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0. Abstrakt 
This essay aims to explore and answer if the horror movies about exorcism stays true to the                 
historical practices of the ritual. Or if the creators of these films made it all up. But also to see                    
how the ritual has been portrayed in these movies over the years. Therefore I chose to analyse                 
four different movies that is in different historic periods of the horror movie genre. Among               
these movies is the classic movie that started it all, The Exorcist. The other movies is                
representing periods that came after, with this essay we can also gather how society sees the                
rite of exorcism. The essay is going to present the history of the ritual, the various symptoms                 
of possession and the classifications of getting an approved exorcism. We will focus on the               
roman-catholic tradition of this ritual, mainly because it is the version that the movies take               
most of their inspiration from.  
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1. Introduktion 
1.1 Inledning: 
500.000 Italienare träffar en exorcist varje år. Vad är en exorcist och vad är en exorcism?                1

Hur genomförs den och är det som i filmerna? Denna C-uppsats kommer att handla om               
exorcism. När man tänker på exorcism kommer en uppsjö av bilder upp, till exempel Reagan,               
spelad av Linda Blair (1959), från filmen Exorcisten, präster som desperat hänger fast vid sin               
tro och sina crucifix, demoner som tvingar folk att begå hemska dåd eller rentav              
skådespelaren Max von Sydow (1929 - 2020). Notera att dessa scener, händelser och tankar              
kommer främst från olika skräckfilmer. Därav detta uppsatsämne, jag vill med hjälp av denna              
uppsats kunna se vad som skiljer den historiska exorcismen från skräckfilmernas version av             
denna ritual. Uppsatsen kommer därför att jämföra idétraditionen kring exorcism med           
exorcism från olika skräckfilmer. Jag har valt ut 4 stycken olika filmer, alla med minst en                
exorcism ritual i dem. Dessa filmer är “The Exorcist (1973)” filmen som började trenden med               
att ha exorcism inom skräckfilmsgenren, “The Exorcist III (1990)”, “ The Exorcism of Emily              
Rose (2005)” och en lite nyare film kallad för “The Conjuring (2013)”. De flesta av dessa                
filmer utger sig att vara baserade på riktiga händelser, vilket vore intressant att se hur               
regissörerna har inkorporerat exorcism i deras filmer. Filmerna har även valts ut då de              
porträtterar exorcism relativt annorlunda från varandra. Uppsatsen kommer ha en          
handledning för dessa filmer som har valts, med detta kommer även spoilers, om man vill se                
filmerna så rekommenderar jag att titta på filmerna innan ni läser uppsatsen.Uppsatsen            
kommer även att använda sig av den kände exorcisten Fader Gabriele Amorth (1925 - 2016)               2

böcker som dokumenterar hans strid mot satan och hans liv som en exorcist. För att kunna                
jämföra så måste man först veta vad en exorcism är och hur de kom till. I och med att dessa                    
filmer innehåller exorcismer som ska föreställa katolska exorcismer så kommer denna           
uppsats att bara titta från ett katolskt perspektiv, inte anglikansk eller annan exorcism, bara              
utifrån det katolska perspektivet. Syftet med uppsatsen är att se vad som är sant inom               
exorcismen och vad som är myt, och att se hur väl dessa filmer porträtterar ritualen. Att från                 
ett religionhistoriskt perspektiv kunna se hur dåtida exorcismer har varit och hur de är nu i                
dagens samhälle. Nuförtiden är en exorcism något ovanligt och man hör ofta om denna ritual               
från enbart skräckfilmer och annan populärkultur som är skapad för att ingjuta skräck i dess               
publik. Jag som ett fan av skräckfilmer och fakta vill ta reda på hur en historisk exorcism gick                  
till och vad dagens moderna interpretation av denna mytomspunna ritual är och hur sann den               
är när den jämförs med dess historiska källa.  
 
1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur exorcism framställs i skräckfilmer och se vad vissa              
filmer/filmskapare har lånat från denna religiösa ritual. Ett annat av uppsatsens primära syften             
är att se från ett religionhistoriskt perspektiv hur exorcism har porträtterats inom filmindustrin             
genom historien. Vad tillhör denna mytomspunna ritual och vad är det som filmskaparna har              
lagt till, om de har lagt till något. Förr i tiden var exorcism ens hopp att bli av med demonen                    

1 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd 
Entertainment. 
2 Fader Gabriele Amorth var Vatikanens främste exorcist. 1954 blev Gabriele Amorth en 
präst inom den romersk-katolska kyrkan. 1986 blev han officiellt en exorcist. Han ställde upp 
i flera intervjuer och tyckte det var viktigt att världen skulle få veta vad en exorcist var och 
vad de gjorde (Gabriele 2016). 
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inom sig, medan nuförtiden ses exorcism som något läskigt. Har filmskaparna har tagit en              
kontroversiell ritual inom kristendomen och avmystifierade den och gjort den känd till de             
utanför kyrkan.  
 
1.3 Frågeställning 
De primära frågeställningarna till uppsatsen är:  

1. Vad är exorcism, hur utspelar den sig och hur trogna är filmerna till denna ritual? 
2. Hur trogna är filmerna till de historiska idéerna kring besatta personer?  
3. Hur har exorcism porträtterats inom skräckgenren genom historien?  

 
1.4 Material 
När det kommer till material använder jag mig av de filmer som ska analyseras inom               
uppsatsen, en dokumentär om fader Gabriele Amorth som kom ut 2017, två böcker om              
samme exorcist, en bok om exorcismens historiska bakgrund inom kristendomen, IMDB, The            
Roman Ritual och en sida där Vatikanen förklarar exorcism.  
 
De fyra filmerna har valts för att de representerar olika stadier inom skräckgenren och för att                
de hanterar exorcism på relativt olika sätt. De har saker gemensamt men genomför den              
exorcistiska ritualen genom olika metoder.  
 
The Exorcist (1973) är ett måste inom en uppsats om exorcism, den är så pass ikonisk att det                  
vore opassande att inte ta med denna i uppsatsen. En film som alla har hört om, även om man                   
inte sett den så känner man till den. Den version som används för uppsatsen är director’s cut                 
som innehåller 10 minuter extra i scener. Det är den versionen som är regissörens syn och                
den tar inte bort något från den teatraliska versionen. The Exorcist skapade en helt ny               
subgenre och period inom skräckgenren.  3

 
The Exorcist III (1990) är den tredje delen inom Exorcist-filmserien. Anledningen till att jag              
inte använder mig av del två är att del tre har mer med exorcism att göra och representerar en                   
annan period inom skräckgenren. 
 
The Exorcism of Emily Rose (2005) är en film som inte är kopplad till Exorcist-filmserien.               
Den förklarar mycket om den exorcism som filmen använder sig av. Anledningen till att den               
är med är att den förklarar men även att den är en annan period av skräckgenren inom                 
filmmediet.  
 
The Conjuring (2013) är en film som var med och startade den moderna perioden i               
skräckgenren. Det är en film som de flesta känner till och som använder sig av en exorcism                 
där det inte är en präst som gör den. Filmen handlar också om att samla bevis till en exorcism                   
men den handlar inte strikt om exorcism. 
 
Dokumentären tar uppsatsen lite fakta från men analyserar den filmade exorcismen som man             
kan se i den, det finns länkar till dessa klipp på Youtube i källförteckningen. Dokumentären               
heter “The Devil and Father Amorth” och är en dokumentär som är regisserad av William               
Friedkin. Samma regissör som filmen The Exorcist.  

3 New York Film Academy: Student resources 
https://www.nyfa.edu/student-resources/how-horror-movies-have-changed-since-their-beginn
ing/ [Hämtad 2020/05/29] 
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Den litteraturen som används beskriver olika besittningar, metoder inom ritualen, symptom,           
vad en exorcism tyckte om exorcism inom media och annan fakta som är relevant för               
uppsatsen. 
 
För att veta vad en exorcism är behöver man veta om dess bakgrund. Därav är en bok om                  
exorcismens historia inom den katolska traditionen relevant för uppsatsen. Det kopplar även            
tydligt till ett av de primära syftena där man ser på det hela från ett religion historiskt                 
perspektiv. 
 
IMDB är en databas som har olika rollistor, trivia, regissörer och annan fakta om olika filmer.                
Det som gör denna databas lite kontroversiell i en uppsats vore att man kan ändra och lägga                 
till fakta på sidan. Väldigt få lägger medvetet till något som inte stämmer, dock har jag kollat                 
upp de sidor de använde och jag har mestadels tagit från rollistan, regissör och en och annan                 
trivia om de fyra filmerna. 
 
The Roman Ritual är en helig bok som innehåller flera gamla ritualer och ceremonier inom               
katolicismen. Bland annat innehåller den The rite of exorcism, som används inom exorcism             
ritualen. I stort sett är det kapitlet en manual för exorcism. Den finns tillgänglig online och är                 
åtkomlig för alla. 
 
Vatikanens förklaring av exorcism är relevant för uppsatsen. Den är dock på italienska och              
eftersom jag inte kan italienska bad jag en italiensk vän att översätta texten. Hennes              
översättning är en översättning från italienska till engelska, vilket jag sedan översatte till             
svenska.   4

 
Cambridge dictionary är en databas för att hitta definitioner av ord. Sidan är på engelska och                
ägs av Cambridge university press, vilket ger sidan en legitimitet att användas inom en              
uppsats. Den är åtkomlig online och ingen avgift behövs, flera definitioner kan komma upp              
på ett ord men då använder man den kontext som ordet används i för att hitta rätt definition.                  
Eventuellt missförstått fel av ett ords definition är mitt och författarens ansvar. Detta då inte               
varje ord eller mening går att översätta fullkomligt från ett annat språk. Jag talar engelska och                
förstår det flytande, dock kan fel förekomma.  
 
Malleus Maleficarum är en kontroversiell bok som skrevs på det sena 1400-talet. Det är en               
bok som handlar om häxjakter och är i stort sett en guide eller manual till häxjakter. Finns                 
online och åtkomlig för alla.  
 
Hornbergs bok om ritualer finns online tillgängligt för alla, den finns även att köpa och kan                
finnas på vissa bibliotek. Inom dokumentet står det att denna url får distribueras vidare så               
länge jag inte gör vinst på det, vilket denna uppsats förstås inte gör. Boken används för                
uppsatsen på grund av dess teoretiska formuleringar om ritualer och teorier kring det.             
Information hämtas från den, men återigen bara det som är relevant för uppsatsen. 
 

