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1. Inledning 

Olika former av esoterism har länge varit ett betydande inslag i populärkulturen. Läsare och              

filmpublik har fascinerats av hemliga sällskap och det ockulta, och exempelvis satanistisk            

tematik har använts som chockeffekt av såväl svenska socialistiska diktare i början av             

1900-talet som skapare av skräckfilm under århundradets senare halva. Klass, genus och            1

etnicitet i esoteriska kontexter är dock områden som ännu är väldigt outforskade, och             

detsamma gäller forskningen om esoteriska teman inom litteraturvetenskapen. Ett exempel på           

en bästsäljande roman där handlingen har tydliga esoteriska förtecken är Ira Levins            

Rosemary’s Baby (1967). Det är dessutom ett verk där såväl klasstematik som skildringar av              2

kvinnoroller är närvarande. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att göra en intersektionell läsning av Ira Levins Rosemary’s              

Baby med fokus på klass och genus, samt sätta dessa aspekter i relation till handlingens               

esoteriska praktiker. En central fråga är hur dessa esoteriska praktiker bidrar till skapandet             

och upprätthållandet av en social hierarki mellan deltagare och icke-deltagare. Möjliggör           

deltagandet i den esoteriska gruppen rentav en klassresa för karaktärerna? Och vilka            

möjligheter har romanens män respektive kvinnor inom denna grupp?   3

 

 

1.2 Teori och metod 

Denna uppsats utgår från ett intersektionellt perspektiv som fokuserar på klass och genus. Jag              

bygger på Nina Lykkes introduktion av begreppet i artikeln ”Intersektionalitet – ett            

användbart begrepp för genusforskningen”, Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris           4

1 Exempel på satanism hos svenska socialistiska diktare, se t.ex.: Bruno Jacobs, Sebastian Osorio, Fredrik 
Samuelsson, Hatets sånger: tidig svensk socialistisk diktning (1885–1910), Stockholm: Vertigo 1999, s. 20–21. 
2 Ira Levin, Rosemary’s Baby, London: Constable & Robinson Ltd 2011. 
3 Flera andra frågor kunde också ställas till dessa texter, men har valts bort av utrymmesskäl. Intressant vore till 
exempel att studera tematiken kring moral och ondska som finns i verket, skönhet och visualitet som esoterisk 
effekt, eller förhållandet mellan katolsk och esoterisk symbolik. Bara att urskilja alla de esoteriska referenser 
Rosemary’s Baby är full av kunde utgöra en hel studie.  
4 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
2003:1, s. 47–57. 
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Intersektionalitet, samt Beverley Skeggs Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och           5

kön. Vad gäller klass använder jag mig av till stor del av Skeggs definition av Pierre                6

Bourdieus termer och begrepp, samt lånar också definitionen av Bourdieus termer fält och             

habitus ur Erik Peurells avhandling En författares väg – Jan Fridegård i det litterära fältet.               7

Ett par begrepp hämtas ur Donald Broadys och Mikael Palmes förord till samlingsverket             

Kultursociologiska texter.  8

Nina Lykke menar i ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för          

genusforskningen” att begreppet intersektionalitet används för att beskriva en analys som           

grundar sig på växelverkan mellan flera olika samhälleliga maktasymmetrier. Dessa kan           

exempelvis handla om etnicitet, klass, genus, nationalitet, ålder eller funktionalitet. Den           

intersektionella analysen poängterar att de olika faktorerna samverkar dynamiskt, påverkar          

varandra och alltid gäller samtidigt.  9

I artikeln lyfter Lykke speciellt upp Donna Haraways begrepp inappropriate/d others,           

som handlar om de olika maktaxlar i samhället som producerar exklusion. Subjektet är alltid              

lokaliserat i tid, rum och plats, påpekar Haraway. Lykke menar att intersektionell analys kan              

producera ny förståelse gällande den ”hybriditet, komplexitet och diversitet som          

kännetecknar det postindustriella samhällets subjektiveringsprocesser”. Begreppet fungerar       10

dock inte enligt adderingsprincipen, utan vill undersöka den dynamiska interaktionen och           

ömsesidiga konstruktionen mellan de olika maktaxlarna.  

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar i Intersektionalitet att  

 

makt och maktrelationer görs i och genom den sociala interaktionen människor emellan [...].             

Att historisera subjektet, det vill säga att placera det i ett tidsmässigt och rumsligt              

sammanhang, innebär med nödvändighet även att förankra hans/hennes handlingsmöjligheter i          

ekonomiska relationer, dominerande ideologier och samhällets organisering.   11

 

5 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 
Malmö: Liber 2005. 
6 Beverley Skeggs (översättning: Annika Persson), Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, 
Göteborg: Daidalos 2000. 
7 Erik Peurell, En författares väg – Jan Fridegård i det litterära fältet, Stockholm: Gidlund 1998. 
8 Pierre Bourdieu; i urval av Donald Broady & Mikael Palme, Kultursociologiska texter, Stockholm: 
Salamander 1986. 
9 Lykke, s. 48. 
10 Lykke, s. 52. 
11 De los Reyes & Mulinari, s. 23. 
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Med intersektionalitetsbegreppet vill de synliggöra och problematisera de sammanlänkningar         

som är konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten.   12

Författarna nämner även Charles Tilly, som introducerat begreppet beständig         

ojämlikhet. Han fokuserar på hur ”systematiska skillnader mellan grupper och individer           

skapas och vidmakthålls i skilda historiska perioder.” En viktig poäng hos honom är att              13

detta ojämlikhetsskapande sker i relationen mellan individer och grupper, och inte så mycket             

genom individuella beslut. Tilly menar också att underordnade grupper, genom efterlikning           

och anpassning, bidrar till att reproducera rådande dominansförhållanden.  14

Beverly Skeggs Att bli respektabel är en longitudinell etnografisk studie, som genom            

att följa med brittiska arbetarklasskvinnors liv undersöker hur deras subjektivitet konstrueras           

i olika tider och platser. Skeggs använder begreppet respektabilitet som analysredskap och            

bygger även vidare på Bourdieu. Hon beskriver Bourdieus klassteori som grundad på            

kapitalrörelser och fördelningen av kapitalformer inom det sociala rummet. Bourdieu          

uppfattar inte klass som en essens, menar hon, utan som en ”godtyckligt pålagd definition              

med verkliga sociala effekter”. Skeggs gör i studien en tydlig definition av Bourdieus fyra              

typer av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt. Till det ekonomiska kapitalet            

hör faktorer som inkomst och förmögenhet. Det kulturella kapitalet förekommer i tre former:             

förkroppsligat kapital (”i form av långvariga mentala och kroppsliga dispositioner”),          

objektifierat kapital (kulturella tillhörigheter) och institutionaliserat kapital       

(utbildningskvalifikationer, prestigefulla examina). Det sociala kapitalet är resurser baserade         

på förbindelser och grupptillhörighet – detta kapital alstras genom relationer. Symboliskt           

kapital ackumuleras då de tidigare nämnda kapitalformerna har varseblivits och legitimerats.           

Det är då de olika kapitalformerna omvandlas till symbolisk makt. Skeggs understryker att             15

Bourdieus olika kapitalformer i grunden är metaforer, som används för att bättre kunna förstå              

vad som ligger i olika gruppers intressen.  16

Ett avsnitt ur Skeggs studie ser jag som speciellt intressant för denna uppsats. Det är               

då Skeggs i avsnittet ”Kvinnor civiliseras: 1800-1900” undersöker historien av huslighet           

(genomförd med glädje) som medel för en kvinna att vinna moralisk överlägsenhet och ”bli              

12 De los Reyes & Mulinari, s. 24. 
13 De los Reyes & Mulinari, s. 34. 
14 De los Reyes & Mulinari, s. 36. 
15 Skeggs, s. 20. 
16 Skeggs, s. 23. 
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respektabel”. Betoningen på status och glädje i dessa sysslor menar Skeggs resulterade i att              

kvinnor i sin strävan efter respektabilitet själva upprätthöll den rådande maktordningen: ”[...]            

om det finns glädje att hämta i det som är förtryckande är det mycket lättare att inte lägga                  

märke till de förtryckande inslagen.” Skeggs tar även upp sexualitet som ett motsatspar till              17

husligheten, där huslighet hör samman med respektabilitet och över-/medelklass, och          

sexualitet med omoral och arbetarklass.  

