär som Stellan). Det är Tage som i boken har en affär med fru 

Landborg, medan Stellan söker en lämplig fru som är av samma klass som honom. Tage har 

tidigare sett hur hans älskare Kisse blev bortskämd av en rik gammal greve och söker sig 

därför till fru Landborg för att bli bortskämd på samma vis. 

 Klassförtrycket är tydligt även i boken. Frideborg (i filmen Agda) är dessutom av utländskt 

ursprung, vilket också ses ner på. Överklassen har både i boken och i filmen svårt att välja 

mellan att umgås med underklassen och förakta dem. I filmen antyds det att såväl herr som fru 

Landborg skulle vara lösaktiga (båda är otrogna med tjänstefolket) I boken framställs herr 

Landborg som en väldigt god och omtänksam man och fru Landborg framställs som en iskall 

och egoistisk kvinna. Det märks att Larsson till viss del har rätt i att Zetterling snarare 

strävade efter att framställa en könskamp, där dels kvinnan fick stå som självständig men där 

också män och kvinnor på ett visst plan blir jämställda.  

 

   Om Larsson har rätt i att scenen med födseln skulle avskräcka åskådaren från sexualitet, så 

kan det liknas vid att Krusenstjerna inte alls förskönar hur Angela förlorar sin oskuld till 

Thomas, vilket istället beskrivs som oerhört smärtsamt. 
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5. Slutsats och diskussion 

 

Slutligen skulle jag vilja återgå till mina frågeställningar: 

– Går det att placera in karaktärerna i handlingen i ett queerperspektiv? 

– Är genusgränserna i filmen tydliga? 

– Hur framställs interaktionen mellan klasser och genus? 

– Går det att tolka rummen i filmen på ett symboliskt sätt? 

– Framställs de ovanstående ämnena på olika sätt i filmen än i boken och i så fall varför? 

 

   Jag kommer att försöka svara på dessa genom att koppla till de teorier jag har använt mig av 

och mina analyser. Kopplar man till McFarlane kan man tolka Zetterlings verk som att hon 

vill spegla sin ideologi om att män och kvinnor är lika mycket värda, samtidigt som hon ändå 

till viss del fortfarande anpassar sig till samhället och sin publik genom att reducera vissa 

partier ur boken. Det är även möjligt att koppla till McFarlanes koder. Visuella koder är till 

exempel scenerna ute i skogen, utanför flickskolan och scenen där lärarinnan blir buren av 

eleverna, vilket jag ser som en stark koppling till en kung som blir buren av sina soldater efter 

att ha dött i strid. De icke – lingvistiska ljudkoderna kommer bland annat fram i musiken 

under scenen med Agda och den äldre mannen. Först är musiken glad och nästan humoristisk 

då de tillsammans trycker i sig tårtan och medan Agda skämtsamt sitter och dirigerar i nutid. 

Men när mannen förgriper sig på Agda övergår musiken till att bli dov och hotfull. Man hör 

Agdas skrik trots att man inte ser henne skrika, vilket indikerar vilken hjälplös position hon 

försätts i, enligt mig, och skriket framstår mer som kvävt. De kulturella koderna är också 

tydliga: Kvinnan och arbetarklassen ses ner på. Språkliga koder är däremot mer svårtydda. 

Det görs ingen skillnad i dialekterna och humöret är ofta svårt att tyda hos karaktärerna då de 

kan säga en sak men med ett väldigt motsägande tonfall. 

 

   Flashbackscenerna stämmer väl överens med de som Noel King tar upp i stycket om 

hermeneutik och hur vi ska tolka vad som är en flashback. Ofta smälter huvudkaraktärernas 

ansikten samman med deras ansikten i en annan tid och även föremål som står som symboler 

(till exempel porträttet av Adeles far) smälter samman med samma föremål i en annan scen. 