4 Laura Francos översättning.  
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1.5 Metod 
Uppsatsens teori och metod kommer vara en form av hermeneutik och innehållsanalys.            
Hermeneutiken kommer användas vid analys av både böckerna, texterna och filmerna.           
Innehållsanalysen används även den vid analys av filmerna, texterna och böckerna.           
Uppsatsen kommer även använda sig av det historiska perspektivet. Hur filmerna har            
influenserat användandet av den exorcistiska ritualen, men även hur denna ritual har            
porträtterats genom historien. Kommer även använda hermeneutik för att analysera den video            
som fader Gabriele Amorth lät spelas in av en av de många exorcismer som han utförde.                
Uppsatsen använder sig av ett religionhistoriskt förhållningssätt för att analysera          
idétraditionen bakom den katolska exorcistiska ritualen och de ritualer som genomfördes i            
filmerna. Varför ska vi förstå detta? Vad finns det för nyttig information att hämta ur denna                
gamla idétradition? Vad skiljer denna uppsats från en filmanalys? Det är ingen film analys då               
uppsatsen utgår från ett religionhistoriskt perspektiv, med grund på hermeneutiska metoder           
vid analyserna av både film och de olika källorna.Hermeneutiken används för att förstå både              
den exorcistiska ritualen men även för att förstå hur och varför den porträtteras så i filmerna.                
Hermeneutiken används för att tolka och analysera de källor som finns i denna uppsats. Vissa               
saker inom filmerna förklaras till exempel inte och behöver tolkas när man sedan jämför den               
historiska idétraditionen av den katolska exorcismen med det som visas inom media.            
Uppsatsen använder sig av en kvalitativ innehållsanalys och använder den för att analysera             
hur ritualen framställs och hur bra den stämmer överens med den katolska exorcismen.  
För att förstå dagens samhälle så måste man titta på samhällets kultur och på dess historia.                
Historiskt sett har den exorcistiska ritualen varit med om mycket. Den har gått från en               
vördnad ritual till något kontroversiellt, och tillbaka igen. Kyrkan har haft mycket            
användning av ritualen, speciellt i dess tidiga dagar, men kyrkan har också tagit avstånd från               
ritualen genom dess långa historia. Att veta vad som har varit och hur en exorcism går till                 
gentemot vad som visas i filmerna och andra medier, dock är det fokus på det cinematiska                
mediet i denna uppsats då det är den som de flesta människor känner till. Att analysera hur                 
riten utförs i de olika filmerna kan man se hur media porträtterar och ser denna ritual. Man                 
kan även se hur det generella samhället ser på denna ritual. Uppsatsens framställning är att se                
på ritualen och hur den och dess historia porträtteras inom media från ett religionhistoriskt              
perspektiv. Den är främst baserad på litteraturstudier och innehållsanalys, men använder sig            
även av hermneutiksanalys.  
 
1.6 Avgränsning 
Uppsatsen kommer inte att ta upp allt om exorcism, utan endast det nödvändiga och en del                
om exorcismens historiska bakgrund, de krav och klassifikationer som krävs, hur ritualen går             
till och även om en av de mest kända exorcisterna så att man får en bättre syn på ämnet och                    
vad som tillkännages exorcism som en historisk ritual. Uppsatsen kommer inte att fokusera             
på alla filmer med exorcism i dem, utan kommer fokusera på olika filmer som är kända för                 
exorcism i dem. En början med filmen The Exorcist (1973) som började trenden med att               
använda exorcism och besatta personer som medel för skräck. The Exorcist III (1990) är en               5

av de uppföljare som följde exorcismen och är närmare exorcism än vad The Exorcist II: The                
Heretic (1977). Uppsatsen kommer sedan analysera en film som kom ut 2005, nämligen The              
Exorcism of Emily Rose, en film som valdes på grund av när den kom ut. Vilket var en av de                    

5 
https://www.imdb.com/list/ls062478205/?sort=release_date,asc&st_dt=&mode=detail&page
=1 - The Exorcist kom ut som första “exorcism” filmen. Sedan en lista på alla registrerade 
filmer med exorcism i dem. 
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nyare tiderna för det som skulle komma att bli modern skräck. 2013 kom The Conjuring ut,                
en film som mottogs mestadels positivt och som startade en trend inom modern skräck.              6

Dessa filmer valdes bland annat på grund av de olika stadier inom skräckgenren som dessa               
filmer kom ut i, 2013s skräckfilmer skiljer sig inte väldigt mycket från de filmer som kom ut                 
2018 eller 2019. Filmerna valdes inte enbart på grund av detta utan även hur de behandlar                
exorcism och hur ritualen porträtteras.  
 
1.7 Annan forskning 
Det finns flera uppsatser och studier som har forskat kring ämnet och exorcism rent generellt.               
Flera av dessa studier jämför hur exorcism användes på de mentalt sjuka och att de egentligen                
inte var besatta utan behövde psykisk hjälp. Vilket är ett återkommande tema inom olika              
skräckfilmer, till exempel The Exorcist, The Exorcist III och The Exorcism of Emily Rose.              
Dessa filmer sätter religion och vetenskap som motpoler och slutar oftast med den mer              
skrämmande förklaringen att deras tro är på riktigt och det finns krafter som kan ta en i                 
besittning. The Exorcist och The Exorcism of Emily Rose väljer att sätta dessa förhållningssätt              
mot varandra. Båda filmerna har detta som ett centralt tema, att se ifall det verkligen var en                 
människa som blev besatt eller om det var någon med ett mentalt tillstånd som till exempel                
schizofreni eller epilepsi. Vilket det även gjorts studier om. En av böckerna som uppsatsen              
har som källa är just att man har forskat om vart exorcism kom från och dess historia inom                  
den katolska kyrkan. Vilket uppsatsen kommer ta fakta från och redogöra den historiska             7

bakgrund som omger denna ritual. Var den kom från, hur den har använts genom historien               
och när den har använts, samt dess återuppväckning runt mitten av 1900-talet.  8

 
1.8 Terminologi 
Exorcism - En ritual för att besvärja ut andar ur människor som tros vara besatta. Denna ritual                 
finns inom flera religioner men är mest känd inom den katolska traditionen i kristendomen. 
 
Exorcist - En präst som genomgått en utbildning inom den katolska kyrkan för att kunna               
bedriva demoner och andar från besatta. 
 
Olika perioder - När uppsatsen tar upp olika perioder inom skräck baseras denna på New               
York Film Academys artikel från 2005 om de olika perioderna inom skräckgenren.  9

 
The Roman Ritual - En helig bok inom den katolska traditionen som är en manual till flera                 
ceremonier och ritualer, bland annat exorcism. Innehåller bland annat regler och riktlinjer för             
dop, äktenskap, nattvard, botgöring, välsignelser och flera andra ritualer inom den kristna            
traditionen. Publicerades 1614. 
 

6IMDB: https://www.imdb.com/title/tt1457767/?ref_=ttls_li_tt - The Conjurings 
popularitet.[Hämtad 2020/05/10] 
7 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. 
8Ibid. s.209. 
9 How Horror Movies Have Changed Since Their Beginning, New York Film Academy: 
Student resources. 
https://www.nyfa.edu/student-resources/how-horror-movies-have-changed-since-their-beginn
ing/ [Hämtad 2020/05/29] 
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Rituals for exorcism and prayers for particular circumstances - Uppdaterad manual av            
exorcism som publicerades 1998. Ersatte The Roman Ritual fram till 2007. 
 
Fader - En titel till präster som kommer från det italienska ordet Padré. 
 
Stola - det långa band som präster, biskopar eller diakoner brukar bära. 
 
Demonologi - Studie och vetenskap om det övernaturliga och paranormala. 
 
Demonologer - Studerande eller experter på ämnet demonologi. 
 
Malleus Maleficarum - Hammer of the witches, eller häxhammaren. En guide till häxjakt som              
är skriven under 1487 av Heinrich Kramer och Jakob Sprenger.  
 
Klassifikationer - Detta begrepp används som de klassifikationer som behövs för att kunna             
genomföra en exorcism, men även de olika klassifikationer som behövs för att Vatikanen ska              
kunna godkänna en exorcism. 
 
The Warrens - Ed och Lorraine Warren var ett par som gjorde sig kända genom sina olika                 
paranormala fall. Ed ska ha haft kontakt med den katolska kyrkan och viss erfarenhet med               
exorcism medan Lorraine skall ha varit ett medium och kunnat ta kontakt med de döda. 
 
1.9 Problematisering 
Uppsatsens syfte är INTE att bevisa att exorcism är på riktigt men inte heller bevisa ifall det                 
är påhittat. Det kan ses som kontroversiellt att använda sig av en exorcists roll i uppsatsen                
men det är för att ta del av den beskrivning som en exorcist ger kring en religiös ritual. I                   
uppsatsen framställs detta material som en källa om ritualen exorcism. Avsikten är inte att              
använda uppsatsen som en plattform åt hans tankar och åsikter. Det finns flera saker att               
problematisera inom uppsatsen. Till exempel att jag använder översättare till att översätta en             
sida på italienska, att både fader Gabriele Amorth och Ed och Lorraine Warren ofta ses som                
kontroversiella och har blivit anklagade för att ha varit lurendrejare. Jag tar inte ställning till               
detta varken i eller utanför uppsatsen och som det framkommer i syftet så ämnar jag inte att                 
ge en plattform åt annat än ämnet exorcism. Uppsatsen förhåller sig objektivt och neutralt.              
Uppsatsen ämnar inte att varken bevisa eller motbevisa en exorcisms eller en exorcists             
legitimitet. Om ordet riktig exorcism används är det för att enkelt skilja på en historisk               
exorcism och en som visas på film.  
 

Exorcism är ett kontroversiellt ämne i sig själv. När man söker på olika databaser om                
uppsatser om exorcism hittar man oftast forskare som frågar om exorcism verkligen är på              
riktigt eller om det är ett mentalt tillstånd som leder personen eller personerna till att tro att de                  
är besatta. Detta är inte något som uppsatsen ämnar att göra. Exorcism har använts i flera                
hemska perioder i historien. Till exempel var former av den exorcistiska ritualen vanligt vid              
de häxjakter som förekom under medeltiden, eller ett annat exempel när det användes för att               
styrka kristendomen och kategorisera andra religioner demoniska. Ritualen har använts till           
mycket och kan ses som kontroversiell på grund av hur den har använts genom historien. Det                
är dock en ritual som har anpassats och adapteras i media, därav måste man känna till vad                 
som är idén bakom ritualen, dess tradition och hur den genomförs för att se vad en exorcism                 
är och hur vi har uppfattat den genom historien. Malleus Maleficarum är en manual för               
häxjakter som är skriven 1487 och är väldigt kontroversiell för sitt ämne men även för sin                
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kvinnosyn och dess legitimitet. Den nämner dock exorcism och beskriver lite om det ämnet.              
Lite info tas från denna bok, men precis som med Amorth eller Warrens är uppsatsen ingen                
plattform för dessa åsikter och tankar. Endast relevant information tas från dessa källor. 
 
