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Abstract  

Please register your abstract and publication details in DiVA: 

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=1367808 

 
I uppsatsen analyseras musiken i Jan Troells film Så vit som en snö (2001). 

Det framgår att musiken är en viktig komponent i filmen. I filmen förekommer 

tidstypisk musik: visartade melodier, jazz och operettmelodier vilka framförs 

i olika slags arrangemang. Melodierna används för att skapa en narrativ ”väv” 

i ljud- och musikläggningen. Flera melodier har en gemensam texttematik. 

Som en central ljudläggningsteknik används musikaliska teman. 

Musikinslagen karakteriseras som diegetiska, icke-diegetiska eller 

metadiegetiska. I uppsatsen skiljs vidare mellan strukturell, metaforisk och 

kontextuell funktion hos musikinslagen. Dessutom används begrepp som 

timbre och klangfärg för att beskriva musiken.  
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1. INLEDNING 

Filmen Så vit som en snö (2001) som är regisserad av Jan Troell, innehåller 

mycket musik och musiken är framträdande i filmen. I min uppsats vill jag ge 

en bild av den musik som förekommer i filmen och dessutom undersöka hur 

musiken interagerar med den visuella gestaltningen. Detta kan bidra till en 

förståelse av hur musiken i en film har betydelse för hur filmen tolkas.  

 

Filmmusik uppstår först i relation med bilden.1 Musiken i en film kan ha olika 

funktioner till exempel att relatera till karaktärer och händelser i narrativet, att 

spegla och komplettera det narrativa sammanhanget, att förmedla känslor samt 

att skapa stämningar. Claudia Gorbman skriver att valet av musik, det vill säga 

musikens tonspråk, påverkar hur relationen mellan bild och musik uppfattas. 

Musikvalet styr upplevelsen av filmen och genererar därmed 

tolkningsalternativ.2 Musiken kan även ha ett egenvärde/underhållningsvärde 

oberoende av dess funktion i narrativet. I en intervju beskriver Ingmar 

Bergman film och musik som ”uttryck och kommunikation som går förbi 

människans förnuft och vidrör hennes känslomässiga centrum”.3 Enligt Peter 

Bryngelsson har musiken har stor förmåga att påverka. Han menar att 

”[m]usiken skänker blicken möjlighet att känna, lukta och smaka på det vi 

ser”.4  

 

Jan Troell är en av de mest betydande regissörerna inom svensk film med en 

omfattande filmproduktion: 15 långfilmer och ett stort antal kortfilmer. Han 

har inte endast regisserat utan i regel även filmat och klippt flertalet av sina 

filmer.5 Många av filmerna har tilldelats priser och nomineringar, både 

svenska och internationella. Hans första långfilm som regissör Här har du ditt 

liv (1966) fick en guldbagge för bästa regi, Så vit som en snö (2001) tilldelades 

 
1 Claudia Gorbman, Unheard Melodies. Narrative Film Music (Bloomington: Indiana 
University Press, 1987), s. 12. 
2 Gorbman 1987, s. 11, 16. 
3 Charlotte Renaud, ”Bergman och musiken” i ”Exklusivt för Ingmar Bergman.se”, 18/10 
2011, https://www.ingmarbergman.se/universum/en-obesvarad-kärlek-till-musik, s. 11-12, 
besökt 2020-04-26. 
4 Peter Bryngelsson, Filmmusik. Det komponerade miraklet (Stockholm: Gidlunds förlag, 
2015), s. 27. 
5 Michael Baumgartner, Ewelina Boczkowska, Music, Collective Memory, Trauma, and 
Nostalgia in European Cinema after the Second World War (New York: Routledge, 2020), s. 
184. 

https://www.ingmarbergman.se/universum/en-obesvarad-kärlek-till-musik
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guldbagge för bästa film, bästa regi och bästa foto och Il Capitano (1991) fick 

en guldbagge för bästa film. Andrées luftfärd (1982) blev Oscarsnominerad 

för bästa utländska film. Andra erkännanden är att Troell 1998 tilldelades 

professors namn och att han 2010 fick Svenska Akademins stora pris.  

 

Troell berättar att filmen Snövit var den första film som han såg på bio och att 

denna film väckte hans intresse och blev ingången till en livslång passion för 

filmmediet.6 Ett tidigt fotointresse med fokus på stillbild var bakgrunden till 

ett stilgrepp som ofta finns med i hans filmer.7 Enligt Alexis Luco är Troells 

intresse för realism ”att gripa tag i skönheten i varje ögonblick” tydlig i hans 

filmproduktion. Han är en filmskapare som ”målar” lyriska bilder med 

kameran.8 I många av filmerna är temat längtan ett centralt begrepp – längtan 

efter frihet, äventyr och att förverkliga sig själv.9  

  

Bakgrunden till Så vit som en snö är att en vän till Troell i början på 90-talet 

visade honom ett porträtt på aviatrisen Elsa Andersson som var den första 

kvinnan i Sverige som tog flygcertifikat. Hon utbildade sig dessutom till 

fallskärmshoppare trots starka protester från hennes far. Berättelsen om Elsa 

väckte Troells intresse och Troell gjorde tillsammans med Jacques Werup och 

Karl-Erik Olsson efterforskningar om Elsa Andersson.10 Berättelsen gavs ut 

som roman med titeln Den ofullbordade himlen, 1996, av Jacques Werup.11 

En fragmentarisk berättarstil utmärker filmen där perspektivet växlar mellan 

minnesbilder från Elsas liv och scener där hon sitter på tåget på den resa som 

skulle bli hennes sista. Filmens titel är hämtad från två sånger i filmen 

nämligen ”Djurtämjarns dotter” och ”Konvaljens avsked”. Båda sångerna 

innehåller uttrycket ”vit som snö”. Ansvarig för musiken i filmen är Magnus 

Dahlberg som är utbildad i klassisk komposition och filmmusik i USA.12  

Syfte och frågeställning 

Ljudspåret i en film består av tre komponenter: dialog, musik och ljudeffekter 

och formar tillsammans med bilden åskådarens filmupplevelse. I Så vit som 

en snö innehåller ljudspåret mycket musik och musiken är framträdande i 

 
6 Wikipedia, uppslagsord ”Jan Troell”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan-_Troell, besökt 20/11 
2020-11-20. 
7Tapper, Michael och Jon Dunås, Intervju med Jan Troell, Filmhäftet, vol. 29 (2001), nr. 1, s. 
6-8. 
8 Alexis Luco, ”Re-Sounding Trauma. Sonic Flashbacks in the Films of Jan Troell”, i Michael 
Baumgartner och Ewelina Boczkowska, (ed) Music, Collective Memory, Trauma, and 
Nostalgia in European Cinema after the Second World (New York, Routledge, 2020), s. 184.  
9 Kurt Mälarstedt, Jan Troell (Stockholm: Norstedts, 2011), s. 21.  
10 Mälarstedt 2011, s. 301. 
11 Mälarstedt 2011, s. 305, 308. 
12 Tapper m.fl. 2001, s. 4. 
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filmen. Jag vill använda denna film som ett exempel på hur filmmusik kan 

användas som ett led i narrativet och hur detta påverkar hur jag som betraktare 

tolkar och tar till mig handlingen.  