Habitus definieras som system av dispositioner och är enligt Bourdieus teori ”den            

förmedling som gör att bestämda positioner i det sociala rummet är knutna till bestämda              

smaker”. En social position får mening i och med skillnaden till andra positioner och              18

livsstilar: ”den smak som utmärker en viss grupp är alltid också avsmak för andras smak.”   19

Men habitus är bredare än endast smak. I denna uppsats använder jag mig därför av               

Erik Peurells definition av Bourdieus habitusbegrepp, som han framför i En författares väg –              

Jan Fridegård i det litterära fältet. Han beskriver habitus som: 

 

en komplex uppsättning levnadsförutsättningar som den enskilda människan kontinuerligt         

tillägnar sig, utan någon nödvändig målmedvetenhet, under påverkan av det eller de fält hon              

rör sig i, för att kunna förstå och ta aktiv del i det spel som där pågår. Mer förenklat kan                    

habitus sägas vara hos individen djupt insjunkna vanor och värderingar, vilka ligger till grund              

för vad man gör och hur man gör det, vad man tänker, vad man gillar och ogillar.  20

 

Bourdieus begrepp fält definierar Peurell som bestående av personer och sammanslutningar           

som från bestämda positioner strider om makten över någonting för dem gemensamt. 

Fälten utgör delar av det sociala rummet.  21

I denna uppsats används samtliga de ovan definierade begreppen och termerna för att             

ur ett intersektionellt perspektiv göra en närläsning av Rosemary’s Baby, där klass och kön              

undersöks, särskilt i relation till esoteriska praktiker. Förutom att undersöka de litterära            

karaktärerna Rosemarys, Guys, Terrys och Minnies habitus, livsstil, klassbakgrund och          

klassresa, behandlas den roll de esoteriska praktikerna spelar i det fält där karaktärerna rör              

sig. Skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga karaktärernas möjligheter inom romanens           

17 Skeggs, s. 77. 
18 Broady & Palme, s. 19. 
19 Broady & Palme, s. 20. 
20 Peurell, s. 23. 
21 Peurell, s. 20. 
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sociala och satanistiska fält diskuteras. Samspelet och ibland kontrasterna mellan ekonomiskt,           

kulturellt och socialt kapital i romanen behandlas också. 

I uppsatsen används ofta begreppet esoterism, varför detta kanske bör definieras.           

Västerländsk esoterism har varit en del av religionsvetenskapen i flera årtionden, och har på              

sista tiden fått mer och mer erkännande som en egen vetenskap. Olika forskare har              22

definierat esoterism på olika sätt, men i stora drag är det frågan om allt från alternativa                

världssyner som av olika anledningar förkastats av den breda allmänheten, till hemliga            

sällskap, ockultism och satanism. Professorn i den hermetiska filosofins historia Wouter J.            

Hanegraaff definierar esoterism som historisk ”rejected knowledge”. Han menar att den           

västerländska esoterismen varken platsar som underkategori inom religionen, filosofin eller          

naturvetenskapen, trots att esoteriska inslag genom historien återfunnits inom samtliga          

områden. Enligt Hanegraaff är de tre vanligaste underliggande uppfattningarna om          23

esoterism följande: 1. En förtrollad världsbild med antika rötter, men blomstrande i den             

tidigmoderna perioden. 2. Ett brett spektrum av ockulta strömningar och organisationer som            

uppstått efter upplysningen, som alternativ till traditionell religion och vetenskap. 3. En            

universell, ”inre” spirituell dimension av religion i sig. Den esoteriska grupp som skildras i              24

Rosemary’s Baby bär likheter med för romanen samtida satanistiska strömningar, och kan            

sägas falla under kategori nummer två.  25

 

 

 

  

22 Wouter J. Hanegraaff, Western Esotericism: A Guide for the Perplexed, London: Bloomsbury 2013, s. 1. 
23 Hanegraaff, s. 2. 
24 Hanegraaff, s. 5. 
25 I det allmänna medvetandet kan Rosemary’s Baby kopplas ihop med den för romanen samtida Church of 
Satan. Rörelsens upphovsman, Anton LaVey, skrev till och med sitt manifest, The Satanic Bible som en direkt 
följd av filmens framgång: det fanns just då en kommersiell efterfrågan på texter om satanism. Källa: Owen 
Davies, Grimoires: A History of Magic Books, Oxford: Oxford University Press 2009, s. 274. 
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1.3 Forskningsöversikt 

Trots sin stora popularitet har Ira Levins Rosemary’s Baby inte varit föremål för särskilt              

omfattande forskning. Filmatiseringen behandlas i ett antal artiklar och uppsatser om           

skräckfilm, men inom litteraturforskningen har den inte uppmärksammats i större grad. I            

Essän ”The Perverse Mother: Maternal Masochism in Ira Levin’s Rosemary’s Baby”           

argumenterar Charles Hicks för att romanen inte bara behöver ses som ett uttryck för              

patriarkalt förtryck och marginalisering av den gravida kvinnokroppen, utan att termen           

masochism, enligt Gilles Deleuzes definition, kan tillämpas på Rosemary. Hon upprätthåller           

patriarkala strukturer, men det masochistiska kontrakt hon upprättar med sin son omformar            

samtidigt hans identitet genom ett perverst förnekande av faderns lag, som ersätts med             

moderlig auktoritet. Detta ämne berör jag delvis också i min analys av hur Rosemarys              26

moderskap ger henne en viss makt inom det satanistiska fältet. 

Filmatiseringen av verket behandlas bland annat i A. Robin Hoffmans artikel ”How to             

See the Horror: The Hostile Fetus in Rosemary’s Baby and Alien”, där de två filmerna               

jämförs utgående från det onda fostret, och dessutom sätts i kontext till 1960- och 1970-talens               

abortdiskussion i USA. En annan artikel, ”Mommie Dearest: Aliens, Rosemary's Baby and            27

Mothering” av Rhona Berenstein, drar paralleller till samma filmserie, Alien, och behandlar            

också den motstridiga bilden av kvinnan som oren och farlig för manligheten, men på samma               

gång helig och ren i egenskap av moder.  28

I ”Rosemary’s Baby, Gothic Pregnancy, and Fetal Subjects” läser Karyn Valerius           

också filmatiseringen av Rosemary’s Baby i relation till offentlig abortdiskurs i USA, och ser              

till den historiska situationen vid romanens och filmens tillkomst (då abort var olagligt), samt              

kopplar verket till den idealisering av moderskap och hemmafruideal som var förhärskande            

för den tidens vita medelklasskvinnor. Artikeln ser den feministiska slagkraft verket besitter            

angående sexuell frihet.  29

I Sun Axelssons artikel ”Satan med de bekymrade ögonen” i Chaplin, behandlas            

filmatiseringen av Rosemary’s Baby och den ödesdigra och tvetydiga kvinnliga          

26 Charles Hicks, ”The Perverse Mother: Maternal Masochism in Ira Levin’s Rosemary’s Baby”, Hypatia, 32, 
2017:2, s. 308. 
27 A. Robin Hoffman, ”How to See the Horror: The Hostile Fetus in Rosemary’s Baby and Alien”, Literature 
Interpretation Theory, 22, 2011:3, s. 243. 
28 Rhona Berenstein, ”Mommie Dearest: Aliens, Rosemary's Baby and Mothering”, Journal of Popular Culture, 
24, 1990:2, s. 59. 
29 Karyn Valerius, ”Rosemary’s Baby, Gothic Pregnancy, and Fetal Subjects”, College Literature, 32, 2005:3, s. 
117–120. 
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oskuldsfullheten i amerikansk kultur: ”[Rosemary] drivs av sin instinkt och sin kvinnoroll; av             

sin ömhet och sin medkänsla – den livsfarligt oförlåtliga oskuldsfullheten – och så ger hon di                

åt djävulens son, som har så ’bekymrade ögon’”.  30

Artikeln ”Birth Traumas: Parturition and Horror in Rosemary's Baby" av Lucy Fischer            

behandlar istället filmen ur ett psykologiskt perspektiv, där just olika psykologiska tillstånd            

och trauman i samband med graviditeter tas upp.   31

Gemensamt med alla de ovan nämnda studierna har min analys genusaspekten och            

fokuset på kvinnans situation, men med hjälp av det intersektionella perspektivet vill jag             

tillföra en dimension och visa att just klassaspekten i kombination med Rosemarys ställning             

som kvinna är betydande för berättelsen. 