The Devil and Father Amorth, dokumentären som jag tar information från kan ses som              
problematisk i och med att det är en spel dokumentär. Dokumentären i sig har ett öppet sinne                 
vare sig exorcism verkligen hjälper eller inte,den tar upp både det religiösa perspektivet och              
det vetenskapliga. Det som gör att denna dokumentär är problematisk är att den försöker att               
skrämma tittaren då den använder sig av musik som påminner om det som kommer ur en                
skräckfilm, förvirrande scener som inte spelar någon roll i dokumentären och det faktum att              
de lägger till en röst effekt på den besatte. Medan ritualen i sig verkar legitim så är andra                  
delar mindre legitima och man ska ta den information som kommer från dokumentären med              
skepticism. Uppsatsen studerar framförallt ritualen och tar information från den, oavsett om            
de lade till en effekt eller inte kan man ta och se hur ritualen utförs. 
 
Ett annat eventuellt problem som kan problematiseras är min användning av ordet ritual och              
rit. I boken Ritualer: Teorier och tillämpning av Hornborg skriver författaren att riter och              
ritual blev ett kontroversiellt ord runt 1970-talet och jämför det med någon som bara utför               
eller utövar föreskrivna handlingar. “Tanken på ritual som ett mekaniserat sätt att utöva en              10

praktik var egentligen inte ny, utan en kritik som redan reformationen och Luther hade riktat               
mot den katolska kyrkan” skriver författaren på sidan 11 i samma bok. Ordets definition i               
Cambridge dictionary beskrivs som “a set of actions or words performed in a regular way,               
often as part of a religious ceremony”. Exorcism är en ritual enligt denna definition av               11

ordet, men kan även beskrivas som en ceremoni eller en rit. Ordets mening eller dess               
innebörd är inte de ritualer eller ritualistiska beteenden som djur och människor gör utan att               
tänka på denna handling. Utan ordet används bara inom den religiösa kontexten, det vill säga               
att den följer den definition som beskrivs av Cambridge dictionary. 
 
Ett annat problem som kan problematiseras ytterligare är problemet med de olika språk som              
som används i källorna. Till exempel är majoriteten av mina källor för denna uppsats på               
engelska. Böckerna som används gavs ut på flera språk, däribland engelska, tyska, franska             
och italienska. Jag kan engelska skapligt flytande och kan då förstå det som står i böckerna.                
Det problematiska med detta är att emellanåt går inte vissa ord eller meningar att översätta               
ordagrant på så sätt kan viss kontext försvinna från det översatta innehållet. Detta händer inte               
ofta men det kan hända. Ett annat språkligt problem är att ett visst antal av mina källor är på                   
italienska. Eftersom jag inte kan italienska måste jag söka upp översättningar eller använda             
mig av översättare. Det blir inte alltid densamma då allt inte går att översätta ordagrant det                
finns ingen garanti att få det helt korrekt. 
 
 
 
 

10 Hornborg, Anne-Christine. Ritualer: Teorier och tillämpning 2005. Studentlitteratur, Lund. 
s. 11 
11Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ritual [Hämtad 
2020/05/15/] 
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2. Exorcism som ritual 
2.1 Historisk bakgrund 
Den exorcistiska ritualen har en lång och rik historia med spår ända från Mesopotamien.              
Uppsatsen har dock den katolska varianten i fokus då detta är den mest kända och den som                 
filmerna använder sig av. Till exempel finns exorcism i andra delar av världen och i andra                
religioner som till exempel hinduism och islam, dock är det andra ritualer och ceremonier              
som tar plats och inte nödvändigtvis en katolsk exorcism. Den katolska exorcistiska ritualen             
är uppsatsens fokus och den som filmerna tar främst inspiration från. I bibeln kan man hitta                
flera exempel där Jesus bedriver demoner och onda andar från folk som han träffar på. Två                
exempel är Mark 5:1-20 och Matteus 10:1. I dessa kapitel pratar de om hur Jesus bedriver                12

en demon från en människa och hur Jesus namn har gett folket makten att driva ut demoner                 
och bota de sjuka. Först 1614 skrevs The Roman Ritual som gjorde det enklare att driva ut                 
demonerna ur de besatta, ritualen innan hade blivit för komplicerad men det hela simplifieras              
med The Roman Ritual. The Roman Ritual skulle komma att användas ända fram till 1998               13

när Rituals for exorcism and prayers for particular circumstances publicerades. Fader           14

Gabriele Amorth berättar att exorcism var nästan utdött och knappt praktiserades           
överhuvudtaget i över tre århundraden, först nu kommer det tillbaka på grund av att              
människor informerats via media. Efter många klagomål på den nya texten fick exorcisterna             15

välja vilken text de skulle använda sig av år 2007. Hur började det? Varianter av exorcism                16

har funnits innan kristendomen, men den hittade ett hem i den tidiga kristendomen och tros               
ha varit en ritual som skall ha använts väldigt ofta. Denna ritual tros ha varit väldigt                
annorlunda från dagens ritual men en sak som överlevde var idén med att använda heligt               
vatten, salt och oljor för att skydda sig och den besatte. Den tidiga kristendomen såg               17

exorcism som ett tecken eller en symbol för guds och Jesus Kristus seger över satans onda                
krafter. Mellan år 250 till 300 år e.vt användes exorcism som ett sätt för att konvertera andra                 
till kristendomen. Den tidiga kristna tron förvandlade gudar från andra religioner till demoner             
och andra onda väsen, när en skulle konvertera till kristendomen användes den exorcistiska             
ritualen som ett måste innan man blev döpt. Ritualen användes för att styrka kristendomens              18

legitimitet gentemot de andra religionerna, med hjälp av exorcism kunde den tidiga kyrkan             
förklara mirakel, gudar och annan symbolik från andra religioner som något ondskefullt.            
Under perioden runt 200 till 250 e.vt ska Påven Cornelius ha haft 52 stycken exorcister               
anställda i kyrkan. Den exorcistiska ritualen skulle senare komma att användas utanför dop             19

för vuxna. Under dessa tider fanns det ingen The Roman Ritual, en exorcistisk ritual utfördes               
i samband med andra böner. Detta nämns i historiska källor som Statuta ecclesiae antiqua              

12 Bibel 2000 - Mark 5:1-20 - Matteus 10:1 
13 Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.99 
14 Ibid. s.99 
15  Ibid. s.99 
16  Ibid. s.100 
17 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge.28 
18 Ibid. s.29 
19 Ibid. s.31 
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som ungefär översätts till Stadgarna för den gamla kyrkan. De nämner hur de ber under en                20

exorcism, vad exorcismen säger till den besatte och demonen som besitter den. Här pratar de               
om hur exorcisten kallar på gud och hur de befaller djävulen att lämna den besatte. Den                21

formula som användes under denna tid har flera liknelser med riterna om exorcism i The               
Roman Ritual. Det är vanligt att folk tror att den exorcistiska riten var “dess gyllene tid”                22

som Young beskriver i sin bok under 900-talet till 1500-talet, bättre känt som medeltiden.              
Ritualen och dess utövare gick dock igenom en kris under medeltiden. Exorcism användes             
inte bara för att bedriva onda andar och demoner, utan användes för vanliga medicinska              
problem som tandvärk och dylika besvär. Inte varje sådant behov behandlades med            23

exorcism men det hände. Många filosofer funderade kring exorcism under denna tid, med             
tankar som hur en demon kan ta en fritt tänkande man i besittning eller hur en exorcist kunde                  
skilja på en demon och en galning. Dessa tankar hjälpte till att skapa de kriterier och                
klassifikationer som behövs för att kunna diagnostisera och godkänna en exorcism. Två            24

olika exorcismer skapades i slutet av medeltiden och början på renässansen. En där exorcisten              
kallade på olika helgons styrkor för att bekämpa den som besatte offret och en anna version                
som beskrivs som mer “magisk” som drar från olika riter som de fann magiska. Efter detta                25

började ritualen återigen att användas av kyrkan som ett instrument att styrka kristendomen.             
Ritualen användes i samband med häxjakt och att konvertera andra till den kristna tron.              
Enligt Malleus Maleficarum, bättre känd som “Hammer of the witches”, var exorcism inte             
lika effektivt som det sades vara när det kom till häxjakterna. Det skrivs  
 
Further, it is submitted that the exorcisms of the Church are not always effective in the repression of devils in                    
the matter of bodily afflictions, since such are cured only at the discretion of God; but they are effective always                    
against those molestations of devils against which they are chiefly instituted, as, for example, against men who                 
are possessed, or in the matter of exorcising children.  26

 
Under dessa tider användes den exorcistiska ritualen av kyrkan för att bota medicinska,             
magiska och demoniska illkommor. Ritualen användes även under häxjakterna i början men            
som det beskrivs i Malleus Maleficarum var de flera problem med dem och inte lika pålitliga                
eller effektiva för deras syften. Exorcism var inte en effektiv lösning mot häxkonst och              
användes inte som ett vapen mot det under 1400-talet. Kramer beskrev exorcism som ett              27

sista försök att befria någon men även då kanske det inte lyckas, det finns ingen garanti.                28

Han hade också en agenda mot exorcism för att kunna lösa problemet med häxkonst genom               
hans metoder. Medeltida symptom på besatta personer är många och väldigt olika. Till             29

exempel skrikande, svärande, korkad och går vidare till omöjliga vridningar av ens kropp             

20 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. s.44 
21  Ibid. s.48 
22  Ibid. s.49 - 51 
23  Ibid. s.61 
24  Ibid. s.61 
25  Ibid. s.62 
26 Kramer, Heinrich. Sprenger, Jakob. Malleus Maleficarum 1487 - Part II, Question II - P.1 
27 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. s.66 
28 Ibid. s.69 
29 Ibid. s.69 
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eller att man blir förlamad. Mestadels av dessa offer sägs ha varit kvinnor, men det fanns                30

män också. Ingen var säker från att bli besatt då även präster och män av hög tro kunde bli                   
besatta. Under 1600-talet fortsatte man att se exorcistiska ritualer och narrativ som pratade             31

om onda andar, demoner och pakter med djävulen. 1614 kom Vatikanens officiella Rituale             
Romanum (The Roman Ritual) i den beskrev man hur flera traditioner och ritualer skulle              
genomföras, bland dessa var The rite of exorcism. The Roman Ritual innehåller riter och              
ritualer som till exempel dop, konfirmation, äktenskap, nattvard och andra välkända ritualer            
inom kristendomen. Med The Roman Ritual kom flera ändringar och den reformerade den             
liturgiska exorcismen. Detta förvandlade den exorcistiska ritualen, nu fick man bara utföra            
den med ett godkännande och under strikta riktlinjer, The Roman Ritual. Exorcism blev inte              32

längre en vanlig före kommelse utan var nu en ritual under strikt kontroll under den officiella                
katolska kyrkan. Flera andra strikta villkor kom under 1700-talet, kyrkan och världen runt             
omkring blev mer och mer skeptiska och dessa nya strikta villkor skulle komma att göra               
exorcistiska utföringar nästintill omöjliga. The Roman Ritual begränsade exorcistens         
auktoritet genom att bestämma att en exorcism skulle ta plats i en kyrka och att det skulle                 
finnas vittnen till ritualen, som skulle se till att den utfördes enligt riktlinjerna. På grund av                33

restriktionerna som sattes på exorcisterna och både kyrkan och andra kristnas skepticism till             
den exorcistiska ritualen blev den mindre och mindre utövad. Den sågs mer och mer som en                
sista utväg om den nu växande medicinska vetenskapen inte kunde lösa problemet. Vissa             
restriktioner blev lösare medan andra blev hårdare. En av de restriktioner som hade kommit              
med The Roman Ritual var att exorcisterna inte längre fick fråga demonen dess namn, när den                
besatte personen och när demonen planerade att lämna den besattes kropp. Helst skulle de              
inte tilltala eller konversera med demonen överhuvudtaget. Detta ändrades senare och           
exorcisten fick tilltala demonen igen, fast denna gång med restriktioner och riktlinjer. 4             34

riktlinjer föreslås. Dessa var:  
 