 

Syftet med uppsatsen är 

• att öka förståelse för hur musik kan fungera som meningsbärare i film, 

• att bidra med kunskap om hur tolkning av musiken kan bidra till en 

fördjupad upplevelse av film samt 

• att analysera och förklara hur musik och bild samverkar i en film. 

 

Den övergripande frågeställningen är: vilka funktioner har musiken i filmen 

och hur samspelar musiken med foto, manus och övrig ljudläggning? Jag 

hoppas att min uppsats ska bidra till en ökad medvetenhet om musiken som 

ett centralt element i filmskapandet.  

Avgränsning och metod 

I min uppsats har jag valt att i första hand analysera den musik i filmen som 

bygger på etablerade melodier.13 Melodierna förekommer i såväl traditionella 

som för filmen specialskrivna arrangemang. Till min hjälp med att identifiera 

melodierna har jag haft en lista från Svensk Filmdatabas som innehåller 

merparten av den musik som ingår i filmen. Listan uppger endast ett fåtal av 

de musiker som framför musiken i filmen. Inte heller filmens eftertexter ger 

någon fullständig information i detta avseende.  

 

I kontakten med Svenska Filminstitutet fick jag veta att det inte var möjligt att 

få tillgång till något körschema för filmen, där det i detalj framgår vilka 

musikstycken som ingår och var i filmen dessa stycken förekommer. Jag har 

därför varit hänvisad till att göra en egen inventering av den musik som 

förekommer i filmen och när den förekommer.  

 

Jag har skapat ett schema för musikläggningen genom att noga gå igenom 

filmen och ange vid vilken tid som olika musikstycken spelas och vilken typ 

av arrangemang och besättning som förekommer. Underlaget för min analys 

är filmens olika musikstycken, i olika slags arrangemang, i de filmiska 

sammanhang där de förekommer.  

 

Min metod kan beskrivas som hermeneutisk. Hermeneutik kan förstås som 

tolkningslära, en lära om förståelse. Att tolka är att ange betydelse – vi tilldelar 

 
13 Svensk filmdatabas, se bilaga, samt eftertexter till filmen. 
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mening åt det som tolkas.14  Grundläggande för hermeneutiken är att det inte 

finns ett generellt sätt att avgöra och värdera huruvida en tolkning/läsning av 

till exempel en film är korrekt. En enskild tolkning är inte uttömmande – i 

betydelsen man kan inte exkludera alternativa tolkningar och påståenden. 

Filmfilosofen Alberto Baracco citerar i detta sammanhang Stephen Mulhall 

som skriver: ”…he doesn´t consider it to be exhaustive, as if its validity 

excludes any alternative readings or claims: in making itself heard it has no 

desire to render other voices mute”. Öppenheten för olika tolkningar är enligt 

Baracco en gängse uppfattning bland filmfilosofiska hermeneutiker.15  

 

I mitt fall kan processen beskrivas som att jag försöker tolka delarna (de olika 

musikaliska elementen) i ljuset av helheten (filmens narrativ som helhet) och 

tvärtom, med målet att få ökad förståelse av bägge. Det hermeneutiska 

förhållningssättet innebär att när jag drar en slutsats eller börjar argumentera 

för en viss tolkning i musiken, så måste jag vara beredd att ompröva mina 

tidigare tolkningar.16 

 

Mitt tillvägagångssätt kan beskrivas på följande sätt: Jag har sett filmen flera 

gånger –vissa gånger i sin helhet, andra gånger vissa sekvenser. När jag har 

gått igenom filmen har jag gjort iakttagelser som fördjupas för varje 

genomgång. I detta arbete har jag kunnat peka ut vissa mönster, t.ex. gällande 

återkommande stycken, särskilda kopplingar till känslor eller karaktärer eller 

liknande. Vidare har jag gjort iakttagelser om musikens skiftande funktioner i 

filmen. Dessa iakttagelser ligger sedan till grund för min analys och mina 

tolkningar av musikinslagen i de olika scenerna. 

 

Min förförståelse när jag har tolkat filmen Så vit som en snö har utgjorts av 

min kunskap och erfarenhet som musiker och musikvetare men inte 

specialintresserad av film. När jag har tolkat filmen så har jag haft nytta av 

min kombinerade bakgrund som musiker och student i musikvetenskap.  

 

I min metod ingår att se om, läsa om och lyssna om för att mejsla ut en 

tolkning. Denna process har även lett fram till en tolkning av vilka musikaliska 

teman som är mest betydelsefulla i filmen ur ett helhetsperspektiv. Detta har i 

sin tur fått styra i vilken ordning som dessa presenteras i uppsatsen. 

 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Efter detta inledande kapitel ges i 

kapitel 2 en presentation av de centrala musikaliska teman som ingår i filmen 

och en analys görs av hur musiken samverkar med bilden och andra filmiska 

 
14 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik (Stockholm: 
Norstedts Akademiska Förlag, 1978), s. 57-58. 
15 Alberto Baracco, Hermeneutics of the Film World: A Ricoeurian method for Film 
Interpretation (Cham: Springer Nature, 2017), s. 12, 22.  
16 Baracco, 2017, s. 22. 
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element i de i de enskilda scenerna. Musikstyckena presenteras i ordning efter 

vilken betydelse jag menar att de har i narrativet. I kapitel 3 ges sedan en 

övergripande analys av musikens funktion i filmen med hjälp av olika 

filmteoretiska begrepp. 

Forskningsläge  

Även om det finns en omfattande litteratur om filmmusik så är forskning med 

fokus på filmmusikanalys endast ett mindre delområde inom 

musikforskningen.  

 

Beträffande musikens narrativa funktion har jag haft stor hjälp av Unheard 

Melodies. Narrative Film Music (1987) av Claudia Gorbman. Boken är en av 

de första akademiska böckerna om filmmusikens funktion. I boken behandlas 

narrativa aspekter på filmmusik i allmänhet, bland annat definieras ”diegetisk” 

och ”icke-diegetisk” musik. Gorbman anknyter till musiken i stum- och 

ljudfilm och musikalisk praxis i klassisk Hollywoodfilm.  