 

De manliga karaktärerna försöker hålla kvar de kvinnliga karaktärerna i mallen som 

underordnad. De misslyckas dock som oftast med detta. Då och då smälter manligt och 

kvinnligt samman, till exempel då Stellan tar på sig pälsen och med ens feminiseras. 
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   Queerteorin skulle kunna stämma väl överens med vissa partier av filmen. Till exempel 

accepteras inte Angela helt av övriga familjemedlemmar då hon väljer att stå på egna barn och 

att tillsammans med Petra uppfostra sitt barn. Hon och Petra bildar på sätt och vis en egen 

grupp. Men som jag tidigare tog upp så passar inte riktigt queerteorins kategoriindelning in på 

alla karaktärer i filmen. Det går tillexempel att tolka Stellan både som homo – bi – och 

transsexuell. Det går även att tolka Angela både som heterosexuell och som bisexuell och till 

och med som asexuell. Doty tog upp att det anses vara ”queer” när en kvinnlig, heterosexuell 

regissör tar sig an ämnen som homosexualitet på film. Detta stämmer in här.  

 

   Precis som Vincendeau skriver, så strävar Zetterling efter att skildra den kamp som även 

pågår i boken: Nämligen kampen om att få vara sig själv. Vincendeau tar upp att historiker 

inte anser att regissören bör låna för mycket från litteraturen, eftersom filmen inte då kan ses 

som en egen konstart. Detta har inte heller Zetterling gjort, filmen står verkligen på sina egna 

ben. Zetterling ifrågasätter patriarkatet i boken som förmodligen fortfarande pågick under 

tiden hon spelade in filmen genom att lägga en större vikt på könskriget.  

 

   Jag ifrågasätter återigen Vincendeaus påstående att filmen skulle våga vara mer sexuell än 

litteraturen. Detta kanske stämmer i vissa fall, men efter min analys skulle jag vilja påstå att 

boken ”Älskande par” är betydligt mer sexuell än filmen. Vincendeau påpekade att film 

ibland kan dra uppmärksamhet till boken igen. Det stämmer nog in här, eftersom boken blev 

så bemött med tystnad av kritiker så tror jag att den ändå blev upptäckt av många fler efter 

Zetterlings filmversion.   

 

   Jag ser en stark koppling mellan De los Reyes och Mulinaris citerande av Simone de 

Beauvoir (”…’man föds inte till en kvinna man görs till det’” De los Reyes & Mulinari, 2007, 

111). De påpekar vilken stor inblandning staten och samhället har i vilka normer som skapas 

och vilka mallar män och kvinnor tvingas leva efter. Flera gånger uttrycker karaktärerna i 

filmen motstånd till hur de förväntas agera och vara. De tar även upp hur roller fördelas 

mellan över - och underordnad när olika kategorier (till exempel klasser) interagerar med 

varandra. Detta blir framförallt tydligt i relationen mellan Stellan och Agda. Stellan behandlar 

nästan Agda som en docka som han klär upp, men när dockan får liv och försöker jämställa 

sig med honom trycker han direkt ner henne och gör henne till underordnad. Det kan även 

kopplas till stycket om välfärden, där författarna skriver om hur kvinnor som arbetade inom 
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hushållet oftast inte fick göra sin röst hörd. De los Reyes och Mulinari tar även upp hur nya 

kategorier skapas då vi väljer att ifrågasätta normerna, vilket stämmer väl överens med 

Angela. 

 

 

   Jag har tyckt att det har varit väldigt spännande att se på hur Zetterling har tagit 

Krusenstjernas verk till sig och har gjort sin egen tolkning. Jag hade velat undersöka närmre 

varför Zetterling har prioriterat vissa karaktärer som mer får stå i bakgrunden i boken. Det 

skulle också, i vidare forskning, vara intressant att undersöka varför vissa ämnen ur boken tas 

upp och varför vissa inte tas upp alls, om detta kan ha med det svenska 60-talet och dess 

bemötande med filmer att göra? 
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