1. En exorcist ska inte lita på vad en demon säger, utan bara Gud som befallde demonen                
att tala. 

2. En exorcist ska inte ta demonens ord som det enda bevis på sanningen. 
3. En demons anklagelser är inget att lita på och räcker inte för misstanke eller bevis. 
4. Anteckningar tagna under en exorcism får inte användas för att anklaga någon.  35

 
Den katolske exorcismen fanns inte bara i europa utan fanns även där de katolska              
missionärerna spridde sin tro. Till exempel fanns exorcism i Kina, Mexiko och i delar av               
Afrika. Ritualen användes som ett verktyg för att visa den katolska kristendomens            
överlägsenhet jämfört med andra religioner, dock inte genom att förklara deras kulturer som             
demoniska. Den ritualen som kommer från dessa länder tenderar till att skilja sig från den               36

officiella ritualen. På grund av att de ofta är långt bort från kyrkans kontroll och uppsikt                
tenderar ritualen att bli influenserad av deras kulturer genom åren. 1700-talet var inte ett bra               37

30 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. s.67 
31 Ibid. s.68 
32 Ibid. s.116 
33 Ibid. s.118 
34 Ibid. s.128 
35 Ibid. s.128 
36 Ibid. s.131 
37 Ibid. s.131 
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århundrade för exorcismen. Det fanns andra manualer för exorcism utöver The Roman Ritual,             
dessa blev dock dömda och förbjudna under tidiga 1700-talet. Efter förbjudandet av andra             38

exorcistiska manualer började kyrkan, samhället och medicinska experter att pressa          
exorcisterna och införa hårdare restriktioner på dem. Skepticismen växte, men med slutet av             
1700-talet uppstod Romantiken. En rörelse som såg det nödvändiga i att ha kvar gamla              
kulturella “vidskepelser” och som tog emot den exorcistiska ritualen med öppna armar.            39

Kyrkan tog dock avstånd från de exorcistiska ritualerna och ville inte godkänna de fall som               
kom in. Ett fåtal fall var genomförda med kyrkans tillstånd under de åren, detta ändrades               
dock år 1812. År 1812 i en liten by (Tosos) i Spanien var det ett flertal som påstod sig vara                    
besatta.De flesta var kvinnor men ingen av de blev godkänd en exorcism. Till slut var               
efterfrågan så hög att ett gäng av de besatta omringade byns prästs hus och hotade att döda                 
honom om han inte genomförde en exorcism på dem. Flera av kvinnorna visade tecken på               
besittning som till exempel att deras kroppar började ha okontrollerbara ryckningar, särskilt            
under Corpus Christi högtiden. Prästen skickade och frågade om de kunde skicka en exorcist              
eller om han kunde utföra några ritualer. Biskopen sa nej och skickade kvinnorna att jobba               
istället, de skulle även leva på en måttlig diet och bli instängda eller arresterade om de inte                 
skötte sig. Detta hjälpte inte och prästen flydde byn. Fallet blev känt och hade kunnat               40

legitimerat exorcism under den tiden om de hade godkänt att ritualerna skulle utföras. Under              
1800-talet romantiseras den exorcistiska ritualen, förskönades, och med detta kom ett av de             
första medierna att anpassa den exorcistiska riten i berättelsen. Die Elixire des Teufel             
(“Djävulsdrycken”) skrevs av E.T.A. Hoffman och handlar om en munk som blir besatt efter              
att ha druckit en mystisk dryck som skall ha blivit bryggd av djävulen själv. Det hela visar sig                  
ha en grund i huvudpersonens psykologiska snarare än det teologiska eller paranormala. En             41

exorcistisk ritual är med i boken och detta var en start för exorcism inom media och hur det                  
har romantiseras och anpassats genom populärkulturen. Under 1800 och 1900-talet blev den            
exorcistiska ritualen och dess utövare attackerade av väldig skepticism och anklagelser.           
Dessa anklagelser kom från kyrkan, medicinska experter och psykologer och professorer           
inom det psykologiska området som börjat växa fram under mitten av 1800-talet. Ritualen             
sågs som många idag ser ritualen. Som en föråldrad ritualisk tradition inom den katolska              
kristendomen. Väldigt få exorcismer genomfördes under denna period. Inom media var           
exorcismen mer än välkommen och fler böcker skrevs som innehöll satanism, demoner,            
djävulen, pakter, goda präster och exorcismer. Kyrka och stat växte isär mer och mer i flera                
länder inom Europa under sena 1800-talet och genom 1900-talet. Vatikanen hade en            
teologisk strid inombords med de som vidhöll de exorcistiska ritualerna och de som ville              
modernisera tron och var kritiska till den exorcistiska ritualen. Den medicinska vetenskapen            42

växte sig kraftig i mitten av 1800-talet, vilket ledde till mer kritik mot den exorcistiska               
praktiken. Doktorer ska ha gått igenom äldre fall av olika besittningar och kategoriserat dessa              
som mentala sjukdomar, den förste att göra så ska ha varit dr. Jean-Martin Charcot. Denna               43

debatt har pågått i årtionden och pågår än idag. De flesta läsare håller kanske med exorcister                
och de som säger sig ha varit besatta medan andra håller med de medicinska experter och                
läkare som diagnostiserar det med en mental diagnos. 1973 visades The Exorcist för olika               

38 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. s.162 
39 Ibid. s.170 
40 Ibid s.172-173 
41 Ibid s.174 
42 Ibid. s.191 - 193 
43 Ibid s.194 
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bio publiker runt hela världen, detta gav exorcism rampljuset igen och introducerade en hel              
värld för en ritual som de flesta inte visste om. Fler exorcismer började dyka upp och ämnet                 
fortsatte. Filmen skapade ett intresse för ämnet som inte setts förut. Senast 2018 öppnades              
kurser upp för blivande exorcister. Efterfrågan är hög än idag och till viss del är det på                 44

grund av det ökade intresset i ritualen efter filmerna. 
 
2.2 Klassifikationer 
Det är inte vem som helst kan genomföra en exorcism. En exorcist måste först vara en präst                 
och efter en utbildning bli godkänd som en exorcist av den lokale biskopen. Det är flera steg                 45

till denna ritual, detta då ritualen både är kontroversiell och farlig om den inte hanteras               
korrekt. Innan man kan efterfråga en exorcist måste man ha bevis på att det verkligen är en                 
besatt person och inte någon mental sjukdom. Den besatte personen eller dennes familj ska              
helst vara en troende och praktiserande katolik. Dessa bevis är bland annat de olika symptom               
som till exempel prata i tungor, alltså prata flera språk som man inte kunde förut, veta saker                 
som man inte kunde veta förut, visa kraftigt hat mot Gud och heliga symboler och vara                
våldsam mot sig själv eller andr. 
 
2.3 Symptom 
Det finns flera symptom när man är besatt av en demon. Det allra främsta av dessa symptom                 
är att man pratar med olika distinkta röster och på flera språk som man inte hade kunnat                 
plugga eller som man inte kunde prata, oftast latin, hebreiska eller grekiska. Enligt fader              
Gabriele Amorth finns det flera olika versioner av besittningar, det finns sann besittning och              
sedan finns det andra versioner som besatthet och hemsökelse eller angrepp. Hemsökelse            46

eller “Diabolical obsession” som han beskriver i boken kan förekomma för både människor,             
djur, objekt och platser. (När det gäller hus så är det symptom där elektronik kan skadas,                47

dörrar och fönster slås upp, röster, fotsteg, infestationer av skadedjur och kraftiga och ofta              
illaluktande dofter ). Fader Gabriele Amorth säger också att varje fall av en besittning är              48

unik, en kan behöva en exorcism eller mindre ritualer medan ett annat fall kan behöva många                
år av flera exorcistiska ritualer och ceremonier. Vissa kan vara tysta fall och andra kan ha                49

mer uppenbara symptom på en besittning. Han beskriver också att den besatte faller i en trans                
eller en hypnos och detta låter demonen att ta över den besattes kropp. Den kan inte ta över                  
själen, bara kroppen. Andra symptom som intensiv hosta kan förefalla under ritualen om             50

den besatte åt fördömd mat. I dessa fall är det bättre att ge den besatte heligt vatten, salt och                   51

oljor. Flera demoner kan besitta samma person, Fader Gabriele Amorth beskriver ett fall             52

med en kvinna som heter Joanna, hon skall då ha haft tre olika demoner i sin kropp varav två                   
försvann enkelt medan en ska ha varit mer ihärdig. Detta visas även i bibeln. Vilket               53 54

44 BBC: https://www.bbc.com/news/world-europe-43697573  [Hämtad 2020/05/ 29] 
45 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd 
Entertainment 
46 Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.66 
47 Ibid. s.72-73 
48 Ibid. s.74 
49 Ibid s.67 
50 Ibid. s.66 
51 Ibid s.66 
52 Ibid. s.67 
53 Ibid. s.68 
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Amorth även hänvisar till. En besatt människa kan fungera mer eller mindre normalt en hel               55

dag eller flera veckor och månader, och bara få enstaka attacker där demonen eller anden tar                
över. Dessa attacker kan komma då och då, det beror på fallet. Andra fall kan ha konstanta                 56

attacker. Detta tankesätt gällande besatta och återkommande attacker har rötter från 300-talet.           
Det kan också förekomma att de försöker skada andra och sig själva. Eller att de förlorar                 57

medvetandet. Det finns flera symptom och en besatt behöver inte ha alla dessa symptom då               58

varje fall beskrivs som unikt.  
 