 

Michel Chion är en av vår tids mest intressanta författare och teoretiker. I 

boken  Film, a Sound Art (2009)  redogör Chion för hur ljud (inklusive musik) 

och bild kommunicerar i en film. Kurt Londons Film Music (1936), är en 

omfattande tidig bok i europeisk filmhistoria med en redogörelse för 

filmmusikens historia, estetik och teknik. I Christine Lee Genaros bok 

Listening to Stanley Kubrick. The Music in His Films (2012) analyseras 

musiken i Kubrick samtliga filmer från Fire and Desire till Eyes Wide Shut. 

Den musik i filmerna som inte är specialskriven sätts in i historisk kontext. 

Även Kate McQuistons bok We´ll Meet Again, Musical Design in the Films 

of Stanley Kubrick (2013) beskriver musikens centrala roll i Kubricks 

filmskapande och analyserar hans filmmusik. 

 

Dessutom kan nämnas Andrei Tarkovsky´s Sounding Cinema av Tobias 

Pontara (2020). Författaren belyser hur olika musikaliska genrer samverkar 

med olika filosofiska och existentiella teman i några av Tarkovskijs filmer, 

Solaris (1978) Stalker (1979), Nostalgia (1983) och Offret (1986). I likhet 

med hur jag har arbetat i denna så fokuserar Pontara på etablerade verk snarare 

än på specialkomponerad musik. Vidare kan nämnas ”Der dunkle Spiegel: 

Bachs Musik in den Filmen Ingmar Bergmans” (2007) och ”Richard Wagner 

im Films bis 1945” av Tobias Plebuch. Peter Bryngelssons Filmmusik – det 

komponerade miraklet (2006 & 2015) är en redogörelse för filmmusikens och 

filmmusikteorins historia. Vidare kan nämnas artiklar om filmkompositörerna 

John Williams och Hans Zimmer av Joakim Tillman. 
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Det finns inte någon forskning om musiken i Så vi som en snö och forskningen 

om Troells filmer är mycket begränsad jämfört med till exempel den som har 

ägnats åt Ingemar Bergman trots att Troell framstår som en av Sveriges 

främsta nutida filmskapare. Beträffande musiken i Troells filmer finns 

filmforskaren Jon Dunås doktorsavhandling Apparaturbetraktelser. 

Metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv, som lades fram 2001. 

Denna avhandling innehåller ett kapitel om musiken i Här har du ditt liv. 

Dunås konstaterar i sin avhandling att musiken har en framträdande roll i 

denna film. Dunås skriver att centrala ledmotiv förekommer i ljudläggningen 

som har stor betydelse i narrativet. Här finns således likheter med 

ljudläggningen av Så vit som en snö.  

 

Den kanadensiska musikvetaren Alexis Luco har i sin forskning intresserat sig 

för Jan Troell och musiken i filmerna Här har du ditt liv och Nybyggarna. 

Luco har redovisat detta i ”Re-Sounding Trauma. Sonic Flashbacks in the 

Films of Jan Troell”, i Baumgartner, Michael och Ewelina Boczkowska, (red) 

Music, Collective Memory, Trauma, and Nostalgia in European Cinema after 

the Second World (2020).  

Filmteori 

För att få en vidgad förståelse för musikens roll i ett filmiskt sammanhang 

behöver jag även knyta an till ett övergripande filmteoretiskt perspektiv. 

Enligt Gorbman blir filmmusik till i samverkan med det narrativa 

sammanhanget. Någon ren musik i förhållande till filmnarrativet existerar 

således inte.17 Gorbman framhåller att all musik i kombination med bild 

automatiskt skapar en innebörd/mening för betraktaren, oberoende av om det 

är avsett eller inte.18 Samverkan mellan bild, musik och andra ljudeffekter 

samt dialog utgör det sammanlagda filmiska uttrycket.19 Andersson och 

Hedling refererar till Michel Chion som betonar ljudspårets betydelse. De 

skriver: ”Bullret, musiken, rösten, effekterna, alla bidrar de till att ge filmen 

djup bortom de tematiska och visuella fälten”.20 Betydelsebärande element kan 

även innefatta kameraperspektiv, klippning, ljusläggning och skådespeleri. 

Det narrativa sammanhanget är avgörande för hur musiken samverkar med 

övriga filmiska element, det vill säga musikens påverkan på den filmiska 

berättelsen. Musikens skapar konnotationer i samverkan med övriga 

filmelement och genererar härigenom filmens atmosfär och stämning.21 

 
17 Gorbman, 1987, s. 12, 15. 
18 Gorbman, 1987, s. 15. 
19 Gorbman, 1987, s. 15-16.  
20 Lars-Gustaf Andersson & Erik Hedling, (red) Modern filmteori 2 (Lund: Studentlitteratur, 
1995), s. 10.  
21 Gorbman 1987, s. 30.  
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Musiken styr vår upplevelse av filmens narrativ – den påverkar 

känsloupplevelsen och formar perceptionen. Claudia Gorbman skriver: 

“…music sets moods and tonalities in a film, it guides the spectator’s vision 

both literally and figuratively.”22 Gorbman anknyter till begreppet ”unheard 

melodies”, som lanserades av Kurt London på 1940-talet och som innebär att 

musiken har en underordnad relation till bilden och att betraktaren omedvetet 

och intuitivt tar till sig musiken.23  

 

Det musikaliska uttrycket, det vill säga musikens struktur, dynamik och 

instrumentering påverkar hur relationen mellan bild och musik uppfattas. För 

att belysa detta refererar Gorbman till språkvetenskapen och begreppet 

”kommutation” (förändring, ombyte) och exemplifierar med en och samma 

filmsekvens som ljudläggs med olika typer av musik. Interrelationen mellan 

musik och bild genererar olika tolkningsalternativ beroende på valet av 

musik.24 

 

Gorbman skiljer mellan tre olika slags meningsskapande koder i film. Rena 

musikaliska koder utgörs enligt Gordman av det musikaliska uttrycket och 

strukturen som till exempel motivens uppbyggnad och reprisering, 

tempoförändring, harmonik samt instrumentering. Kulturella musikaliska 

koder förklaras utifrån musikaliska konnotationer som refererar till historisk 

period eller social klass. Gorbman exemplifierar här med att musiken under 

filmens förtexter indikerar något om musikstilen och innehållet i det följande 

narrativet. Filmmusikaliska koder beskriver Gorbman som musikens relation 

till den film/övriga filmelement den uppträder i. Dessa olika koder har 

betydelse för vilken innebörd som betraktaren tillskriver narrativet.25  

 

Musiken kan skapa en kontinuitet mellan två rumsligt skilda scener och 

härigenom fungera som ett slags auditiv söm mellan scenerna. I 

montagesekvenser används ofta musik för att överbrygga ellipser (förkortade 

berättelser) i narrativet.26 

 

Charlotte Renaud skiljer mellan kontextuell, strukturell och metaforisk 

funktion hos musiken i en film.27 Jag använder mig av dessa termer men ger 

dem en delvis annorlunda tolkning enligt följande:  

 

 
22 Gorbman 1987, s. 11.  
23 Bryngelsson 2015, s. 16.  
24 Gorbman 1987, s. 16.  
25 Gorbman 1987, s. 12-13.  
26 Gorbman 1987, s. 26.  
27 Renaud 2011. 