I ”Toward a New Understanding of Two Films from the Dark Side: Utilizing Terror              

Management Theory to Analyze Rosemary's Baby and Straw Dogs” använder sig Daniel            

Sullivan, Jeff Greenberg och Mark J. Landau av ”Terror Management Theory”, en teori om              

den roll dödsångest spelar i den mänskliga strävan efter mening, i sin analys av filmernas               

dödssymbolik och karaktärernas drivkrafter och motivation.  32

Vad gäller forskning om esoterism i västerländsk litteratur tar den redan nämnde            

Hanegraaff upp litteraturvetenskapen som ett område där esoteriska teman ännu är väldigt            

outforskade, men menar att detta område har en enorm potential då esoteriska motiv             33

återfinns genom hela litteraturhistorien. I en svensk kontext har forskning bedrivits kring            34

esoteriska motiv i skönlitteratur av bland andra Selma Lagerlöf och August Strindberg, till             

exempel i Per Faxneld och Mattias Fyhrs antologi Förborgade tecken.   35

En liknande parallell mellan esoterisk gruppering och konstruerande av sociala          

hierarkier i Donna Tartts The Secret History (1992) har noterats av Lydia Kokkola och Elina               

Valovirta i en del av artikeln ”The Disgust that Fascinates: Sibling Incest as a Bad Romance”,                

där en grupp studenter genom esoterisk aktivitet avskärmar sig från och upphöjer sig över              

resten av colleget: 

30 Sun Axelsson, ”Satan med de bekymrade ögonen”, Chaplin, 10, 1968:9, s. 352–353. 
31 Lucy Fischer, ”Birth Traumas: Parturition and Horror in Rosemary's Baby”, Cinema Journal, 31, 1992:3, s. 8. 
32 Daniel Sullivan, Jeff Greenberg & Mark J. Landau, ”Toward a New Understanding of Two Films from the 
Dark Side: Utilizing Terror Management Theory to Analyze Rosemary's Baby and Straw Dogs”, Journal of 
Popular Film and Television, 37, 2009:4, s. 190. 
33 Hanegraaff, s. 149. 
34 Hanegraaff, s. 152. 
35 Per Faxneld, Mattias Fyhr (red.), Förborgade tecken: esoterism i västerländsk litteratur, Umeå: H:ström – 
Text & Kultur 2010. 
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Their privileged status as students of Greek needs to be maintained, as the group defines itself                

in opposition to others by their superior knowledge and cult-like following of their professor,              

Julian Morrow. At the same time, their shared secrets, including knowledge of the twins’              

sexual relationship, the nights of bacchanalia, and the two murders, are in fact what make them                

a group.  36

 

 

1.4 Disposition 

Analysen inleds med en kort introduktion till handlingen i Rosemary’s Baby, följt av den              

egentliga analysdelen. Denna är uppdelad i två huvudsektioner: den första behandlar           

karaktärernas klasstillhörighet och olika former av kapital, medan den senare delen fokuserar            

på kvinnans ställning inom romanens sociala rum, både inom det esoteriska fältet och utanför              

det. Analysen följs av en sammanfattande diskussion. 

 

 

 

  

36 Lydia Kokkola & Elina Valovirta,”The Disgust that Fascinates: Sibling Incest as a Bad Romance”, Sexuality 
and Culture, 21, 2017:1, s. 130. 
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1.5 Rosemary’s Baby i korthet 

Ira Levins skräckroman Rosemary’s Baby utkom 1967 och blev året därpå filmatiserad i regi              

av Roman Polanski. Romanen fick god kritik, blev en kommersiell succé, och har ansetts              37

bana väg för skräcklitteraturens stora popularitet under de därpå följande årtiondena.   38

Handlingen utspelar sig i mitten av sextiotalet och kretsar kring det nygifta paret             

Rosemary och Guy Woodhouse, som flyttar in i en lägenhet i det eftertraktade ”The              

Bramford”. Det är ett viktorianskt hus på Manhattan, beryktat både för sin höga andel kända               

invånare och sin mörka historia av satanism och annan esoterisk verksamhet. Rosemary            

kommer från en katolsk bakgrund i Omaha, och det framkommer att hon under sin tid i New                 

York genomgått någon typ av bildningsresa. Paret blir snart vänner med ett äldre par som bor                

vägg i vägg med dem, Roman och Minnie Castevet. Guy blir alltmer besatt av att lyckas i sin                  

skådespelarkarriär samtidigt som han tillbringar mer och mer tid i paret Castevets sällskap.             

Rosemary blir gravid, och börjar under graviditetens gång gradvis misstänka att det är något              

konstigt med deras grannar, och att Guy har hemligheter för henne. Det visar sig till slut att                 

Guy i hemlighet har gått med i den satanistiska grupp där paret Castevet är medlemmar,               

använt svart magi för att främja sin karriär och för att försätta Rosemarys vän Hutch i koma,                 

då han insett vad som pågått. Barnet Rosemary bär på är inte tänkt som ett offer i satanistiska                  

ritualer, som hon fasat för, utan visar sig vara djävulens son. Rosemary accepterar i slutet av                

romanen sitt öde och kan inte låta bli att älska sin son och hoppas att han ärvt mänskliga                  

egenskaper av henne. 

Eftersom romanen är skriven med Rosemary som utgångspunkt och fokaliseras          

genom henne, sätts den kvinnliga upplevelsen – i hennes fall, livet som hemmafru samt              

graviditeten – naturligt nog i fokus. Romanen är uppdelad i tre delar. I den första beskrivs den                 

skakiga perioden i parets relation som föregår graviditeten, samt den första, svåra tiden av              

graviditeten. I den andra delen har Rosemarys smärtor upphört och hon förbereder sig             

lyckligt på barnet, men inser till slut att människorna i hennes närhet konspirerar mot henne.               

Hon lyckas inte fly utan del två slutar med att hon föder barnet hos satanisterna. Del tre är                  

den kortaste delen, som utspelar sig efter födseln. 

  

37 Harry Edwin Eiss (red.), Images of the Child, Bowling Green: Bowling Green State University Press 1994, s. 
38. 
38 David Pringle, Modern Fantasy: The 100 Best Novels, London: Grafton 1988, s. 103–105. 
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2. Analys 

 

2.1 Klass och kapital 

Huvudpersonerna i Ira Levins Rosemary’s Baby, Guy och Rosemary Woodhouse, är ett            

nygift par på väg uppåt i livet. Medan Guys klasstillhörighet och bakgrund behandlas mycket              

lite i romanen blir det redan i början tydligt att Rosemary kommer från ett småstadshem med                

närmare anknytning till arbetarklassen än den övre medelklassen. Hon är yngst av sex             

syskon, av vilka alla andra gift sig tidigt och bosatt sig nära föräldrahemmet. 

 

Behind her in Omaha she had left an angry, suspicious father, a silent mother, and four                

resenting brothers and sisters. (Only the next-to-the-oldest, Brian, who had a drink problem,             

had said, ’Go on, Rosie, do what you want to do,’ and had slipped her a plastic handbag with                   

eighty-five dollars in it.)  39

 

Att Rosemary har en sval relation med sin familj märks i romanen främst genom att de håller                 

minimal kontakt med varandra. Delvis grundar sig denna konflikt i Rosemarys äktenskap            

med Guy, en icke-katolik, vilket är ett stort problem för hennes religiösa familj (s. 55). 

Som en följd av uppbrottet med familjens värderingar – flytten till New York,             

äktenskapet med Guy – har hon samtidigt börjat röra sig i ett högre socialt skikt än tidigare.                 

Direkt efter scenen där hon och Guy tittat på en stor och dyr lägenhet, berättas att Rosemary                 

innan hon träffat honom bott betydligt sämre, nämligen delat lägenhet med tre andra unga              

kvinnor (s. 13). Men lägenheten har ändå legat på Lexington Avenue, Manhattan, och således              

råkar hon bo granne med en New York-gentleman, Hutch. Han blir en slags fadersfigur och               

ger henne självförtroende och bildning: ”She asked him questions that had been unspeakable             

in Catholic High; he sent her to a night course in philosophy at NYU” (s. 14). Paralleller dras                  

rentav mellan deras förhållande och handlingen i musikalen My Fair Lady: ”’I’ll make a              

duchess out of this cockney flower girl yet’, [Hutch] said, and Rosemary had had the wit to                 

say ’Garn!’” (s. 14). Senare i romanen nämns igen ”[...] the Higgins-Eliza period of their               

friendship” (s. 160). 

Deras varma förhållande till trots verkar Hutch ändå inte sätta särskilt mycket värde             

på Rosemarys bakgrund. Vid ett tillfälle ska han till exempel påminna henne om att inte bete                

39 Levin, s. 13. Resten av sidreferenserna till romanen ges inom parentes i den löpande texten. 
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sig som en naiv flicka från landet: ”’And don’t go wandering through the halls introducing               

yourself to all and sundry. You’re not in Iowa.’” Och Rosemary får rätta honom – hon                

kommer från Omaha (s. 19). 

Guys bakgrund framkommer i romanen inte lika tydligt som Rosemarys, men det går             

att ana att han gjort en betydligt mindre klassresa än hon. Guy kommer från Baltimore (s. 51)                 

som ligger på östkusten, närmare New York än Rosemarys hemstad. Paret har fortfarande             

kontakt med hans mamma, till skillnad från Rosemarys familj. Det är henne de ringer och               

berättar om flytten till The Bramford (s. 21), medan Rosemary bara skriver ett brev till               

brodern Brian, den enda familjemedlemmen som inte brutit kontakten med henne. De andra             

har inte förlåtit henne hennes protestantiske make, civila vigsel och ”having a mother-in-law             

who had had two divorces and was married to a Jew up in Canada.” (s. 23). 

På basis av beskrivningen av Guys mor kommer han alltså från ett betydligt mer              

sekulärt hem än Rosemary. Det tyder på att han inte gjort en lika stor livsomställning som sin                 

maka då han flyttat till New York. Dessutom är han äldre (s. 23), och har således troligtvis                 

redan innan äktenskapet med Rosemary hunnit komma mer till rätta i det fält de nu befinner                

sig i. Allt detta visar att Guy och Rosemary i romanens utgångsläge har helt olika habitus.  