2.4 Exorcism som ritual 
Vad är en exorcistisk ritual och hur genomförs den? Ritualen måste genomföras av en              
certifierad präst med en utbildning inom exorcism och spirituella besittningar, om den ska             
vara officiell och inom kyrkans tillstånd. Vilka är med på ritualen? Detta varierar från              59

situation och exorcist, exorcisten Gabriele Amorth hade med sig sju stycken personer som             
han kallade för “guardian angels”, de var där för att hålla fast den besatte ifall den skulle bli                  
aggressivare eller attackera, men även för att hjälpa till att be. Vanligtvis är det den besatte,                60

en exorcist, några vänner eller släktingar till den besatte och några hjälpare som förbereder              
och hjälper till att be. Den besatte måste ha någon vän, släkting eller lokal pastor med sig                 
under exorcismen. Exorcisten ska hellre be böner eller citera från Bibeln eller The Roman              
Ritual än att skapa sina egna böner. Exorcisten använder sig sedan av Rituals for exorcism               
and prayers for particular circumstances eller The Roman Ritual. Fast Gabriele Amorth            
fortsatte använda the rite of exorcism inom The Roman Ritual med kyrkans auktoritet. 2007              61

fick varje exorcist sedan använda sig av vilken text den föredrog. The rite of exorcism och               62

Rituals for exorcism and prayers for particular circumstances är till för att försvaga demonen              
och för att stärka både exorcistens och den besattes tro, men även för att få hjälp av gud,                  
treenigheten eller någon ängel som lyssnar. Det är även guide eller manual för att kunna               
genomföra en exorcism. Men det står inget om hur man ska stå eller vara under ritualen, men                 
det står att ritualen måste börja med orden “Ecce crucem dominie”. Exorcisten ska yttra de               63

orden medan han placerar en del av hans stola på den besattes nacke och skall även placera                 
sin högra hand på den besattes panna. Sedan spelar heligt vatten, salt och olika oljor en                64

viktig roll inom den exorcistiska ritualen. Heligt vatten skyddar den besatte som demonen har              
i sin besittning och försätter demonen i ett försvagat stadium, olja används för att skydda               
personen, medan salt är ett används främst vid exorcism av platser eller för att förhindra att                

54 Bibel 2000  - Mark 5:1-20. 
55 Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.68 
56 Ibid. s.82 
57 Young, Francis. A History of Exorcism in Catholic Christianity 2016. Palgrave Macmillan, 
Cambridge. s.43 
58 Amorth, Gabriele. With Fezzi, Elisabetta. Father Amorth: My Battle against Satan  2017. 
Sophia Institute Press, USA. s.76 
59 Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s. 96-97 
60 Ibid. s.67 
61 Ibid. s.100 
62 Ibid. s.100 
63 Ibid. s.105 
64 Ibid. s.105 
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platsen blir hemsökt om demonen skulle ta skydd där. Salt, olja och heligt vatten blir               65

välsignade under regulationerna i boken The Benedictional. Under den exorcistiska ritualen           66

försöker exorcisten att identifiera de demoner eller andrar som har den besatte i sin              
besittning. Detta för att veta om demonen har ett bibliskt namn, vilket betyder att de är                67

svårare att hantera. Att säga sitt namn gör demonen svagare och är ett tydligt steg i riktning                 68

mot en framgångsfull exorcism, vilket även kan hända när man frågar när och hur demonen               
eller anden besatte personen. Eftersom varje fall är unikt vet man inte vad som kan hända                69

innan och efter en exorcism, olika övernaturliga fenomen kan förekomma och det kan vara              
allt från att man spyr till levitation. I media visar de en exorcism och sedan är allting bra                  70

eller så misslyckas den, i en historisk exorcism brukar det inte räcka med en exorcism. Det                71

finns fall där det behövs tre stycken exorcistiska ritualer och ett fall i Italien som krävde mer                 
än nio stycken exorcistiska ritualer. En exorcist tar kraft från Gud, Jesus Kristus,             72

treenigheten och olika änglar (oftast Mikael eller Gabriel) En exorcism kan ta plats på flera               
ställen, oftast en kyrka eller den besattes hem. En exorcism kan alltså genomföras på vilket               
ställe som helst, men helst ett lugnt område där den besatte och exorcisten känner sig trygga                
och kan genomföra ritualen. Om den besatte inte kan träffa en exorcist så får man höra av sig                  
till exorcisten, men inom the roman ritual så måste exorcisten träffa den besatte personligen.              73

Vatikanens officiella ståndpunkt på vad exorcism är är detta:  
Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un                  
oggetto sia protetto contro l'influenza del Maligno e sottratto al suo dominio, si parla di esorcismo.  74

Vilket översätts ungefär till detta: När kyrkan offentligt och med auktoritet, i Jesu Kristi              
namn, ber om att en person eller objekt skyddas mot det ondas inflytande och avlägsnas från                
hans dominans, kallas det för exorcism. Vilket har beskrivits hur det går till. Detta stämmer               
bra överens med de 6 steg som finns inom The Roman Ritual. Dessa 6 steg är                
(Sammanfattade): 

 
1. Närvaro - Exorcisten känner en ond eller demonisk närvaro. 
2. Avslöjning - Demonen försöker att dölja sin natur och exorcisten fastställer demonens            

namn. För att lista ut vilken demon det är och för att bedöma dess styrka. 

65   Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.132 
66  Ibid. s.131 
67 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd 
Entertainment. (Men även Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist 
Explains the Demonic: The Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia 
Institute Press, USA. s.102).  
68 Ibid. s.102 
69 Ibid s.102 
70 Ibid. s.103-104 
71  Ibid s.106 
72 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd  
73   Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.112 
74 Holy See -The Rite Of Exorcism 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_1999
-01-26_il-rito-degli-esorcismi_it.html [Hämtad 2020/04/15] 
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3. Brytpunkten - När demonen blir avslöjad och talar med sin sanna röst och pratar om               
den besatte i tredje person. 

4. Rösten - Demonens sanna röst är farlig och exorcisten ska inte lyssna på demonens              
lögner och därav måste demonens sanna röst tystas. 

5. Striden - Exorcisten och demonen strider om den besattes kropp. Exorcisten försöker            
få ut mer information ur demonen.  

6. Det sista steget, Utdrivning - Detta steg händer bara ifall exorcisten vinner kampen.             
Guds vilja låter exorcisten vinna och befaller demonen att återvända där den kom             
från.  75

 
2.5 Fader Gabriele Amorth (1925 - 2016) 
Fader Gabriele Amorth föddes den 1 maj 1925, dog 16 september 2016. Han blev en präst                
inom den katolska kyrkan år 1954 men blev inte en officiell exorcist förrän 1986. Vilket var                
13 år efter att The Exorcist (1973) hade släppts. Han arbetade som exorcist mellan 1986 och                
2009. Efter några år tog han återigen upp exorcism. 1990 var han med och etablerade               
organisationen “International association of exorcists”. Hans sista exorcism genomfördes 1          
maj 2016, på en kvinna kallad för Christina. 2013 berättade han att han hade genomfört               76

160,000 exorcistiska ritualer, dock menade han att siffran med fullskaliga besittningar var            
betydligt lägre. 

 
Father Gabriele Amorth (1925 - 2016). 
 
 

75 The Roman Ritual - The Rite of Exorcism 
76 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd  
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3. Exorcism i film 
3.1 The Exorcist (1973) 
Filmen regisserades av William Friedkin (1935). Det finns två olika versioner av denna film,              
originalet och director's cut. Uppsatsen kommer främst titta på director’s cut då den är 10               
minuter längre och är verisionen som bäst representerar regissörens vision. Uppsatsen           
kommer ha originalversionen i åtanke men kommer främst fokusera på director’s cut. The             
Exorcist är baserad på en bok med samma namn som utgavs 1971, boken är skriven av                
William Peter Blatty (1928-2017) och är löst baserad på ett verkligt fall från 1949. Detta fall                
visade sig vara påhittat där ungen förklarade efter exorcismen att han fejkade hela             
besittningen. Men både William Peter Blatty och William Friedkin trodde att detta fall var på               
riktigt när de skrev boken respektive regisserade filmen.  77

 
Handling 
Filmen handlar om unga Reagan McNeil som spelas av Linda Blair (1959). Hennes mamma              
Chris McNeil, spelas av Ellen Burstyn (1932), har skiljt sig med sin make och fått jobb i en                  
aktivist film och därmed flyttar hon och dottern till Washington D.C. Innan detta hade fader               
Merrin, spelad av Max von Sydow (1929 - 2020), varit i Irak på en arkeologisk expedition                
som då kan ha väckt upp en gammal ondska. Fader Damien, spelad av Jason Miller               
(1939-2001), försöker ta hand om hans gamla mamma (Vasiliki Maliaros (1883-1973), men            
som senare i filmen avlider. Reagan bjuder in en demon med hjälp av ett ouija bräde och blir                  
senare besatt. Oförklarliga händelser händer i och med besittningen, Reagans säng skakar,            
Chris hör något på vinden, elektriciteten krånglar och en staty av jungfru Maria blir              
vanhelgad. Reagan själv börjar bete sig aggressivt och visar olika beteenden som hon inte              
visat förr. Till exempel kissar hon på sig framför en grupp, har ett aggressivt och sexuellt                
beteende och talar med flera röster. De behandlingar som olika doktorer och psykologer             
föreslår hjälper inte och de beteenden som Reagan visar upp blir allt allvarligare, inklusive              
självskade beteende. En psykolog föreslår att det kan vara ett tillstånd som heter             
“somnambuliform besatthet”, ett tillstånd där patienten tror att han eller hon är besatt av en               
demon eller annat övernaturligt väsen. För att bota detta föreslår de en exorcism. Chris som               
nu är desperat vänder sig till Fader Damien, han säger att det är ovanligt och att han inte kan                   
något om exorcism och att han måste ha tillstånd från kyrkan för att ens få utföra en                 
exorcism. Fader Damien bestämmer sig för att hjälpa Chris och Regan, han går och pratar               
med demonen som har Reagan i sin besittning och samlar bevis. Hans bevis godtas och fader                
Merrin skickas för att leda i exorcismen. De utför exorcismen och det verkar fungera. Men               
när de tar en paus dör fader Merrin av en hjärtattack och fader Damien offrar sig själv för att                   
få bort demonen från Reagan. Efter exorcismen flyttar Chris och Reagan bort från             
Washington D.C. Filmen slutar där.  78

 
Klassifikationer och Symptom 
De klassifikationer som Reagan visar är att hon pratar lite latin och franska. Två språk som                
hon inte kunde förut. Sedan pratade hon även engelska, fast bakvänt. Olika demoniska             
händelser som inte kan förklaras, extremt aggressivt och sexuellt beteende. Heligt vatten            

77 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd 
78 The Exorcist   (1973) [Blu-ray] Regissör: William Friedkin: Warner Bros. 
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bränner demonen inuti och gör fysiskt ont. Vrider kroppen på onaturliga sätt och flera              
krampaktiga anfall. Hon har även ett aggressivt självskadebeteende.  79

 
Bildexempel på symptom och hur Regans får ett aggressivt beteende och onaturliga            
förvrängningar av kroppen.   80