 

 

11 

• Strukturell funktion innebär att musiken sammanlänkar scener och 

skapar stödjepunkter i narrativet.  

• Metaforisk funktion innebär att enskilda musikelement kopplas ihop 

med och blir en symbol för en specifik karaktär, stämning eller känsla. 

• Kontextuell funktion innebär att musiken bidrar till att gestalta olika 

miljöer och sociala sammanhang. 

Diegetisk, icke-diegetisk samt metadiegetisk musik 

Ett viktigt analysverktyg inom filmmusikforskningen består i att skilja mellan 

”diegetisk” och ”icke-diegetisk” musik. Diegetisk musik kännetecknas av att 

den kommer från en källa inom narrativet.28 Icke-diegetisk musik är däremot 

sådan musik som uppfattas i ljudbilden utan att ha någon logisk plats i 

narrativet. Filmens rollkaraktärer hör den inte men väl betraktaren.29 

Bryngelsson skriver att den icke-diegetiska musiken ”härstammar från en 

oidentifierad plats någonstans mellan publiken och filmen”.30 Vanligtvis 

förläggs icke-diegetisk musik till ljudbildens bakgrund. Det kan dessutom 

tilläggas att icke-diegetisk musik även påverkar hur bilden uppfattas. 

 

Både diegetisk och icke-diegetisk musik kan samverka med det narrativa 

skeendet och påverka den innebörd som betraktaren tillskriver det. Det gäller 

dessutom att såväl diegetisk som icke-diegetisk musik har en förmåga att 

uttrycka associationer och känslor.31 Genom att musiken är flexibel – att den 

kan överskrida gränser mellan de båda domänerna, kan musiken i en film ha 

olika funktioner och inspirera till olika tolkningsalternativ. Sådana glidningar 

mellan diegetisk och icke-diegetisk funktion kan enlig Gorbman benämnas 

”metadiegetisk”.32  

 

I ett traditionellt filmskapande motsvarar ofta den diegetiska musikens uttryck 

som rytm och stämning det narrativa förloppets tempo och känslor. Tempot i 

musiken kan till exempel anpassas till tempot i handlingen. Den mest 

synkroniserade samverkan mellan musik och narrativt skeende benämner 

Gorbman med en metafor ”orkestrering”.33  

 

Gorbman kritiserar i detta sammanhang tidigare filmforskare som använde 

begreppen ”parallellism” och ”kontrapunkt” för att tolka hur betraktaren 

uppfattar det filmiska skeendet. Parallellism betyder att musiken understryker 

det som bilden visar medan kontrapunkt innebär att musik och bild inte 

 
28 Gorbman 1987, s. 22.  
29 Gorbman 1987, s. 23, 166. 
30 Bryngelsson 2015, s. 16.  
31 Gorbman 1987, s. 23.  
32 Gorbman 1987, s. 22 f.  
33 Gorbman 1987, s. 24.  
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samverkar i det filmiska uttrycket. Gorbman menar emellertid att dessa 

begrepp är alltför begränsade eftersom de utgår från att en bild är en och 

densamma och inte mångtydig. Dessutom är ett filmnarrativ ofta komplext 

och kan tolkas på olika sätt. ”Ömsesidig implikation” kan enligt Gorbman vara 

ett mera adekvat uttryck för att beskriva relationen mellan musik och bild.34  

 

Jag kommer att använda mig av följande definitioner av begreppen diegetisk, 

icke-diegetisk respektive metadiegetisk musik för att klargöra musikens roll i 

enskilda filmsekvenser.  

 

• Diegetisk musik: musik som utgör en del av det synliga narrativet. 

Musiken kommer från en källa inom berättelsen som kan ses av såväl 

de som agerar i filmen som av betraktaren. 

• Icke-diegetisk musik: bakgrundsmusik som inte blir en del av det 

synliga narrativet. 

• Metadiegetisk musik: musik som inte på entydigt sätt kan placeras i 

någon av de tidigare kategorierna. Det kan till exempel röra sig om att 

det i en enskild filmsekvens finns en glidning mellan diegetisk och 

icke-diegetisk funktion.  

Tema och ledmotiv  

Ett ”tema” (theme) definieras enligt Gorbman som ”…any music – melody, 

melody-fragment, or distinctive harmonic progression – heard more than once 

during the course of a film”.35 Ett tema kan enligt Gorbman laddas med olika 

slags betydelser genom associationer till en specifik karaktär, en stämning, en 

rumslig situation eller en specifik narrativ händelse. Till exempel kan den 

stämning som relaterar till en viss musik återskapas genom att musiken 

repriseras. Musik är i sig själv inte representerande men ett tema som upprepas 

tillsammans med andra filmiska element kan få en betydelse-/meningsbärande 

roll, Gorbman refererar här till Wagners ledmotiv (leitmotif), en 

kompositionsteknik som fått stor inverkan på filmmusiken bland annat genom 

kompositören Erich Wolfgang Korngold. Ett tema kan ackumulera nya 

innebörder efter hand som musiken återkommer i ett nytt narrativt skede.36  

 

Eftersom ordet ”tema” inte är begränsat till musikaliska sammanhang har jag 

valt att använda uttrycket ”musikaliskt tema” för att beteckna det som 

Gorbman benämner ”tema”. Med ”musikaliskt tema” menar jag således en 

melodi, eller en begränsad del av en melodi, som kan förekomma i olika slags 

arrangemang och som kan laddas med olika slags betydelser genom 

 
34 Gorbman 1987, s. 14-15.  
35 Gorbman 1987, s. 26.  
36 Gorbman 1987, s. 26-29.  
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associationer till en specifik karaktär, stämning, rumslig situation eller 

narrativ händelse och som kan framföras i olika arrangemang. Ett musikaliskt 

tema som upprepas tillsammans med andra filmiska element kan få en 

meningsbärande roll. Musiken lagrar innebörd från tidigare scener där 

musiken förekommit.  