Att Guy fortfarande håller på att göra en klassresa antyds ändå av hans stora önskan               

att lyckas som skådespelare (s. 54). Pengarna som gör att paret har råd att köpa den nya                 

lägenheten kommer från en serie reklamfilmer, och han har i början av romanen en biroll i en                 

såpopera (s. 20–21), men de stora och seriösa rollerna har han ännu inte lyckats få (s. 22).                 

Guy har alltså börjat besitta en del ekonomiskt kapital, men det kulturella och sociala              

kapitalet finns inte att hämta i reklamfilmsrollerna. 

Genom hela romanen nämns ständigt olika exempel på det kulturella kapital som            

karaktärerna besitter. Tidningarna paret Castevet prenumererar på framkommer under flera          

tillfällen: ”They subscribed to both Life and Look” (s. 23); på deras bord ligger ”Life and                

Look and Scientific American” (s. 49); Rosemary läser The New Yorker (s. 25); och Guy blir                

hyllad i filmmagasinet Variety (s. 154). Böckerna Rosemary läser under romanen nämns            

genomgående: det är bland annat Manchild in the Promised Land (s. 61), – ett av flera                

tecken på att hon funderar mycket på etik, till skillnad från sin make – och The Decline and                  

Fall of The Roman Empire, som hon verkar ta sig an som ett bildningsprojekt när hon mår för                  

dåligt för att lämna lägenheten, och behöver göra något meningsfullt med sin tid (s. 111).               

Pjäser nämns ofta och spelar en viktig roll i paret Woodhouses liv, främst eftersom de utgör                
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Guys yrke. Då hon ska introducera sin make upprepar Rosemary alltid automatiskt samma             

sak: han har spelat i pjäserna Luther och Nobody Loves An Albatross (s. 27, 44, 153). Paret                 

verkar också gå ofta på teater och under romanens gång ser de bland annat Morgan!, en                

förhandsvisning av Mame (s. 155), samt The Fantasticks (s. 65). Flera personer med höga              

maktpositioner inom olika fält nämns i romanen, och förbindelser med dem blir exempel på              

både kulturellt och socialt kapital hos karaktärerna. Guy imponeras av att Roman känner             

Henry Irving (s. 59), och när Guys karriär börjar ta fart illustreras detta till exempel med att                 

han får gå på en filmvisning där Stanley Kubrick kommer att närvara (s. 93). Dessa exempel                

på kulturellt kapital vävs sömlöst samman med beskrivningar av dyra och fashionabla            

middagar (s. 74–75), exklusivt mode (”It’s Vidal Sassoon and it’s very in,” säger Rosemary              

om sin nya, korta frisyr [s. 113]) och inredning (s. 7, 22) – tecken på såväl ekonomiskt kapital                  

som objektifierat, kulturellt kapital. Att så stor vikt läggs vid dessa detaljer menar jag              40

speglar att de inte alltid varit helt självklara delar av Guys och Rosemarys liv. Det är ett                 

exempel på vad Skeggs menar i Att bli respektabel – det är den lägre medelklassen och                

arbetarklassen som aktivt bekymrar sig om dessa statusmarkörer.  41

Målet för Guys och Rosemarys strävanden är att hans karriär ska ta dem till              

Hollywood. Rosemary verkar inte bry sig lika mycket om berömmelsen, men vill ha en hög               

levnadsstandard och en kärnfamilj. Denna önskan är så stark att den ibland överskuggar             

Rosemarys skuldkänslor: efter att en konkurrent till Guy, Donald Baumgart drabbas av            

blindhet, varpå Guy får en åtråvärd roll i hans ställe, intalar hon sig att Baumgarts otur                

innebär tur för Guy och henne: det kommer kanske att leda till filmroller, ”to a house in Los                  

Angeles, a spice garden, three children two years apart.” (s. 68). Det är också så Guy försöker                 

trösta sin fru i slutet av romanen, efter att hon förlorat all tillit till honom: han vet att den                   

senaste tiden varit hemsk för Rosemary, men han är så nära ett kontrakt med ett stort                

filmbolag och ”[...] then we’re going to blow this town and be in the beautiful hills of                 

Beverly, with the pool and the spice garden and the whole schmeer. And the kids too, Ro.” (s.                  

209). 

Denna dröm om materiell framgång och ekonomiskt kapital står i kontrast till de             

40 Paret Woodhouses smak lutar dock snarare åt det moderna än det aristokratiska, vilket blir tydligt till exempel 
i inredningen av deras nya lägenhet: de gamla, tunga 1800-talspjäserna byts snabbt ut mot vita väggar och 
moderiktiga möbler. När Minnie Castevet kommer på besök för första gången utbrister hon: ”My goodness! [...] 
I can’t get over the change! It looks so much brighter!” (s. 43). 
41 Skeggs, s. 9. 
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intellektuella konnotationer, alltså det kulturella kapital, som hör samman med societetslivet i            

New York och i The Bramford. Huset beskrivs som en hemvist för berömda skådespelare,              

och vid visningen av lägenheten understryker mäklaren: ”’We’re very popular with actors.’            

He named four who were living at the Bramford, all of them well known.” (s. 5). Men The                  

Bramford associeras på samma gång även med mindre kulturellt kapitalstarka kändisar, som            

fotbollsspelare (s. 141), samt med personer i besittning av betydligt högre institutionaliserat,            

kulturellt kapital – till exempel Mrs Gardenia, den första kvinnliga advokaten i New York (s.               

6). Mångfalden hos husets invånare kan här tolkas som ett tecken på fältens överlappande              

karaktär inom det sociala rum som The Bramford utgör – kulturellt och ekonomiskt kapital är               

starkt sammanhängande, och att bo i grannskapet medför goda kontakter och ett stort socialt              

kapital, viktiga för paret Woodhouses klassresa. En koppling kan här göras mellan teater- och              

filmvärlden. Det är i New York, via teatern – ett fält förknippat med högt kulturellt kapital –                 

som Guy strävar mot slutmålet, filmrollerna. Filmen är ett fält som förknippas med             

Hollywood och hör ihop med lägre kulturellt kapital, men högre ekonomiskt. Vägen till det              

ekonomiska kapitalet går alltså genom det kulturella.  

Liksom Guy i romanens början tolererat Hutch på grund av hans imponerande            

kontaktnät (”Guy found Hutch a bit boring but always treated him cordially; his wife had               

been a cousin of Terence Rattigan, the playwright” [s. 14]), skapar Guy värdefulla             

förbindelser genom att bli medlem av den satanistiska grupp (bestående av framstående            

medlemmar) som verkar i The Bramford. Men det satanistiska kontaktnätet är även            

användbara på ett rent konkret plan – som grupp kan de utföra svart magi som direkt gagnar                 

Guys karriär (hans rival blir blind och kan inte ta rollen, Guys skådespelarinsatser får              

hädanefter enbart strålande recensioner [s. 153], och så vidare). Detta definierar jag som en              

egen typ av kapital: det esoteriska kapitalet. Såväl det sociala som det esoteriska kapital Guy               

tillägnar sig i The Bramford hjälper honom alltså att uppnå först kulturellt, och sedan              

ekonomiskt kapital. 

Även Rosemary bryr sig aktivt om kontaktnät och socialt kapital. Guy och paret             

Castevet använder senare detta som ett argument för att Rosemary ska anlita satanisten Dr              

Sapirstein som gynekolog: ”He delivers all the Society babies”, säger Minnie, och Guy             

inflikar: ”Wasn’t he on [talkshowen] Open End a few years ago?” (s. 100). Trots att               

Rosemary senare plågas av smärtor och är missnöjd med den vård hon får, upprepar hon detta                

(”He is well known. He was on Open End.” (s. 144)) nästan som ett mantra. Då hon till sist                   
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vågar säga till Guy att hon vill byta till den läkare hennes vänner rekommenderat, Dr Hill,                

fortsätter han ursinnigt med samma argument: ”You’ve got the best doctor in New York,              

Rosemary. Do you know what Dr Hill is? Charley Nobody, that’s what he is.” (s. 148). 

Att Guy gör karriär just som skådespelare blir i romanen tydligt symboliskt då det              

kopplas ihop med hans klassresa och deltagandet i satanismen. Det är med hjälp av sina               

skådespelartalanger han lyckas genomföra det svek mot sin hustru (att i hemlighet låta             

satanisterna använda hennes kropp), som möjliggör hans egen väg mot framgång inom det             

satanistiska fältet. Guys manipulation av Rosemary antyds till exempel de gånger han ber             

henne om förlåtelse för sitt okänsliga beteende, men samtidigt låter misstänkt mycket som             

någon av sina tidigare roller: ”It was awkward and charming and sincere, like his playing of                

the cowboy in Bus Stop.” (s. 88). Och en annan gång: ”when she came home there were roses                  

in the kitchen, roses in the living room, and Guy coming out of the bedroom with one rose                  

and a forgive-me smile, like a reading he had once done for her of Chance Wayne in Sweet                  

Bird.” (s. 69). 