 
Ritualen 
I filmen säger de att fader Merrin har gjort en exorcism innan och att den tog flera månader.                  
Reagans ritual tog en natt, men den misslyckas då fader Merrin dör och fader Damien lurar ut                 
demonen från Reagan och in i honom strax innan han tar självmord genom att hoppa ut ur                 
fönstret. Själva ritualen misslyckas i filmen, men hur utgörs den? Fader Merrin och fader              
Damien går upp till Reagans rum där hon är fastbunden så att hon inte ska kunna skada sig                  
själv eller andra, innan de går upp ber fader Merrin en snabb bön. Fader Merrin påbörjar                
ritualen genom att kasta heligt vatten på Reagan, som får fysisk smärta av vattnet, sen kastar                
han lite på fader Damien och sen sig själv. Medan han gör detta ignorerar han demonens                
försök att lura prästerna genom att blanda lögner med sanning. De enda gångerna som fader               
Merrin talar till demonen är genom befallningar, till exempel när han befaller demonen att              
tiga eller då han befaller demonen att lämna Reagans kropp. Fader Merrin läser en bön ur                
“The Roman Ritual” och dess kapitel - The Rite of Exorcism. Han fortsätter att lösa bönen                
samtidigt som fader Damien läser upp vissa delar av den. Merrin fortsätter att kasta heligt               
vatten på demonen som är i tydlig smärta. Merrin befaller demonen att lämna Reagans kropp               
och lägger sin hand på hennes panna. Efter ett tag kommer Merrin fram till en linje som är                  
det mest kända citatet i filmen och som denna uppsats är döpt efter “The power of christ                 

79  Ibid. 
80 Thought Catalog: 
https://thoughtcatalog.com/natalia-vela/2018/05/35-fascinating-things-most-horror-fans-dont-
know-about-the-exorcist/ [Hämtad 2020/05/29] 
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compels you”. Denna fras och andra versioner av liknande fraser citeras gång på gång av               
fader Merrin och fader Damien under ritualen. Detta verkar fungera och Reagan börjar             
levitera. Demonen är synligt försvagad av ritualen och börjar använda fader Damiens mors             
röst för att få honom arg och börja tvivla. Detta funkar och de båda prästerna behöver en kort                  
paus. Fader Merrin går upp till Reagan och fortsätter att be, medan Damien sitter och pratar                
med Chris. Damien går upp igen och hittar fader Merrin död i vad ser ut som en hjärtattack.                  
Demonen sitter där och hånler. Det är nu som exorcismen har misslyckats. Som en sista               
lösning blir Damien rasande och lurar in demonen i sig själv och hoppar ut genom fönstret                
mot sin död.  81

 
Början av den exorcistiska ritualen i filmen.  82

 
Slutsats 
Fader Gabriele Amorth sa i en intervju att The Exorcist var en av hans favoritfilmer. Han                
menade att det var den film som var mest lik hans yrke. Det är den film som bäst har                   
visualiserat hur det är att vara en exorcist och hur en exorcism går till. Han påpekade dock att                  
det var mindre specialeffekter enligt hans erfarenheter inom fältet . Han menar att            83

händelserna i filmen är gjorda seriöst men de har överdrivit händelserna. han säger också att               
det kan vara väldigt våldsamma besatta men inte till den extent som med Reagan . The               84

Exorcist kom ut 1973 och utspelas på 1970-talet, därav gör de rätt i att använda The Roman                 
Ritual när de bedriver demonen från Reagans kropp. Då Rituals for exorcism and prayers for               
particular circumstances publicerades 1998. I exorcism scenerna i filmen följer de 6 stegen             
som det står i The Roman Ritual. Den följer även vissa av de olika riktlinjer som infördes på                  
1600-talet. I och med att exorcisten och deras assistenter inte ska ta demonens ord som               
sanning, dock följer dem de vanliga med att fråga om demonens namn. Filmens ritual följer               
den exorcistiska ritualen från den katolska idétraditionen väl förutom vid vissa tillfällen. Ett             
av dessa tillfällen är när det heliga vattnet bränner Reagan och gör fysisk skada, detta är ett                 
återkommande fel i de diverse filmerna. Ett annat fel är att fader Merrin fortsätter exorcismen               
själv, vilket ledde till hans död. Tekniskt sätt så följer detta de essentiella reglerna för den                

81 The Exorcist   (1973) [Blu-ray] Regissör: William Friedkin: Warner Bros. 
82 USA Today: 
https://eu.usatoday.com/story/life/entertainthis/2018/12/24/exorcist-45th-anniversary-why-ho
rror-classic-doesnt-feel-scary-anymore/2374247002/ [Hämtad 20/05/29] 
83 The Devil and Father Amorth (2017) [NETFLIX] Regissör: William Friedkin: Ltd 
Entertainment. 
84  Amorth, Gabriele. With Stimamiglio, Stefano. An Exorcist Explains the Demonic: The 
Antics of Satan and His Army of Fallen Angels 2015. Sophia Institute Press, USA. s.103 
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exorcistiska riten då en exorcist inte ska genomföra exorcisten själv, ingen av Reagans             
släktingar är med men det är en av hennes lokala präster vilket gör det rätt inom exorcismens                 
idétradition. Filmen gör många misstag med flera symptom som de överdriver och lägger till,              
men den gör även flera saker korrekt. Fader Gabriele Amorth beskriver att en besatt person               
inte minns det som hände efteråt medan en hemsökt, kontrollerad, angripen och annan             
besatthet person minns det som hände. Enligt detta bör man kunna dra en slutsats om de                85

besittningar som har presenterats i dessa filmer som uppsatsen har analyserat. I slutet av              
filmen säger både Reagans mamma och Reagan själv att hon inte har något minne av               
händelsen. Dock visar filmen att Reagan kanske minns något trots allt. 
 
3.2 The Exorcist III (1990) 
Filmen är regisserad av William Peter Blatty (1928-2017), författaren till bokserien som The             
Exorcist filmserien är baserade på. Denna film är den kanoniska uppföljaren till Exorcist I              
och II. II kommer inte tas in i denna uppsats då den har väldigt lite med exorcism att göra. III                    
är mer en uppföljare till första filmen än den andra.  
 
Exorcism III är baserad på William Peter Blattys uppföljare till hans första bok The Exorcist               
(1970). Uppföljaren heter Legion och följer liknande händelser som filmen. Denna film har             
ingenting med The Exorcist II: The heretic (1977).  
 
Handling 
Filmen tar plats 15 år efter första filmen. Den handlar om biträdande kommissarie Bill              
Kinderman, spelad av (1927-1999) George C. Scott. Kinderman spelade en mindre roll i             
första filmen. Kinderman är god vän med prästen Dyers (Ed Flanders 1934-1995), som var              
vän till fader Damien från den första filmen. Kinderman utreder flera mord som har ägt rum i                 
staden. Dessa mord är dock väldigt mystiska och verkar ha flera religiösa kopplingar då              
offren antingen blir korsfästa eller är en präst dem själva, morden verkar också ha en               
koppling till “The Gemini killer”, James Vernamun som spelades av Brad Dourif (1950). Ett              
till offer hittas, denna gång en präst. Orelaterat till mordet hamnar Fader Dyer på sjukhus och                
Kinderman besöker honom. Kinderman träffar sedan dr. Temple, spelas av Scott Wilson            
(1942-2018), dr. Temple berättar om en patient i deras mental avdelning som de hittade för               
15 år sedan men som de ännu inte har identifierat. Ett tag senare hittas fader Dyer död, tömd                  
på sitt blod. Kinderman tar sig an fallet och kopplar mördaren till the Gemini Killer. Han tar                 
sig till mental avdelningen och besöker den mystiska patienten som personalen kallar “Patient             
X”. Samtidigt som detta sker får fader Morning, spelad av Nicol Williamson (1936-2011),             
flera visioner och tecken på något ont. Kinderman träffar patient X som visar sig vara fader                
Damien Karras från första filmen, återigen spelad av Jason Miller (1939-2001). Kinderman är             
chockad men det visar sig att fader Karras inte är i kontroll, istället så är the Gemini Killer i                   
kontroll. Han förklarar att de är flera själar i kroppen men att han är mästarens favorit.                
Mästaren är samma väsen som fader Karras och fader Merrin utförde en exorcism på för 15                
år sedan. Som hämnd låter mästaren the Gemini Killer fortsätta morden i Karras kropp. Fler               
mord händer på sjukhuset och Kinderman listar ut hur detta händer, demonen byter kropp              
med en dement gammal dam vilket gör det enklare att kontrollera. The Gemini Killer              
försöker attackera Kindermans familj, specifikt hans dotter, men blir avbruten av fader            
Morning som startar en exorcism. Exorcismen verkar fungera tills demonen ryter ifrån och             
lyfter upp fader Morning upp till taket med hjälp av telekinesi. Fader Morning fortsätter              

85 Amorth, Gabriele. With Fezzi, Elisabetta. Father Amorth: My Battle against Satan  2017. 
Sophia Institute Press, USA. s.76 
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ritualen men blir avbruten då han upptäcker att han sitter fast och att huden slits loss från                 
honom när han försöker ta sig därifrån, han blir nedslängd från taket i cellen och antas död.                 
Kinderman anländer till demonens cell en stund senare och har en konfrontation med             
demonen. Fader Morning tar sig upp när Kinderman håller på att förlora och tillsammans              
lyckas de ta få Karras att tillfälligt ta kontrollen vilket ger Kinderman chansen att skjuta               
honom. Detta gör ett slut på demonen och the Gemini Killers terror, även filmen tar slut här.  86

 
Klassifikationer och Symptom 
Fader Karras eller The Gemini Killer kan prata flera språk och pratar med flera olika röster.                
Kan framkalla hallucinationer och visioner. Klättrar på väggar och tak. Kan även överföra sitt              
sinne mellan olika kroppar. Flera själar och väsen i samma kropp. Bränns av heligt vatten och                
får fysisk smärta. Svag mot crucifix, kan använda sig av telekinesi.          87

 
Exempel på hur demonen överför sitt sinne mellan kropparna och hur den kan klättra på tak.  88

 
Ritual 
De symptom som fader Karras visar är att han talar med flera röster i olika språk, tar över                  
andras kroppar, klättrar på väggar och tak, telekinesi och kan framkalla visioner och olika              
sorters hallucinationer. Filmens exorcism tar mycket inspiration från den första filmen men            
ändrar och lägger till flera saker. Fader Morning läser ur samma sorts bok som fader Merrin                
gjorde i första filmen, The Roman Ritual - Rite of Exorcism. Fader Morning kastar heligt               
vatten på demonen medan han läser ur boken och framkallar treenigheten. Demonen            
använder sig av hallucinationer och illusioner samt telekinesi för att besegra fader Morning.             
Dessa illusioner visas som ormar som slingrar sig runt Mornings fötter och att boken som han                
läser ur börjar brinna. Denna illusion visas dock vara sann när Kinderman hittar boken.              
Morning blir besegrad när han kastas upp till cellens tak och hans hud fastnar mot den. Sedan                 
slängs han ner och delar av huden slits av. Kinderman går in och konfronterar demonen,               
demonen säger att hans motiv var att hjälpa Kinderman att tro igen, vilket Kinderman säger               
att han tror men att han tror på det onda som demonen har gjort (det berömda “I believe”                  
talet). När Kinderman trotsar demonen lyfter fader Morning som man trott varit död upp sitt               