Synops över Så vit som en snö  

Det är den 21 januari 1922. Elsa Andersson (Amanda Ooms) sitter på tåget på 

väg till en fallskärmsuppvisning i Askersund. Tågresan utgör själva 

ramberättelsen om Elsas liv. Närbilder på hennes ansikte varvas med korta 

flashbacks. En episodisk berättarteknik karaktäriserar hela filmen. Elsa minns 

sin barndom, hur hon växer upp på bondgården i Skåne tillsammans med sin 

far (Björn Granath) och två syskon. När Elsa är liten dör i barnsäng. 

Familjesammanhållningen utsätts efter hand för stora påfrestningar. 

Konflikten med den nya husfrun Stine (Stina Ekblad), pianolektionerna för 

”Strövelstorps Schubert” (Hans Påhlsson) och det stora firandet på 21-

årsdagen med frieriet från grannpågen är minnesbilder som sveper förbi. I 

filmen är längtan efter att älska och bli älskad ett bärande tema, som förenas 

med både romantik och tragik. Romansen med flyginstruktören Erik (Björn 

Kjellman) och husaren, Robert Friedman (Richard Wolff) på flygskolan och 

kärleksmötet med en tysk kvinnlig fallskärmsinstruktör är relationer som inte 

leder till varaktighet och trygghet. Efter avslutad flygutbildning på 

Ljungbyhed och fallskärmsutbildning i Tyskland får Elsa anställning i 

Koivonens (Antti Reini) ”flygande cirkus”. Koivonen antar senare 

utmaningen att flyga planet då Elsa ska hoppa på uppvisningen i Askersund. 

Fallskärmen utvecklar sig inte, Elsas liv får ett abrupt och sorgligt slut.  

 

I filmen förkommer flera gånger ett bildmotiv med en högt flygande fågel. 

Detta motiv kan kopplas till Elsas olika frihetsdrömmar. Här kan anas likheter 

med den antika myten om Ikaros. Den grekiska hjälten Ikaros och hans far 

straffas med att bli instängda i kung Minos labyrint på Kreta. De gör sig då 

vingar av vax och fjädrar för att fly. Fadern varnar sin son för att flyga för nära 

solen. Ikaros trotsar dock sin far varvid vingarna smälter och han faller ner 

och drunknar i havet.37  

 
37 Richard Buxton, Den grekiska mytologins värld (Stockholm: Prisma, 2007), s. 92. Troell 
berättar i en intervju om sitt intresse för flyg och nämner där flygandet som en frihetssymbol 
och anknyter i intervjun till Ikarosmyten. Tapper m.fl. 2001, s. 44. 
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2. Filmens centrala musikaliska teman  

Så vit som en snö innehåller många olika musikstycken i olika genrer, vokala 

och instrumentala och framförda med olika slags besättningar. Några 

musikstycken förekommer vid upprepade tillfällen och utgör centrala 

musikalisk teman i filmen medan andra musikstycken endast förekommer 

enstaka gånger. Jag har därför delat in musiken i centrala musikaliska teman 

respektive övrig musik. Centrala musikaliska teman är följande fyra melodier: 

”Plaisir d’amour”, ”Konvaljens avsked”, ”Djurtämjarns dotter” och 

”Impromptu, op. 142 nr 2”. Dessa melodier förekommer flest gånger i filmen, 

tre av melodierna har en inbördes koppling genom likartad texttematik medan 

en likartad melodik/harmonik är karaktäristiskt för dem alla. Musik som är 

mindre central redovisas i Appendix 1, Övrig musik. 

 

De centrala musikaliska temana bildar en narrativ väv i filmen vilket innebär 

att musiken genom ett gemensamt formspråk och musikaliskt uttryck skapar 

olika slags associativa betydelser som efter hand lagras hos betraktaren och 

därigenom binder ihop olika scener. De presenteras i ordning efter vilken 

betydelse jag menar att de har i narrativet.  

 

De olika musikstyckena inleds med en kort beskrivning av musiken och dess 

historiska kontext. I de fall som det finns text till ett musikstycke ges en 

referens till detta textinnehåll. Dessutom anges huruvida musiken är diegetisk, 

icke-diegetisk eller metadiegetisk. I appendix 2 redovisas detta för olika 

scener i filmen.  

 

För varje musikexempel klocktider för början och slut. Varje musiksekvens 

börjar med en kort sammanfattning av filmens handling knutet till 

musikexemplet, så att läsaren kan bedöma musikens filmiska kontext. Dessa 

sammanfattningar har markerats med kursiv stil. Därefter följer min analys av 

hur musiken i ljudspåret samverkar med bilden och övriga filmelement. 
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”Plaisir d’amour”  

”Plaisir d’amour” är en fransk kärlekssång och en av konstmusikens stora 

hits. Texten är skriven av Jean-Pierre de Florian, i romanen Celestine, och 

tonsattes av Jean Egide Martini 1784. Poemet uttrycker en stark längtan efter 

en förlorad kärlek. Textjaget har blivit övergivet för en annan. En 

återkommande textrad i sången lyder: ”Plaisir d’amour ne dure qu´un 

moment” (Nöje av kärlek varar bara ett ögonblick). 38  

 

En parallell tematik finns även i ”Konvaljens avsked” om den lilla vita 

konvaljeblommans korta blomningstid och prakt och som här blir en metafor 

för Elsas liv. Under sitt korta liv var Elsa nyfiken och målmedveten. Hon hann 

realisera vissa drömmar, som att lära sig flyga, men fick endast ana något av 

kärlekens nöjen. Här finns en tydlig mellan ”Konvaljens avsked” och ”Plaisir 

d’amour”. De båda melodierna utgör en narrativ ”väv” i filmens 

ljudläggningen.  

 

I filmen sjungs sången på franska av Maria Ribbing till 

pianoackompanjemang av Stig Ribbing.  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 1 (icke-diegetisk) 

0:03:14-0:04:02 Närbild på Elsa i tågkupén. Kameran visar på en 

stenskulptur med ett kärlekspar. I ljudbilden tonas ”Plaisir d’amour” in, 

pianisten hackar, det blir stopp här och var. I ljudbilden hörs även en 

”stråkmatta” som går från en ensam stråkstämma som sedan kompletteras 

med flera i en dissonant klang och en successiv övergång från Plasir d’amour 

till detta specialkomponerade stycke. Stråkljudet tilltar efterhand i volym och 

ljudet av en kvidande människoröst tillkommer. I bildrummet visas en kort 

episod från Elsas barndom: Elsa står och tittar i nyckelhålet, mamman håller 

på att föda en liten syster men dör i barnsäng. ”Stråkmattan” tar sedan helt 

över i ljudbilden.  