Rosemary nuddar även vid denna misstanke ibland, och har en uppfattning om att             

skådespelaryrket överhuvudtaget är moraliskt tvivelaktigt: ”He was an actor; could anyone           

know when an actor was true and not acting?” (s. 86), ”Actors are vain, aren’t they?” (s. 183). 

Vid ett tillfälle är Guy upprörd över att en duktig konkurrent har mage att heta något                

så fult som Donald Baumgart, och i förbifarten nämns då att Guy också haft ett fult namn,                 

Sherman Peden, innan han ändrat det till Guy Woodhouse (s. 30). Att han bytt bort sitt gamla                 

namn till ett nytt, som bättre ska passa hans nya identitet som skådespelare, visar också att                

Guy är mer än beredd att förkasta sitt förflutna. ”Poor Donald Baumgart with his clumsy               

name that he didn’t change”, tänker Rosemary senare i berättelsen, då Baumgart under             

mystiska omständigheter blivit blind – en följd av Guys deltagande i satanistisk magi – och               

Guy får rollen istället för honom (s. 68). Symboliken blir här tydlig: Guy har bytt ut sitt namn                  

och sålt sin själ till djävulen för framgången, medan hans rival inte gjort det – och därmed                 

misslyckas i sin karriär. Senare offrar Guy även livet på Rosemarys främsta beskyddare,             

Hutch, för att han inte ska avslöja deras satanistiska aktivitet – ett tecken på Guys               

hänsynslöshet i sin strävan efter att nå framgång. 

Guys vilja att lyckas i karriären som skådespelare kopplas i romanen alltså ihop både              

med ren falskhet och fåfänga (esoteriskt kapital), men också med förkastande av den             

ursprungliga identiteten (Guys namnbyte). Klassresan som namnbytet symboliserar, och den          
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själviskhet och manipulation som i romanen tillskrivs både skådespelare och satanister, har            

alltså skådespeleriet som gemensam nämnare. Att skådespelare och satanism hänger ihop i            

romanens medvetande anar jag också har att göra med att berömda Hollywood-personligheter            

i romanens samtid (Jayne Mansfield, till exempel) associerats med Church of Satan.  42

Guy visar flera gånger i romanen tecken på att aktivt ta avstånd från den typ av social                 

rättvisa som Rosemary ofta sympatiserar med. Medan Rosemary hoppas på att påvens tal om              

fred ska hjälpa till att få ett slut på Vietnamkriget (s. 71) menar Guy bestämt bara att påven är                   

skenhelig (s. 52). En annan gång utbrister han föraktfullt, då han ser transportarbetare             

demonstrera på gatan nedanför fönstret: ”Walk, you peasants!” (s. 134). Skeggs tar i sin              

studie upp hur medelklassen, till skillnad från arbetarklassen, kan komma undan med ett             

medvetet konstruerat icke-respektabelt yttre, eftersom deras kroppar, sättet att genom rörelser           

och självförtroende utnyttja rummet, redan skickar starka signaler om deras medel- eller            

överklasstillhörighet. Medan Rosemary, en kvinna med arbetarklassbakgrund, försöker bli         43

moralisk och respektabel för att vinna högre social ställning, tycks Guys medelklassbakgrund            

och position som man låta honom sträva efter det motsatta – att bli icke-respektabel och               

därigenom övergå från ängslig lägre medelklass till en överklass som inte behöver bekymra             

sig om moral. 

Att Rosemary inte besitter lika mycket symboliskt kapital som sin make syns ofta i              

romanen. Förutom sin klassbakgrund är hon dessutom betydligt yngre än Guy och vet att              

många av hans referenser därför går över huvudet på henne: ”Rosemary laughed uncertainly.             

She was nine years younger than Guy, and some of his references lacked clear meaning for                

her.” (s. 23).  

Ett annat exempel på de små förödmjukelser och rättningar Rosemary hela tiden            

upplever i denna sociala sfär är då hon återvänder till sina skulpturlektioner, som Guy vill att                

hon ska gå på. Hon skyller sin långa frånvaro på att hon varit i Zanzibar, varpå läraren rättar                  

henne: ”’Zanzibar is no more’, he said, smiling nervously. ’It’s Tanzania.’” (s. 69). 

Det kulturella kapital som Rosemary faktiskt besitter legitimeras inte, för att använda            

Bourdieus begrepp, och blir inte symboliskt kapital lika ofta som hennes makes. Både             

gruppen runt henne och delvis hon själv bortser från de kunskaper hon har, eftersom hon är                

42 Helen O’Hara, ”When the Devil was hot: how Church of Satan founder Anton LaVey seduced Hollywood”, 
The Telegraph 15/3 2016, http://www.telegraph.co.uk/film/the-witch/satanism-anton-lavey-hollywood/ 
(2017-05-24). 
43 Skeggs, s. 148. 
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kvinna. Det finns oräkneliga exempel på detta, tydliggjort bland annat i stycket där Rosemary              

och Guy äter middag med paret Castevet för första gången. Rosemary hamnar oundvikligen i              

köket med Mrs Castevet då middagstallrikarna ska diskas – samtalsämnena kretsar kring barn             

och familj, och Rosemary tycker att den äldre kvinnan diskar irriterande långsamt. Jag tolkar              

det som att hon hellre hade suttit i vardagsrummet där Guy och Mr Castevet diskuterar               

intressantare ämnen, för hon tittar (längtansfullt?) ut genom dörröppningen: 

 

She could see only the end of the living-room that was bridge tables and file cabinets; Guy and                  

Mr Castevet were at the other end. A plane of blue cigarette smoke lay motionless in the air. 

’Rosemary?’ 

She turned. Mrs Castevet, smiling, held out a wet plate in a green rubber-gloved hand (s.                

55–56). 

 

Kanske är det denna kvinnoroll som gör att hon sedan kommer att känna sig utanför bland de                 

nya grannarna. När hon äntligen kommer ut ur köket är Guy och Mr Castevet mitt uppe i ett                  

samtal – medan hon varit fast med disken har de två männen lagt grunden till en gemenskap                 

som hon inte är delaktig i: 

 

They talked about the Goulds and the Bruhns and Dubin-and-DeVore; about Terry’s sailor             

brother who had turned out to be in a civilian hospital in Saigon; and, because Mr Castevet                 

was reading a book critical of the Warren Report, about the Kennedy assassination. Rosemary,              

in one of the straight-backed chairs, felt oddly out of things, as if the Castevets were old                 

friends of Guy’s to whom she had just been introduced. ’Do you think it could have been a plot                   

of some kind?’ Mr Castevet asked her, and she answered awkwardly, aware that a considerate               

host was drawing a left-out guest into conversation (s. 56). 

 

Ofta underskattar även Rosemary själv sin intellektuella förmåga. Detta blir tydligt till            

exempel när hon börjar genomskåda den satanistiska konspirationen: hon för en diskussion            

inombords där hon upprepade gånger kallar sig själv ”Idiot Girl” och försöker övertyga sig              

om att hon, som människorna runt henne påstår, faktiskt är psykiskt svag på grund av               

graviditeten, att hennes misstankar om ondskan runt henne inte stämmer (s. 183). Denna             

vägran att erkänna sin egen förmåga att analysera omgivningen ser jag som ett uttryck för               

Rosemarys habitus, där hennes klass- och könstillhörighet påverkar hennes låga          

självförtroende. 
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Dock verkar denna vägran att legitimera Rosemarys kulturella kapital mest          

förekomma inom den satanistiska sammansvärjningen, och inte i de övriga fält paret rör sig i.               

Satanisterna kan som sagt här ses som ett eget, esoteriskt fält, inom vilket Rosemary saknar               

kunskap och kapital. Under en fest där satanisterna inte är närvarande verkar däremot             

Rosemarys kulturella kapital räcka till mer än väl, och såväl hennes färdigheter som värdinna              

som hennes förmåga att konversera uppskattas av gästerna. Men det är hennes egen man som               

genast kontrollerande mumlar: ”Careful of the booze”, då han tycker att hon skrattar för högt               

åt ett skämt någon dragit (s. 146). Här blir Guys (och implicit, satanisternas) patriarkalt              

kontrollerande och förminskande tendenser tydliga. 
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2.2 Kvinnans ställning inom den esoteriska gruppen  

Det har påpekats att Rosemary’s Baby är banbrytande just eftersom romanen till skillnad från              

tidigare skräckberättelser förlägger fasan till hemmet, som läsaren traditionellt förknippat          

med trygghet, och därmed skapar en starkare skräckeffekt hos läsaren. Jag vill fördjupa den              44

tanken och visa att skräcken specifikt gäller Rosemarys tillvaro som hemmafru i den privata              

sfären. 