86 The Exorcist III (1990) [Blu-ray] Regissör: William Peter Blatty: 20th Century Fox. 
87Ibid. 
88 Bloody disgusting: 
https://bloody-disgusting.com/editorials/3578046/masterpiece-exorcist-iii-nearly-turns-30-fin
ally-getting-due/ [Hämtad 2020/05/29] 
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crucifix och tillsammans hjälper dem fader Karras att tillfälligt ta kontrollen över sin kropp              
igen. Sedan skjuter Kinderman honom. Även denna exorcism misslyckades.  89

 
Fader Morning genomför ritualen och läser ur The Roman Ritual.   90

 
Slutsats 
Även denna film gör rätt när de använder sig av the roman rituals rite of exorcism när de                  
genomför exorcismen för att driva ut demonen och de onda andar som har fader Damien               
Karras kropp i deras besittning. Fader Morning gör helt fel som genomför exorcismen ensam              
och inte har någon assistent eller annan präst eller läkare med under riten. Han följer riten                
skapligt väl annars. Fader Morning konverserar inte med demonen och följer de riktlinjer som              
introducerades på 1600-talet. De 6 stegen är inte följda då fader Morning inte tar tid till att                 
känna av närvaron och går rätt in i cellen och påbörjar exorcismen direkt genom att kasta                
heligt vatten på den besatte vilket återigen fysiskt skadar den besatte och demonerna inuti.              
Ritualen slutar abrupt när fader Morning mottar skador på grund av demonens telekinetiska             
kraft, vilket inte är ett av de kända symptomen för besatta personer. Denna exorcism handlar               
mer om maktspelet mellan fader Morning och demonen, senare maktspelet mellan demonen            
och Kinderman. Filmen gör många misstag med flera symptom som de överdriver och lägger              
till. 
 
3.3 The Exorcism of Emily Rose (2005) 
Filmen regisserades av Scott Derrickson. Denna film kom ut 2005 och regisserades av Scott              
Derrickson.  
Denna film är löst baserad på ett fall i Tyskland om Anneliese Michel (1952-1976).   91

89 The Exorcist III (1990) [Blu-ray] Regissör: William Peter Blatty: 20th Century Fox. 
90 The Golden Closet: 
https://www.thegoldencloset.com/merchant/merchant.mvc?Session_ID=2bd8e964463dd1457
8fb31df1c792b13&Screen=PROD&Product_Code=P01242&Category_Code=NEW [Hämtad 
2020/05/29] 
91 IMDB: “ The Exorcism of Emily Rose is based on a screenplay written by American 
screenwriters Paul Harris Boardman and Scott Derrickson (who also directed the movie). 
The screenplay is loosely based on the real-life case of Anneliese Michel (1952-1976), a 
German woman who was diagnosed by doctors as an epileptic but subsequently underwent 
67 exorcisms on the advise of a friend who believed that she was possessed by demons. 
Anneliese died of malnutrition and dehydration at the age of 23. She weighed 68 pounds at 
the time.”  - https://www.imdb.com/title/tt0404032/faq?ref_=tt_faq_sm [Hämtad 2020/04/06] 
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Handling 
Filmen handlar om advokat Erin Burner, spelad av Laura Linney (1964), som blir tillägnad              
ett fall där en exorcism ska ha tagit en ung kvinnas liv. Denna unga kvinna heter Emily Rose,                  
spelad av Jennifer Carpenter (1979). Emily sägs ha blivit besatt och att deras lokala präst               
fader Richard Moore, spelad av Tom Wilkinson (1948), ska ha utfört en exorcism som då ska                
ha tagit hennes liv. Filmen handlar om vad som hände efter exorcismen och huruvida fader               
Moore var ansvarig för hennes död eller om han var oskyldig. Filmen utspelar sig främst i en                 
domstol där de tar upp de olika aspekterna om exorcism och huruvida ritualen relaterar till               
diverse psykiska tillstånd som till exempel schizofreni eller epilepsi. Medan domstolen pågår            
blir Erin Burner och fader Moore “attackerade” (oklart om detta faktiskt hände) av mörka              
krafter, troligtvis samma krafter som hade tagit Emily Rose i deras besittning. Fallet pågår i               
flera dagar och under denna tid presenteras flera olika teorier till vad som kunde ligga bakom                
Emily’s beteende. Åklagarens sida berättar om de olika medicinska teorierna om vilken eller             
vilka sjukdomar som Emily kunde ha haft, den som de pratar mest om är epilepsi som har                 
psykopati som följd, därav hennes aggressiva beteende, självskadebeteende och en vägran att            
äta mat. Advokat Erin och fader Moore tar istället upp möjligheten att Emily faktiskt var               
besatt. Man får se att exorcismen misslyckades. I slutet av filmen vet man inte om Emily                
faktiskt var besatt eller inte, det beror på vilka man håller med i filmen, åklagarens sida eller                 
Erin och fader Moore. Oavsett vilken sida man står på blir fader Moore förklarad skyldig till                
dålig behandling av Emily Rose.  92

 
Klassifikationer och Symptom 
Emily Rose pratar i olika språk. Nämligen tyska, latin, arameniska, hebreiska och grekiska.             
Dock har hon kunnat studera dessa språk. Det nämns att Emily var väldigt troende och gick                
en utbildning där hon studerade latin och grekiska, utbildningen erbjöd även hebreiska och             
arameniska. Hon hade även tagit tyska klasser i skolan. Hon talade även med flera röster,               
vilket de i medicinska läkare sa var att varje människa hade två stämband, ett som man                
använder dagligen och en som man sällan använder sig av. De trodde att en av hennes                
attacker kunde ha fått henne att tala i båda av stämbanden. Hon hade symptom av olika                
mentala tillstånd som schizofreni, psykopati och epilepsi. Emily led även av krampaktiga            
ryckningar, onaturliga vridningar av sin kropp, självskade beteende, aggressivitet och          
anorexia. Hon visar fysisk smärta och brännmärken av crucifix. Efter exorcismen lider hon             
även av en hög feber.  93

92 The Exorcism of Emily Rose  (2005) [Film] Regissör: Scott Derrickson: Screen Gems. 
93  Ibid. 
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Erin diskuterar Emily Roses exorcismen och symptomen med Dr. Mueller (Kenneth Welsh            
1942).  94

 
Ritual 
Man får se ritualen en timme och 1 timme och 16 minuter in i filmen. Innan de börjar                  
exorcismen säger fader Moore direkt till de närvarande personerna att de varken ska prata              
eller lyssna på demonen. Ritualen börjar med att fader Moore läser ur The Roman Ritual: the                
rite of exorcism. Det verkar fungera tills de börjar kommunicera med demonen och försöka få               
demonen att säga sitt namn. Demonen kallar på de katter som fanns i huset och katterna                
attackerar fader Moore, samtidigt som demonen attackerar Emilys far som är i rummet då              
exorcismen utfördes.Demonen lyckas distrahera de i rummet och hoppar sedan ut ur fönstret             
och springer iväg. De följer efter demonen och får fast den i familjens stall. Ritualen               
fortsätter i stallet och de försöker få demonen att säga sina sex sanna namn. Hästarna i stallet                 
blir som galna under ritualen och blixten slår ner i närheten med jämna mellanrum. Demonen               
rabblade upp sex stycken namn, varav två var Belial och Lucifer. Kända namn för djävulen               
själv. Ormar och skorpioner framkallas för att förstöra ritualen, men ritualen fortsätter en             
stund till, innan Emilys far blir sparkad av en häst. Ritualen förstörs och när de frågar i                 
domstolen om varför de inte försökte med en annan exorcism svarade fader Moore att den               
besatte måste godkänna att man får utföra ritualen på dem. Själva ritualen pågår från 1 timme                
och 16 minuter till 1 timme och 23 minuter in i filmen, inte en lång exorcism men de                  
förklarar mycket runtomkring om exorcism och vad det skulle kunna vara i domstolscenerna.             
I en av dessa scener tar försvaret in en professor vid namn dr. Adani (spelad av Shohreh                 
Aghdashloo (1952). Hon sägs vara en expert på exorcism och andra spirituella fenomen. Hon              
tror att Emily blev besatt för att hon var extra känslig för den andra sidan och hade därför                  
lättare att bli besatt än vad andra människor hade. Experten tar även upp att det var den                 
medicinska drogens fel att exorcismen misslyckades, läkemedlet skulle då ha gjort henne            
påverkad vilket då hindrade den psycho-spirituella chocken som en exorcism förser.  95

94 Truechristianity.info 
https://www.truechristianity.info/en/films/the_exorcism_of_emily_rose.php [Hämtad 
2020/05/29] 
95  The Exorcism of Emily Rose (2005) [Film] Regissör: Scott Derrickson: Screen Gems. 
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Emily Rose under början av den exorcistiska ritualen.  96

 
Slutsats 
Denna exorcism följer de 6 stegen väl. Exorcisten känner redan av demonen och behöver inte               
göra så under ritualen. Avslöjningen av demonens sanna namn är något som fader Moore              
försöker med under hela ritualen men lyckas bara framåt slutet. Han tyglar dock inte den               
sanna rösten och förlorar striden när Emilys pappa blir skadad under ritualens gång. Vilket              
resulterar i att utdrivningen misslyckades. Filmen behandlar bevis delen mestadels bra, men            
fader Moore är ingen kvalificerad exorcist och fick inte Vatikanens officiella godkännande att             
genomföra ritualen.På grund av detta genomför han flera misstag. Till exempel att han             
konverserar och lyssnar betydligt mer på demonen än vad de i The Exorcist eller The Exorcist                
III gjorde. Vilket bryter mot de riktlinjer som infördes på 1600-talet. Även i denna film visar                
sig det att heligt vatten skadar fysiskt vilket inte stämmer överens med idétraditionen. En              
doktor, Emilys fader och även hennes pojkvän hjälper till och assisterar fader Moore under              
ritualen. Filmen gör många misstag med flera symptom som de överdriver och lägger till,              
men den gör även flera saker korrekt. 
 
3.4 The Conjuring (2013) 
Conjuring är en modern skräckfilm som kom ut 2013, filmen regisserades av James Wan.              
Den handlar inte strikt om en exorcism eller har exorcism som fokus, men filmskaparna              
använder sig av en exorcistisk ritual i slutet av filmen. Filmen handlar om Ed (1926 - 2006)                 
och Lorraine (1927 -2019) Warren och är baserad på deras händelser. Fokuset ligger på ett               
hemsökt hus där en person sedan blir besatt och en exorcism måste utföras.             
Huvudkaraktärerna Ed och Lorraine Warren har varit med på en exorcism tidigare och detta              
får man se i filmen. Lorraine Warren ska ha varit med i filmens produktion och är nöjd med                  97

hur de porträtterade henne och hennes man Ed Warren. 
 