  

I filmen introduceras melodin ”Plaisir d’amour” i pianoversion. Det instabila 

pianoutförandet med stopp och ibland feltoner signalerar att något obehagligt 

kommer att inträffa. ”Hacken” i pianomusiken tillsammans med en 

konkurrerande ”stråkmatta” – som inledningsvis klingar monofont i högt 

register, ibland även kompletterat med korta sekvenser i ett lägre register med 

mörk klangfärg – skapar spänning i filmsekvensen. Stråkljud i ett högre 

register i likt en en konstant vass ilning tilltar efter hand i volym. Detta kan ge 

en känsla av oro och skapa en minnesbild hos betraktaren. Känslan av oro 

 
38Wikipedia, uppslagsord ”Plaisir d’amour”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasir d’amour, 
besökt 2020-11-10.   
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accentueras av ljudbildens mix av den ”hackande” musiken och 

”stråkmattan”.  

 

En möjlig tolkning är att denna ”nervdallring” i filmsekvensen kan spegla 

Elsas kommande öde. Musiken signalerar ett inte problemfritt öde. Det 

indikeras i så fall med hjälp av musiken att denna inte är problemfri. Med 

andra ord: ljudläggningen annonserar något av vad som komma skall. 

Stilgreppet ”stråkmatta” i högt register påminner ljudläggningen i Troells 

genombrottsfilm Här har du ditt liv (1966). Jon Dunås skriver om ett 

återkommande motiv i den filmen, ”en vinande ton”, att det signalerar ett 

musikaliskt dödsvarsel.39  

  

Kärlekssången ”Plaisir d’amour” inbegriper många av Elsas framtidsdrömmar 

som i det här narrativet aldrig kommer att slå ut i full blom. En anledning till 

valet att ljudlägga med en pianoversion av ”Plaisir d’amour” kan vara att 

Pianomusiken har en central roll i denna film, vilket också visas genom 

introdukt-ionen av det meningsbärande stycket ”Plasir d’amour” i 

pianoarrangemang. 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 2 (icke-diegetisk) 

00:13:10-00:14:25 Elsa har gömt sig på höskullen för att slippa vara med på 

Stinas födelsedagsfirande. Gårdkatten har följt efter och har lagt sig intill 

Elsa. Musiken intoneras i ljudbilden. Helt plötsligt kastas hon ut ur sin 

tankebubbla: hon får syn på ett grovt rep som hänger i taknocken lite länge 

bort på höskullen och röster hörs. Elsa kryper närmare avsatsen och ser hur 

två av gästarbetarna på gården tränar cirkuskonster. En arbetsledare 

kommer oväntat in och aktiviteterna avbryts. Han får samtidigt syn på Elsa 

och musiken tystnar. 

 

Konflikten med husfrun Stina leder till att Elsa väljer bort hennes 

födelsedagsfirande och familjegemenskapen. Hon gömmer sig därför på 

höskullen och flyr in i drömmarnas värld. Musiksekvensen, ett 

stråkarrangemang i romantisk stil i ett långsamt tempo. Ljudläggningen utgörs 

här av ett musikarrangemang för stråkar som är starkt stämningsskapande. Här 

finns likheter i det musikaliska uttrycket med musikarrangemanget i scenen 

när systern föds (födelsescenen). Musiken modulerar med oväntade 

övergångar som skapar harmoniska skiftningar och väcker känslor. Musikens 

långsamma tempo bidrar till känslan av ett sökande i det musikaliska 

uttrycket, en känsla av drömsk längtan och melankoli. Den harmoniska 

utvecklingen i arrangemanget mynnar så småningom ut i en artikulerad 

 
39 Jon Dunås, Apparaturbetraktelser. Metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv 
(Stockholm: Aura förlag, 2001), s. 203. 
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”Plaisir d’amour”. I filmsekvensen ornamenteras stråkarrangemanget av och 

till med korta pianomotiv, toner i högt register likt pingpongbollar som poppar 

upp i ljudbilden samt små motiv med toner från ett klangspel. 

Ornamenteringen tillför en extra dimension i arrangemanget. 

”Utsmyckningen” med toner i ett högre register och olika instrumentala 

klanger skapar en mix, en ny klangfärg, som känslomässigt påverkar och 

skapar associationer hos betraktaren.40 Kombinationen av olika instrument 

(orkestreringen) i en komposition skapar en specifik klangfärg-timbre, som 

bidrar till den grundläggande stämningen i musiken. (Buhler gör jämförelse 

med palettens funktion inom målningen)41 ”Pianomotivet” kan här tolkas som 

ett uttryck för Elsas längtan efter sin mor eftersom melodin ”Plaisir d´amour” 

och pianot i filmen har en nära koppling till modern.  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 3 (diegetisk) 

0:24:26-0:24:44 Elsa har pianolektion hemma på gården. En bit in på 

lektionen inser pianoläraren Felix Hansson att Elsa behöver en ”musikalisk 

överraskning”, kanske koncentrationen inte var på topp. Pianoläraren tar 

Elsas hand och styr henne à la pekfingerstil i ”Plaisir d’amour” medan han 

själv i sin vänsterhand spelar ett arpeggioartat ackompanjemang. Elsa skiner 

upp och det glittrar till i hennes ögon. ”Det var ju den melodin som mor 

spelade” utbrister Elsa. 

 

Att melodin ”Plaisir d’amour” är starkt kopplad till Elsas minnen av modern 

blir här tydligt. När Elsa känner igen melodin är det uppenbart hur hon berörs 

av musiken och hur den skapar positiva känslor. Hennes ansiktsuttryck 

utstrålar glädje. Musiken förmedlar här uppenbarligen tydliga minnesbilder 

med starka känslomässiga bindningar. Hur vi påverkas av musik är olika för 

olika människor. Parametrar som rörlig rytm, konsonerande ackord, 

durkontext, toner i högre register och en stigande melodikontur är stildrag som 

kan indikera något glatt i det musikaliska uttrycket.42 Buhler menar att olika 

musikaliska parametrar, som till exempel högt eller lågt tempo, högt eller lågt 

register och melodikontur, påverkar hur filmen uppfattas av betraktaren.43 

Ljudbilden i den här filmsekvensen är ett tydligt exempel på hur musiken blir 

en del av själva narrativet, den får en metaforisk funktion.  

 
40 Buhler m.fl. 2010, s. 41, 42. 
41 Buhler m.fl. 2010, s. 43. 
42 Granroth, Ann-Catrin Anka, ”Musik påverkar vår hjärna på flera olika sätt – vilken låt gör 
dig glad?”, https://svenska.yle.fi X3M, besökt 2018-02-19. 
43 Buhler m.fl. 2010, s. 35-38, 46. 
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Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 4 (metadiegetisk) 

0:25:17-0:26:03. Elsa, i nattlinne, går försiktigt nerför trappan. 