Det satanistiska temat i romanen vävs ihop med Rosemarys vardagsliv, där           

graviditeten och moderskapet spelar den viktigaste rollen. Detta är intressant i och med att det               

kan kopplas ihop med tankar om den förtryckta situation en hemmafru – speciellt en ung               

hemmafru med arbetarklassbakgrund – befinner sig i. Rosemarys ställning påverkas, för att            

använda Lykkes teori, av en växelverkan mellan maktasymmetrierna som har att göra med             

hennes klass och kön. Och i enlighet med de Los Reyes och Mulinaris teori förankras               45

hennes handlingsmöjligheter i de ekonomiska relationer, dominerande ideologier och         

samhällets organisering som är förhärskande i romanens tidsmässiga och rumsliga          

sammanhang – det vill säga 1960-talets USA, där hemmafruidealet är starkt förhärskande,            

och hon som följd av detta är beroende av sin make både ekonomiskt och socialt.  46

Rosemarys maktlöshet inför den satanistiska konspiration hennes make ingår i speglar           

maktlösheten hon som kvinna upplever då hon är helt utelämnad åt en man, i ett socialt fält                 

där hon befinner sig i en underlägsen position. Satanismen går här att ses som en symbol för                 

patriarkatet, och för traditionellt manliga värderingar.  

Rosemary har inte ens möjlighet att bestämma över sin egen kropp, vilket illustreras             

av satanistiska metaforer, som våldtäkten där djävulen gör henne med barn – berättelsens             

kanske viktigaste scen. Inför den satanistiska ritualen har den ovetande Rosemary blivit            

drogad, och halvt medvetslös ser hon att hon är omringad av nakna, mässande människor:              

däribland hennes make och grannar (s. 81). Alla i rummet har här mer makt över hennes                

kropp än hon själv – hon är inte en deltagare i den satanistiska ritualen, utan bara ett verktyg                  

och en kropp. Detta är också ett symboliskt övergrepp på den respektabilitet som Rosemary              

strävar efter, där sexuell frisläppthet står i förbindelse med orespektabel arbetarklass –            

talande är att Rosemary övertagit den roll i den satanistiska mässan som Terry, en före detta                

44 Se exempelvis Chuck Palahniuk i förordet till utgåvan Rosemary’s Baby, London: Constable & Robinson Ltd 
2011. 
45 Lykke, s. 48. 
46 De los Reyes & Mulinari, s. 23. 
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prostituerad missbrukare och motsatsen till respektabel, från början varit tänkt att spela. Att             

ritualen är en våldtäkt, som oavsett det satanistiska inslaget är traumatisk för Rosemary, blir              

tydligt i den följande scenen. Då Rosemary nästa morgon kommer ihåg vad hon tror är en                

mardröm och hittar skrapmärken över hela sin kropp menar Guy, utan tecken på dåligt              

samvete, att det är han som haft sex med henne medan hon varit medvetslös: 

 

’I didn’t want to miss Baby Night’, he said. 

’You mean you –’ 

’And a couple of my nails were ragged.’ 

’While I was – out?’ 

He nodded and grinned. ’It was kind of fun,’ he said, ’in a necrophile sort of way.’ (s. 85). 

 

Ifall det rent konkret är djävulen eller Guy som våldtagit Rosemary spelar mindre roll –               

djävulen kan här till och med tolkas som en metafor för en hänsynslös make. Guy daskar                

Rosemary på rumpan och kräver att hon ska stiga upp och laga mat åt honom. Han har                 

pyjamas på sig medan hon är naken, vilket även det anspelar på hennes utsatthet. Då Guy inte                 

delar Rosemarys tveksamhet kring ifall det är acceptabelt att ha sex med någon om hon är                

medvetslös, löser hon den obehagliga situationen på det enda sätt hon med sin bakgrund, sina               

erfarenheter och sin sociala position (sitt habitus), tycks ha möjlighet till: genom att lägga              

skulden på sig själv. ”Oh, I guess I’m being silly” (s. 85). Men efteråt, då hon duschat och                  

skrubbat sin kropp hårt med tvål, konstaterar hon att det behövs mer än tvål för att få bort de                   

ångestfyllda tankar som händelsen väckt (s. 86). 

Ett annat exempel på hur romanens satanism hänger ihop med Rosemarys maktlöshet            

över sin egen kropp är den påföljande graviditeten. Istället för Dr Hill, den gynekolog hennes               

vänner rekommenderar, bestämmer Guy att de ska anlita Dr Sapirstein, en bekant till paret              

Castevet och även han en del av den satanistiska konspirationen. Dr Sapirstein säger åt henne               

att bara lita på honom och undvika att rådfråga andra: ”No pregnancy was ever exactly like                

the ones described in the books. And don’t listen to your friends, either.” (s. 107). Hennes                

graviditet är för läsaren uppenbart abnormal: hon upplever extrem smärta, går ner i vikt och               

äter rått kött, bland annat (s. 134), men gynekologen och personerna i hennes närhet              

övertygar henne om att allt är som det ska vara (s. 142). 

Genom hela romanen kan man urskilja lågmälda tecken på att Rosemary hela tiden             

spänner sig, ursäktar sig och gör allt för att Guy inte ska bli på dåligt humör. Vid                 
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frukostbordet, då Guy läser i tidningen om hur bra det går för andra skådespelare, ser               

Rosemary till att tyst servera honom kaffe och hålla sig ur vägen (s. 22). Då grannparet för                 

första gången bjuder in Rosemary och Guy på middag drar sig Rosemary för att säga detta till                 

sin man, eftersom hon vet att det kommer att irritera honom (s. 47). Rosemarys osäkra               

förhållande till sin man uppfattar jag som ett av romanens huvudteman, och som ett              

betydelsefullt skräckelement i historien. Vid ett tillfälle ringer hennes syster upp henne,            

eftersom hon oförklarligt känner på sig att något hemskt kommer att hända. ”Stay at home               

tonight, will you?” säger hon (s. 73), men ironin ligger i att det ju är just där faran finns – i                     

hemmet, i Rosemarys egen man. Parallellerna till osynligt våld i hemmet är alltså tydliga.  

Det är heller knappast en slump att det är när Rosemary ensam åker till en stuga i                 

skogen (ut ur den privata sfären), som tankar om oberoende och frigörelse dyker upp – för                

första och enda gången i romanen formulerar hon tydligt för sig själv att hon är värd respekt: 

 

She would give him a year to shape up and become a good husband; if he didn’t make it she                    

would pull out, and with no religious qualms whatever. And meanwhile she would go back to                

work and get again that sense of independence and self-sufficiency she had been so eager to                

get rid of. She would be strong and proud and ready to go if he failed to meet her standards. (s.                     

91). 

 

Med utgångspunkt i Skeggs tolkar jag det som att Rosemary, då hon tagit sig utanför den                

husliga sfär där hon vanligtvis befinner sig, får distans till den huslighet (genomförd med              

glädje) som hon vanligen intalar sig är det som ger hennes liv mening. Dessa tankar – att inte                  

nöja sig med att vara underordnad – går tvärtemot den strävan efter respektabilitet som annars               

dominerar hennes liv. 

Ett par dagar senare är Rosemary dock tillbaka i självförebråelser och till sist kommer              

hon fram till en rationaliserat optimistiskt tanke om att både hon och Guy nog borde lyssna                

mer på varandra, att svackan i deras förhållande är bådas fel: ”There he was, facing the                

biggest challenge of his career, and she – instead of being there to help him, to cue and                  

encourage him, – was off in the middle of nowhere, eating herself sick and feeling sorry for                 

herself.” (s. 92). Dessa bortförklaringar och skuldbeläggandet av sig själv är nödvändiga för             

att Rosemary ska klara av att leva i den situation hon befinner sig i. Hon har inget annat val,                   

ifall hon vill bibehålla den ekonomiska situation och position i det sociala rummet hon vant               
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sig vid – hon är gravid, har ingen egen inkomst, utanför makens umgängeskrets är hon utan                

socialt skyddsnät och kontakten med sin familj har hon förlorat i och med klassresan hon               

gjort. 

Hemmafruns begränsade kontakt med omvärlden blir ännu tydligare genom romanens          

esoteriska premisser. Genom den satanistiska gruppens isolering från vanliga människor blir           

det så småningom nästan omöjligt för Rosemary att bryta sig ut och få hjälp. Det mest                

tragiska exemplet på denna isolering är mot slutet av romanen, då Rosemary insett att alla i                

hennes umgängeskrets konspirerar mot henne, och hon som en sista utväg vädjar om hjälp av               

Dr Hill, en utomstående manlig läkare. I den välmenande tron att hon är galen ringer han                

genast upp hennes make, som kommer och hämtar henne tillbaka till vad som i praktiken är                

fångenskap: ”Dr Sapirstein said, ’Come with us quietly, Rosemary. Don’t argue or make a              

scene, because if you say anything more about witches or witchcraft we’re going to be forced                

to take you to a mental hospital.’” (s. 196). 