96 Cryptic Rock: https://crypticrock.com/the-exorcism-of-emily-rose-haunting-a-decade-later/ 
[Hämtad 2020/05/29] 
97 The Conjuring (2013) [DVD] Regissör: James Wan: Warner Bros. 
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Handling 
Filmen handlar om Ed (spelad av Patrick Wilson (1973) och Lorraine Warren (spelad av Vera               
Farmiga (1973). Ett par som arbetar med det övernaturliga. Ed Warren är en “demonolog”              98

och Lorraine säger sig också vara en demonolog, men även ett medium. Filmen börjar med               
att de föreläser om ett av deras fall, fallet av den mystiska dockan Annabelle. De visar en kort                  
presentation och svarar på frågor. Medan detta sker ser man att olika mystiska händelser i ett                
gammalt hus i Rhode Island, New England. En familj flyttade nyligen in i detta hus som                
verkar hemsökt. Huset ägs av Carolyn Perron, spelad av Lili Taylor (1967), och hennes make               
Roger Perron, spelad av Ron Livingston (1967). Det som Carolyn och Roger inte vet är att                
huset har ett mörkt förflutet. Det bodde en häxa vid namn Bathsheba, hennes syster var               
tydligen bränd på bål vid Salems häxjakter. Bathsheba offrade sitt barn till satan och hängde               
sig sedan i ett träd på hennes gård, innan hon dog förbannade hon marken och huset som var                  
därpå. Efter det hemsökte hon de som vågade flytta in. Carolyn och hennes familj har ingen                
aning vad som har hänt i huset. Efter att flera övernaturliga fenomen har hänt, kontaktar               
Carolyn demonologerna Ed och Lorraine Warren. Lorraine listar ut vad som har hänt i huset               
och vad denne häxa, nu demon är ute efter. Demonen vill nämligen ta Carolyn i besittning                
och genom henne mörda hennes familj. Fler övernaturliga saker händer, till exempel dog             
familjens hund, fåglar flyger in i huset och bryter nacken, man hör folk klappa och gå runt i                  
huset, barnen går i sömnen och en annan pratar med ett av spökena som hemsöker huset.                
Experterna Ed och Lorraine bedömer att huset behöver en exorcism och samlar därefter bevis              
för att få Vatikanen att godkänna exorcismen. Medans detta händer får Lorraine kontakt med              
andar som har dött där och får reda på mer av husets historia. De spelar sedan in diverse                  
övernaturliga fenomen och beteenden och skickar iväg beviset för att få exorcismen godkänd.             
Men Carolyn blir besatt innan de hinner få besked. Hennes tillstånd förvärras snabbt och hon               
försöker mörda en av hennes döttrar som heter April, spelad av Kyla Deaver (2003). Ed               
bedömer att en exorcism inte kan vänta och tänker utföra en själv, då de inte hinner till en                  
präst. Han har haft erfarenhet av en exorcistisk ritual där han och Lorraine närvarade men inte                
utfört en själv. Under denna exorcism blev Lorraine traumatiserad av något som hon såg och               
Ed blev rädd för hennes säkerhet, så han är medveten om riskerna med en exorcism.               
Exorcismen misslyckas och de hittar April som gömde sig från sin mor innan och Carolyn               
smiter från exorcismen. De hittar båda under huset och lyckas få bort demonen från Carolyn.               
Filmen slutar med att Warrens kör hem och ställer in en hemsökt musiklåda som var med i                 
filmen i deras museum.  99

 
Klassifikationer och Symptom 
I filmen The Conjuring (2013) visar de flera klassifikationer för en exorcism. De visar också               
symptom för ett hemsökt hus. Ed och Lorraine tyckte att själva huset behövde en exorcism               
därav är hem sökningarna också ett symptom för besatthet. Dörrar öppnar och smäller igen av               
sig själva, en rutten lukt genom huset, klockor stannar kl. 03.07, fåglar flyger in i huset och                 
dör, familjen hör folk viska, skrika och klappa händerna, familjen blir attackerad, den yngsta              
dottern pratar med ett av spökena, en av döttrarna går i sömnen och andra liknande symptom                
på att huset är i en demons besittning. Man får även se en del av en exorcism under en                   
föreläsning som Ed och Lorraine Warren håller i. Där pratar de om att den besatte pratade                
bland den bästa latin som Ed hade hört. Den besatte var blek, svettig och hade ögonvitorna                
framme. De visar också att han började gråta blod och att ett upp och nervänt kors började                 
synas på hans mage.Den besatte Carolyn visade andra symptom. Carolyn blir besatt av att              

98 Expert på det övernaturliga eller en mystik (Se terminologi). 
99 The Conjuring (2013) [DVD] Regissör: James Wan: Warner Bros. 
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den döde häxans demon spyr blod i hennes mun, därefter blir Carolyn lika stark som två män,                 
kan levitera och telekinesi. Under den exorcistiska ritualen spyr hon upp blod och får ett               
demoniskt ansikte. Hon visar även fysisk smärta när heligt vatten kastas på henne.  100

 
Exempel på det demoniska ansiktet som Carolyn får under ritualen.  101

 
Ritual 
Exorcismen tar plats i husets källare. Ed Warren leder exorcismen då ritualen dömdes             
brådskande och för att de inte kunde få tag i prästen i tid. Både Ed och Lorraine har varit med                    
på en exorcism förut och vet hur det går till, dock är de både traumatiserade efter den                 
exorcismen då Lorraine såg något fruktansvärt. Ed börjar läsa från The Roman Ritual - Rite               
of Exorcism, börjar på engelska och fortsätter sedan på latin. Roger och en av Ed’s vänner                
hjälper att binda fast Carolyn på en stol så att hon inte ska skada någon under exorcismen.                 
Hon har också ett lakan över sig vilket de använde när de skulle binda fast henne. Ed kastar                  
sedan heligt vatten på henne och hon vrider sig av smärta och skriker ut. Ed fortsätter att läsa                  
ritualen ett tag och fåglar flyger in i huset och dör. Efter att ritualen pågått ett tag börjar                  
Carolyn att sväva, hon svävar sakta uppåt till källarens tak och sedan leviterar hon upp och                
ner med huvudet mot golvet. Ed blir avbruten flera gånger under ritualen och den misslyckas               
ner Carolyn får en shotgun att skjuta mot Ed. Ed klarar sig men Carolyn får reda på vart en av                    
hennes döttrar gömmer sig. Det är oklart om den exorcistiska ritualen fortsätter eller inte då               
Ed säger “By the power of god, I condemn you back to hell” när de senare hittar Carolyn                  
medan hon försöker mörda hennes dotter April. Hon blir omgiven av hennes make Roger, Ed               
och Lorraine Warren och de lyckas få ut demonen genom att vädja till Carolyns mänskliga               
sida att stå emot. Detta lyckas men jag skulle säga att den exorcistiska ritualen som               
genomfördes misslyckades, då det inte var den som fick ut demonen.   102

 

100Ibid. 
101 Aftonbladet: 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/a/4dWB0R/karleksfull-och-stilig-retroskrack 
[Hämtad 2020/05/30] 
102 The Conjuring (2013) [DVD] Regissör: James Wan: Warner Bros. 
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Lorraine Warren hjälper Carolyn och Ed under ritualen.   103

 
Slutsats 
Filmen utspelar sig på 1970-talet och gör därför rätt till att använda The Roman Rituals rite of                 
exorcism för att driva ut demonen. Denna films adaption av den exorcistiska ritualen gör fler               
misstag än vad som stämde överens med idétraditionen av en exorcism. Filmen följer bevis              
och symptom mestadels korrekt i början av filmen. Med elektronik som slutar fungera, en              
hemsk odör i huset och även att det mesta händer kl. 03 på natten som en skymf mot                  
treenigheten. Själva ritualen stämmer inte överens med en katolsk exorcism. De följer inte de              
6 stegen och verkar ta mer inspiration från andra skräckfilmer än från den katolska              
idétraditionen av en exorcism. Ed Warren lyssnar på demonen och avbryter flera gånger             
under själva ritualen.  

 

 

 
 
 
 

103 The Wrap.com: 
https://www.thewrap.com/the-nun-james-wan-on-his-creation-of-a-superhero-like-horror-uni
verse/ [Hämtad 2020/05/30] 
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4. Slutsats 
 
Det finns flera filmer som handlar om exorcism och ännu fler med en variation av               
besittningar och alla dessa är inte inom skräckgenren utan vissa är komedier och andra är               
draman eller thrillers. En film som har en exakt replikation av en exorcism finns troligtvis               
inte och kommer troligtvis inte att hända heller. Detta på grund av att det inte medför samma                 
34sorts känsla eller fascination hos publiken som en överdriven variant av ritualen ger. De              
filmer som är minst lik den ritualen som porträtteras av källorna vore filmen The Conjuring.               
Då det kan förekomma levitation under en exorcistisk ritual är det inte som James Wan               
porträtterar det med att Carolyn leviterar upp till taker upp och ner och kastar sig sedan ner på                  
golvet. Alla de filmer som har analyserats och studerats i denna uppsats tenderar till att               
överdriva vissa delar av ritualen med specialeffekter och ett mer dramatiskt språk. Det är en               
självklarhet att filmskaparna kommer att dramatisera ritualen för bäst effekt för deras publik             
men ju mer ritualen liknar originalkällan desto fler personer vet vad det egentligen är. Den               
moderna exorcismens historia är fylld av tvetydigheter och förutbestämda meningar, de flesta            
av dessa kommer från filmerna. Filmerna gör ett bra jobb på vissa saker som till exempel hur                 
de inte visar att någon av deras exorcistiska ritualer fungerar första gången eller att allting blir                
bättre efter en exorcism. Fader Amorth förklarar att en exorcism inte nödvändigtvis löser allt              
utan att det kan behöva flera exorcismer för att driva ut det demoniska ur en besatt person                 
eller en hemsökt plats. The Exorcist är den film som presenterar en mer korrekt              
representation av ritualen. Med hjälp av hermeneutik och innehållsanalys kunde jag analysera            
hur ritualerna sköttes i historien och hur de sköts nu och representeras inom media. Som               
förklarat i introduktionen har filmerna valts ut för deras olika representationer av ritualen men              
även för när de kom ut och de olika perioder som filmerna spelades in i. Man kan se hur                   
förhållningen till ritualen har ändrats genom historien. I början var det något nytt och väckte               
såväl intresse och skräck. 1973 var den första skräckfilmen med exorcism i den, men även               
den (framförallt utav dessa fyra filmer) som var närmast den katolska idétraditionen. Vid             
1990 var de vanare vid ritualen och därav behövde de spela upp dramatiken och skräcken.               
2005 var de så vana vid att exorcism användes i skräck att de försökte förklara vad som                 
hände. 2013 var exorcism ett ord som direkt kopplades till skräckfilmer, då behövde man              
vara annorlunda från vad som redan hade gjorts. Man kunde inte spela säkert och ta från                
kristendomens historia, man behövde något nytt. Denna ritual har fångat folks fascinationer i             
flera år och detta fortsatta intresse för ritualen får oss att vilja veta mer om den. 
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