Pendylklockan slår två slag. Elsa sätter sig vid pianot. Försiktigt och 

eftertänksamt sätter hon fingret på en pianotangent och därefter ett annat 

finger på en annan tangent. I bilden syns hur Elsa tittar framåt, möjligen har 

hon blicken på moderns fotografi som står på pianot. I ljudspåret intoneras 

”Plaisir d’amor” i ett stråkarrangemang och snart växlar kameran över till 

scenbyte, Elsa på tåget. Musiken binder över klippet.  

 

Den här scenen alluderar en tidigare film av Troell Orgeladjunkten, där en 

utschasad städerska sätter sitt finger på pianotangenten.44 Elsa sitter vid pianot, 

kameravinkeln antyder att Elsa förmodligen samtidigt har blicken på 

fotografiet, och försiktigt får hon till ett par toner som sedan övergår i ett 

orkestralt stråkintro till ”Plaisir d’amour”, en sats med harmonisk variation 

och en oavslutad melodi i filmsekvensens slut. Här uppstår en ordlös 

kommunikation. Detta kan tolkas som att Elsa nu drömmer sig bort, att 

musiken återskapar känslan av moderns närhet och varma famn. 

Bildsekvensen antyder det osynliga: känslor och upplevelser. En möjlig 

förklaring till valet av en mollharmoni i orkestersoundets början är att han här 

vill ge en indikation om själssmärta, där konflikten med husfrun Stina 

grundlades i tidig barndom, och som filmens fortsättning berättar om blir ett 

känslomässigt öppet sår livet igenom. Musikvetaren Royal Brown hävdar att 

molltonalitet är förknippade med människans allvarliga känsloregister.45 

”Plaisir d’amour” hörs i en orkestral version och i ljudbildens bakgrund 

förstärks efter hand ljudet av tågrälsens dunkande som markerar scenbyte: 

Elsa i tågkupén. Musiken kan här väcka minnesbilder och känslor kopplade 

till specifika situationer, både goda och dåliga sådana. Musiken leder över 

klippet (kontinuitetsklipp) till scenbyte.  

 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 5 (diegetisk) 

0:41:52-0:42:10 Bildsekvens på gården i snöskrud. I ljudbildens bakgrund 

hörs en pianoversion av ”Plaisir d’amour”. Kameran zoomar in ett fotografi 

av modern på pianot, en hand sträcks fram och greppar tag i fotot. Elsa sitter 

vid pianot och spelar ”Plaisir d´amour” och därefter visas brodern, Lars, som 

står och begrundar fotografiet. När Elsa ser hur Lars uppslukas av bilden 

slutar hon omedelbart att spela. Hon säger med bestämdhet i rösten” jag vill 

inte att du reser”.   

 

 
44 Tapper m.fl., 2001, s. 19. 
45 Royal S. Brown, Overtones and Undertones. Reading Filmmusic (Berkely: University of 
California Press, 1994), s. 6. 
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I den här filmsekvensen samspelar bild och musik på ett intressant sätt. Här 

blir det tydliigt att pianomusiken och melodin ”Plaisir d’amour” 

kommunicerar något outsagt, en känsla av samhörighet syskonen emellan och 

i familjen. Musiken får en metaforisk funktion – den ger en psykologisk 

kommentar till bildsekvensen och skildrar med andra ord en mellanmänsklig 

kommunikation. Lars berörs helt klart av musiken. Att positiva upplevelser 

som man delar med andra skapar samhörighet är mångas erfarenhet. Musiken 

kan framkalla ett nostalgiskt förflutet. Modern spelade detta musikstycke när 

barnen var små och det är därför musik som de har delat med varandra. Det 

blir här tydligt att ”Plaisir d’amour” används som ett musikaliskt tema som 

särskilt är kopplat till modern och brodern. 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 6 (icke-diegetisk) 

01:06:17-01:07:42. Elsa har charmerats av officeren Robert Friedman och 

tackat ja till en dejt. Scenen utspelar sig i det somriga skånska landskapet. Det 

skålas i Champagne och man springer runt i ”kärlekslekar”. Känslorna 

växlar upp, kameran zoomar in deras omfamningar på filten och den första 

kyssen. Elsa kommer ihåg pigans beskrivning av sin första kyss, Elsa säger 

”som honung” och ser lycklig ut. 

 

I ljudbilden tonar ett melankoliskt orkestersound in, en inledning med 

varierande mollharmonier och bildar likt en ”uppfartssträcka” ett intro till 

”Plaisir d’amour”. Musikarrangemanget påminner om arrangemanget i scenen 

med höskullen och cirkusartisterna. Bilden visar Elsa och Robert i 

omfamningar och kyssar. I det musikaliska uttrycket finns ett trevande och 

sökande, harmoniken modulerar. kromatiken skapar spänning och förväntan. 

Den harmoniska utvecklingen karaktäriseras i inledningen av tonal instabilitet 

men harmoniken leder så småningom fram till en tydlig durkontext och 

helkadens, ett tonalt centrum. Melodin ”Plaisir d’amour” får kontur. Det 

musikaliska uttrycket i filmsekvensen kan enligt Royal Brown ha sin grund i 

att västerländsk musik generellt är tonal och att musiken relaterar till ett tonalt 

centrum. Brown skriver att ett kromatiskt tonspråk, en harmonisk rörelse till 

toner som trad. inte kopplas till ett specifikt tonalt centrum. Detta fördröjer en 

harmonisk upplösning och skapar en känsla av ständig förväntan.46  

 

Här uppfattar jag att musiken ”ackompanjerar” bildsekvensen, det vill säga att 

ljud och bild samstämmigt gestaltar en känslomässig hänförelse. Gorbman 

använder begreppet ”orkestrering” för att beteckna hur bild och musik 

samverkar kongenialt.47 Orkestersoundets romantiska tonspråk med en textur 

likt en tät väv samt ”trevandet” – den instabila tonala harmoniska kontexten – 

 
46 Brown 1994, s. 3-4. 
47 Gorbman 1987, s. 24.  
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kan tolka Elsas ovana och osäkra kärlekssökande.48 I ljudbilden tydliggörs 

senare melodilinjen genom oboen. Oboens nasala klang tillför ett romantiskt 

skimmer i musiken. Musiken fortsätter och binder ihop narrativet över klippet 

till nästa bildsekvens. Musiken fungerar här som ett ”kontinuitetsklipp”, en 

funktion av förbindelselänk mellan två scener då musikens ”innebörd” följer 

med in i nästa scen.49 Elsa och Robert är då på plats i flygplanet. Det 

romantiska tonspråket understryker då de bådas ansikten med glittrande ögon, 

ansiktsuttryck som utstrålar förälskelse.  