Ett annat exempel är hur Guy allt mer motvilligt tillåter Rosemary att hålla kontakt              

med sina gamla vänner, som annars hade kunnat bekräfta Rosemarys misstankar om att något              

inte står rätt till:  

 

They were having little social life just then. Guy had broken a dinner-and-theatre date they had                

made a few weeks earlier with Jimmy and Tiger Haenigsen, and he had asked Rosemary if she                 

would mind putting off Hutch for dinner. It was because of the pilot, which was taking longer                 

to shoot than intended. (s. 109). 

 

Guy ursäktar sig alltså med att han har mycket att göra med karriären – och visar på samma                  

gång att Rosemary inte förväntas delta i sociala aktiviteter utan sin make. Guy svarar alltid i                

telefon och om samtalet är till Rosemary gör han ursäkter (s. 112), och i stället för en middag                  

med parets vänner firar de Thanksgiving med grannarna, inom hemmets väggar (s. 112). Då              

Rosemary till slut, trots Guys protester ändå ordnar en fest blir vännerna förskräckta över hur               

sjuk Rosemary ser ut (”You look like Miss Concentration Camp of 1966” [s. 143]), något hon                

i sin isolering inte fått bekräftelse på – hennes läkare, man och grannar ljuger nämligen för               

henne om hur mycket hon gått ner i vikt (s. 114). Även här ligger paralleller till våld i                  

hemmet nära till hands: fysisk skada som inom familjen normaliserats. 

Ett par gånger i romanen går det också att uppfatta internaliserat kvinno- och             
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klassförakt hos Rosemary. Då hon får höra att hennes väninna ska skilja sig från sin man                

tänker hon upprört att vännen måste ha varit en dålig fru: ”She grew angry at Joan, who was                  

wearing too much make-up and applauding too loudly in the small theatre. No wonder she               

and Dick could find nothing in common; she was loud and vulgar, he was reserved, sensitive                

[...].” Detta är ett exempel på vad Charles Tilly menar med att underordnade grupper, genom               

efterlikning och anpassning reproducerar rådande dominansförhållanden. Rosemary tar        47

automatiskt makens parti istället för sin väninnas – Joan har inte anpassar sig tillräckligt till               

det omkringliggande fältet, och bär därför skulden för äktenskapets misslyckande. 

Samtidigt blir det klart att Rosemary är väldigt rädd för att förlora sin egen man – hon                 

funderar på om vännens skilsmässa börjat med samma distans som hon känner att Guy har till                

henne (s. 66). Det finns även en del klassförakt i Rosemarys avståndstagandet till sin familj.               

Det blir tydligt till exempel då hon får ett vykort av sin syster med nyheten om att denna fått                   

barn: ”[A] too-cute announcement came – an impossibly rosy baby megaphoning his name,            

birth date, weight and length.” Guy tycker att kortet är smaklöst (”Guy said: ’What? No               

blood type?’”), och Rosemary bestämmer sig för att själv använda ett helt annorlunda kort              

(”simple engraved announcements, with nothing but the baby’s name, their name, and the             

date” [s. 155]). Detta förknippar jag med Broadys och Palmes beskrivning av habitus – att en               

social position får mening just i och med skillnaden till andra positioner och smaker. För att                48

ingen ska tvivla på Rosemarys höga kulturella kapital måste hon ta avstånd från den smak               

som utmärker hennes arbetarklassfamilj. 

Satanisterna runt Rosemary ser sig som hennes förmyndare, de anser att hon inte går              

att lita på och övertygar henne om att hon agerar irrationellt på grund av graviditeten.               

Undanhållandet av information är en viktig premiss för att romanens satanister ska lyckas i              

sina strävanden efter en ny världsordning. Detta kommer till särskilt symboliskt uttryck då             

Guy, utan att ha frågat Rosemary slänger bort boken om häxor hon fått av Hutch, en bok som                  

innehåller information om satanism (s. 175). Rosemary, kvinnan från arbetarklassen, ska           

hindras från att bilda sig och få farliga idéer genom att ständigt tryckas ner. Eftersom hon                

även representerar samvetet och moralen, kan tolkningen göras att romanen ser dessa            

egenskaper som typiska för hennes kön och klass. Det är just i kombination med samvetet               

och moralen som Rosemarys bildning blir farlig för satanisterna – kunskap om det             

47 De los Reyes & Mulinari, s. 36. 
48 Broady & Palme, s. 20. 
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satanistiska fältet, eller i förlängningen patriarkatet, är förutsättningen för att hon ska kunna             

göra motstånd mot det.  

Ändå lyckas inte satanisterna helt hemlighålla sina aktiviteter från Rosemary – trots            

undanhållandet av information inser hon gradvis vad som är på väg att hända. Men denna               

tankeprocess sätts igång av Hutch, den bildade, äldre mannen, som – precis som i frågan om                

Rosemarys bildning och klassresa – även i detta fall visar henne var hon ska börja leta. Det är                  

han som först berättar om The Bramfords blodiga historia (s. 14), det är han som ifrågasätter                

effekterna av örten ”tannisroot”, som paret Castevet omger Rosemary med (s. 118), och det              

är han som ger henne boken All Of Them Witches, som till slut får Rosemary att lägga ihop                  

pusselbitarna (s. 160). Med Hutch facit på hand ser Rosemary sedan hur den senaste tidens               

händelser och hennes vaga oroskänslor passar ihop med det större mönstret. Först ser hon              

grannparets koppling till satanismen, men förstår ännu inte att Guy och Dr Sapirstein – de två                

män hon är allra mest utlämnad åt – är med i konspirationen (när hon berättar sina misstankar                 

för Guy frågar han skämtsamt om hon tror att hennes gynekolog också är en del av                

häxcirkeln, och hon svarar nej: ”He’s – too intelligent” [s. 167]). Till slut inser hon att även                 

hennes man är invigd:  

 

She was so frightened she wanted to cry. 

Because she knew what Guy was giving them in exchange for his success. 

The baby. To use in their rituals. 

He had never wanted a baby until after Donald Baumgart was blind. He didn’t like to feel it                  

moving, he didn’t like to talk about it; he kept himself as distant and busy as if it weren’t his                    

baby at all. (s. 182). 

 

Men symboliskt nog misstar sig Rosemary på den allra viktigaste punkten – satanisterna är              

inte ute efter att använda hennes baby som ett rituellt blodsoffer (om vilka hon läst i boken),                 

utan barnet hon bär på är djävulens egen son (s. 220). Verkligheten är alltså mycket värre än                 

hon tror, och trots insikter hämtade genom läsning har hon inte möjlighet att knäcka den               

viktigaste koden till romanens satanism. Detta kan läsas som att Rosemary trots försök till              

utbildning ändå saknar grundläggande, outtalad information om det fält hon rör sig i, och              

därför inte har möjlighet att existera på samma maktnivå som överklassen, här representerad             

av satanisterna.  

Trots att hon inte har reell makt, har Rosemary ändå hög status bland satanisterna i               
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egenskap av den riktiga modern: ”’Rosemary is His mother, no matter how she behaves,’              

[Helen] said. ’You remember that, and show some respect.’” (s. 223). Det är just i egenskap                

av modern som Rosemary utövar en (mycket begränsad) form av makt i denna sfär för första                

och enda gången i romanen: 

 

’Hail Rosemary, mother of Adrian!’ Roman said. 

She looked up from the bassinet. ’It’s Andrew,’ she said. ’Andrew John Woodhouse.’ 

’Adrian Steven,’ Roman said. 

Guy said, ’Roman, look,’ and Stavropoulos, at Roman’s other side, touched his arm and said,               

’Is the name of so great an importance?’ 

’It is. Yes. It is,’ Roman said. ’His name is Adrian Steven.’ 

Rosemary said, ’I understand why you’d like to call him that, but I’m sorry; you can’t. His                 

name is Andrew John. He’s my child, not yours, and this is one point that I’m not even going                   

to argue about. This and the clothes. He can’t wear black all the time.’ 

Roman opened his mouth but Minnie said, ’Hail Andrew’ in a loud voice, looking right at him.                 

(s. 228). 

 

När hon blivit gravid har Rosemary känt att hon äntligen uppfyllt sitt syfte (s. 107), och i                 

slutet av romanen väljer hon det enda kornet av verklig mening som finns tillgänglig för en                

kvinna i hennes position – barnet – även om just detta barn representerar ondska och               

själviskhet: ”He couldn’t be all bad, he just couldn’t. Even if he was half Satan, wasn’t he                 

half her as well, half decent, ordinary, sensible human being?” (s. 227). Detta kan tolkas som                

att moderskapet är ett själviskt val av en kvinna, som förhindrar henne att realisera sin och                

andra kvinnors frigörelse, men det blir också klart att det är det enda någorlunda meningsfulla               

valet för en isolerad hemmafru. 

Det finns inget Rosemary kan göra för att bryta sig ut ur den förtryckta position hon                

befinner sig i. Det är tydligt att Rosemary trots allt är bildad, och kapitlet där hon befinner sig                  

i stugan visar att hon också är kapabel till emancipatoriskt tänkande – men hon offrar nästan                

alla sina moraliska och emancipatoriska anspråk eftersom de i hennes position visar sig vara              

omöjliga att realisera. Moderskapet är det enda kornet av självständighet och moralisk            

respektabilitet som hon vägrar, och inte behöver, ge avkall på. 

Rosemary är inte den enda kvinnan vars ställning inom den satanistiska gruppen är             

intressant. Minnie Castevet, en av gruppens nyckelfigurer, representerar en helt annan typ av             
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kvinnoroll än Rosemary. Hon är oförskämt nyfiken, lägger ofta näsan i blöt och bryter på               

många sätt mot oskrivna regler om hur speciellt äldre kvinnor borde bete sig och klä sig                

(”Mrs Castevet was wearing toreador pants and shouldn’t have been [...]” [s. 41]), medan              

hennes makes lika excentriska kläder (”an every-colour seersucker jacket, red slacks, a pink             

bow tie, and a grey fedora with a pink band”) i förbifarten beskrivs som ”dazzling” (s. 35),                 

och aldrig direkt kommenteras av karaktärerna. Istället fokuserar de på hans intellekt            

(”’Those stories of Roman’s though,’ [Guy] said, ’were pretty damn interesting, actually.’”            

[s. 58]). 

Minnie Castevet är obekymrad om konventioner och statusmarkörer inom hennes          

makes sociala fält, hon talar till exempel med dialekt – något som speciellt Guy skrattar elakt                

åt. ”’Mousse au chocolat,’ he said, ’or ”chocolate mouse” as Minnie calls it.’ [...] ’it’s one of                 

her speci-al-ities.’ [...] ’It’s sweet of her, really,’ Rosemary said. ’We shouldn’t make fun of               

her.’” (s. 76). 

I Minnies hushåll syns spår av smak som förknippas med lågt kulturellt kapital, till              

exempel Jokes for The John, en dassbok, på toaletten och bara tre middagstallrikar som hör               

ihop (s. 58). Ändå har hon hög status i gruppen av satanister. Om man ser den satanistiska                 

gruppen som ett eget fält, kan man också anta att Minnies innehav av en stor mängd                

esoteriskt kapital gör att hon inte behöver så mycket av andra kapitalformer för att hävda sig                

inom det fältet. Med Bourdieus termer skulle man kunna säga att det satanistiska fältet har               

hög grad av autonomi, eftersom det inte påverkas så mycket av andra former av kapital än det                 

fältspecifika. Det kanske är just därför att hon valt den omoraliska, icke-respektabla            

satanistiska vägen, som hon kan välja att strunta i det omkringliggande, icke-satanistiska            

sociala fältets konventioner för beteende. Hon har redan tillräckligt mycket makt i form av              

esoteriskt kapital – och behöver alltså inte, som Rosemary, passera som övre medelklass.             

Möjligen kan skillnaden mellan de båda kvinnorna tolkas som att Rosemary, i sin strävan              

efter att bli respektabel (där god moral är en viktig förutsättning) omöjligt kan få en               

inflytelserik status bland satanisterna, eller i förlängningen i eliten överhuvudtaget. 

En annan central kvinnlig karaktär är Terry – en före detta prostituerad, ung kvinna             

som paret Castevet tagit sig an och hjälpt bli fri från sitt drogberoende. I Att bli respektabel                 

nämner Skeggs den historiska prestigen för en över- eller medelklasskvinna i att ”uppfostra             

enskilda arbetarklasskvinnor som var i fara på grund av det omoraliska beteendet hos             
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arbetarklassen i allmänhet,” och göra henne respektabel. Hutch relation till Rosemary kan            49

till viss del sägas följa denna modell, och paret Castevets relation till Terry gör det i ännu                 

högre grad. Till en början verkar detta mycket riktigt som ett tecken på parets goda moral och                 

respektabilitet: ”The Castevets are the most wonderful people in the world, bar none,’ [Terry]              

said. ’They picked me up off the sidewalk – and I mean that literally; I was conked out on                   

Eighth Avenue – and they brought me here and adopted me like a mother and a father.’” (s.                  

28). 

Men det visar sig att paret egentligen hyser förakt mot Terry (”[...] a no-good              

drug-addict whore out of the gutter” [s. 40]), och bara tagit sig an henne i syfte att använda                  

hennes kropp för att föda djävulens barn. Det som verkar så respektabelt och behjärtansvärt              

visar sig, ironiskt nog, vara tvärtom. Intressanta är även de likheter mellan Rosemary och              

Terry som framkommer i scenen då de först träffas. Båda två liknar varsin berömd              

skådespelerska. Båda är katoliker, men inte längre praktiserande. Ingen av dem har någon             

nära familj. Båda är rädda för att gå ensamma till tvättstugan i källaren, men Terry föreslår att                 

de ska göra sällskap. Av paret Castevet har hon fått en amulett som ska bringa tur, och hon                  

föreslår att den kanske kan hjälpa dem båda ”good luck charm that’ll maybe do for both of                 

us” (s. 26–29).  

Trots att Terry kommer från en betydligt lägre social position än Rosemary befinner             

sig de båda sist och slutligen i mycket liknande, maktlösa situationer – när Terry dör är det                 

Rosemary som får överta den inte-så-lyckosamma amuletten (s. 63) och blir tilldelad rollen             

som föderska av djävulens son. 

 
 
  

49 Skeggs, s. 78. 
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3. Slutdiskussion 
 
I denna intersektionella analys av Rosemary’s Baby har jag först fokuserat på de aspekter av               

romanen som rör kapital och klass, och sedan analyserat de kvinnliga karaktärernas position             

och möjligheter i förhållande till deras habitus och relation till den esoteriska gruppen. 

I romanen blir det tydligt att kvinnans och mannens ställning inom den esoteriska             

gruppen, samt inom det sociala rum som utgörs av romanens New York under 1960-talet, inte               

är jämlika. Förutsättningarna för kvinnans och mannens klassresor ser inte heller likadana ut.             

Det blir även klart att klassbakgrund och habitus spelar en stor roll för karaktärernas              

möjlighet att förvärva kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Rosemarys kapital          

legitimeras också i mindre grad än Guys, eftersom hon är kvinna. 

Deltagandet i den satanistiska gruppen möjliggör för Guy en klassresa och ett lyckat             

inträde på teater- och filmfältet. Detta sker främst genom konkret, satanistisk magi där hans              

rivaler oskadliggörs, men den satanistiska gruppen tillför även Guy ett anmärkningsvärt           

kulturellt och socialt kapital, som även möjliggör hans stigande i rang inom fältet. För att               

lyckas med klassresan offrar Guy flera liv samt sin hustrus lycka, och agerar genomgående              

själviskt – handlingar som gör att han förknippas med högt esoteriskt kapital, en kapitalform              

som i romanen blir förutsättningen för att nå den allra högsta positionen inom teater- och               

filmfältet. 

Rosemarys klassresa sker istället genom en strävan efter respektabilitet, där huslighet           

blir det främsta beviset på att hon inte längre är arbetarklass. Genom den våldtäkt satanisterna               

utsätter Rosemary för fråntas hon delvis denna respektabilitet, och samtidigt sin ställning            

inom det esoteriska fältet. För klassresans skull offrar Rosemary sin egen           

självbestämmanderätt, sina åsikter och tro på rättvisa, eftersom hon från sin position som             

hemmafru med arbetarklassbakgrund inte har något annat val. 

Genom att Rosemary hålls ovetande om den hemliga, satanistiska gruppen, samtidigt           

som hon isoleras från resten av det sociala rummet, har hon väldigt lite kontroll och makt                

över sitt liv och de händelser som drabbar henne. Det är först när hon kommer till insikt om                  

omgivningens konspiration som hon kan försöka agera emot den – men det visar sig att               

världen utanför den lilla kretsen inte kan hjälpa henne. Eftersom Rosemary gjort en klassresa,              

genom vilken hon förlorat kontakten med sin familj, har hon ännu mindre makt över              

situationen och väljer till slut den enda utväg hon kan komma på: att acceptera sin makes och                 
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omgivningens svek, och utnyttja den lilla makt som moderskapet medför. 

Den esoteriska ramberättelsen fungerar som en metafor för att illustrera patriarkalt           

förtryck – ett förtryck vars upprätthållande även andra kvinnor (till exempel Minnie Castevet)             

är delaktiga i. En hemlig, ondskefull sammanslutning, vars existens är omöjlig för Rosemary             

att bevisa för utomstående, tvingar henne till underkastelse och delaktighet i fram-manandet            

av världsomspännande ondska. Rosemary – kvinnan och modern – blir genom moderskapet            

både offer och med-förövare på samma gång. Den hemliga sammanslutningen kan liknas vid             

ett patriarkat som kvinnan anar, men inte har möjlighet att övervinna, och genom sitt              

ofrivilliga deltagande i världsordningen blir medskyldig till. 
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