 

Användandet av stråkar i arrangemanget förstärker konnotationen till passion 

och förälskelse. Enligt filmmässiga konventioner och traditioner används 

stråkar i denna typ av scener. Med hjälp av ”Plaisir d’amour” sammankopplas 

olika längtanssituationer: Elsas sökande efter kärlek. ”Gröna-gräset-

romansen” och ljudläggningen bildar symbios. Det musikaliska uttrycket 

ligger nära ett traditionellt konstmusikaliskt sätt att beskriva en pastoral vy: 

en relativt lättflytande 6/8 takt, en melodiförande stråkstämma och där oboen, 

som enligt konventionen är ett ”pastoralt” instrument, efter hand förstärker 

melodin.50 Understödjande konsonerande, ackordiska stråkstämmor bildar en 

tät satsstruktur som ”smetar ihop” soundet. Sammantaget uppfattar jag att 

musiken ”ackompanjerar” bildsekvensen, det vill säga att ljud och bild 

samstämmigt gestaltar en känslomässig hänförelse. Luco skriver att 

ljudläggningen i Troells filmer skapar de ”största” filmögonblicken.51   

 

Melodin ”Plaisir d’amour” och bildsekvensen ”det stora trädet” är en 

intressant kombination. Jag tolkar det som att det blommande fruktträdet som 

visas i början av filmen (som symboliserar Elsas många framtidsdrömmar) 

och det stora gröna trädet i den här sekvensen som en specifik symbol för 

Elsas kärlekstörst.  

 

Orkesterversionen av ”Plaisir d’amour” dominerar fullt ut ljudbilden och 

skapar en påtaglig romantisk stämning. Den här ”gröna gräset scenen” kan 

också ses som en ”blinkning” till Bo Widerberg och hans film Elvira Madigan 

(1967) som också utspelar sig också i ett skånskt sommarlandskap.52  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 7 (icke-diegetisk)  

1:12:24-01:13:21. Det är dags för Elsas första flygtur på egen hand. Kameran 

visar Elsa i flygplanet med vackra landskapsbilder som bakgrundsrelief. En 

 
48 Buhler m.fl. 2010, s. 47. 
49 Renaud 2011, s. 26. 
50 Buhler m.fl. 2010, s. 46. 
51 Luco 2020, s. 184.  
52 Mälarstedt 2011, s. 304. 
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väl genomförd flygtur, därefter på marken igen och Erik tar emot Elsa och 

ger beröm.   

 

Filmsekvensen inleds med en kort intonering av en disharmonisk stråkmatta 

som snart övergår i en pianoversion av ”Plaisir d’amour”. Enligt Brown kan 

disharmonier i en film användas för att uttrycka något okänt och 

skrämmande.53 I ljudbilden upprepas variationer av denna inledande 

”stråkmatta”, den ”stryks” på och konkurrerar med pianomelodin. Detta 

stilgrepp med olika ”lager” av musik påminner om filmens början med en 

liknande ljudkomposition. ”Stråkmattan” varieras sedan, den förändras 

harmoniskt och breder ut sig i ljudbilden. Här finns en tonal stegring och ett 

crescendo byggs upp i ljudbilden. Orkestersoundet övergår i identifierbara 

konsonerande ackord i en tonal kontext och tar till fullo över ljudbilden. 

 

I ljudbilden konfronteras här pianoversionen av ”Plaisir d’amour” med en 

”stråkmatta” likt ett relationellt drama. Två musikaliska element överlappar 

här varandra: den för filmen komponerade musiken och pianoversionen av 

”Plaisir d’amour”. Både arrangemanget påminner om tidigare liknande ställen 

som ”födelsescenen”, ”höskullescenen”, och ”gröna gräsetscenen”. 

 

Att ljudbilden här aktualiserar det riskfulla i Elsas flygningar kan vara en 

rimlig tolkning. Ljudbilden kan också uppfattas som en indikation på en 

näraliggande tragedi och knyter an till andra tragiska scener i filmen: moderns 

död i barnsäng, Eriks död i ett kraschat plan och Elsas eget livsslut. De 

guldkantade drömmarna som ”Plaisir d’amour” vill understryka, får i 

ljudbilden konkurrens av känslomässigt mörka skuggor. Filmsekvensen visar 

också hur kameran sveper över ett naturskönt landskap och skapar en fond till 

skeendet.  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 8 (icke-diegetisk) 

1:17:53-1:18:28 Elsa och Erik lämnar festen på flygskolan. Robert har 

uppvaktat Elsa och Erik rasar av svartsjuka, ett stort bråk bryter ut. Elsa drar 

med sig Erik ut. Det är sen kväll, i bilden syns rodnader på himlen och solen 

har nästan gått ner. Siluetterna av två personer syns i bilden.  

 

Kameran visar två personer på stort avstånd mot bakgrund av den sena 

solnedgången. Elsa och Erik är ute på promenad, ensamma i den sena kvällen 

och de stannar till vid ett parkerat flygplan. I ljudspåret tonas orkestermusik 

med ”Plaisir d’amour” mjukt och känslosamt in, musikens romantiska 

tonspråk fyller ut ljudbilden och kommunicerar starka känslor. Musiken går 

med andra ord in där orden inte berättar. Bilden och musiken skapar 

 
53 Brown 1994, s. 7. 
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tillsammans en stark romantisk valör. Gorbman skriver att musiken styr 

betraktarens blick både bokstavligt och symboliskt, att musiken ” it guides the 

spectator’s vision both literally and figuratively.” 54 

 

Det långsamma tempot i musiken kompletterar kamerans enstaka 

bildväxlingar och ger betraktaren en känsla av något stillastående, en intim 

och förtätad känsloladdad stämning. Musiken förstärker här narrativets 

emotionella signaler. Här blir det särskilt tydligt hur filmmusikens innebörd 

uppstår i samverkan mellan musik och bild.55 Genom att se film genom en 

musikalisk ”lins” blir det enligt Pontara möjligt att hitta nya perspektiv.56  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 9 (diegetisk/trattgrammofon) 

1:18:32-0:19:14 Festen fortsätter och Elsa och Erik dansar till musik från 

trattgrammofonen. Ett vasst och lite raspigt sound hörs från grammofonen, en 

inspelning av ”Plaisir d’amour” i arrangemang för sopran och piano. Elsa 

och Erik dansar tätt intill varandra, ”Du luktar som far” viskar Elsa. Ett skott 

hörs, musiken bryts och dansen stannar upp. I dörröppningen syns en pistol 

och in kommer en överförfriskad Robert och sjunger ”Plaisir d’amour”. Han 

lämnar över pistolen till Erik och ber honom att göra pinan kort.  

 

Filmsekvensen avslöjar att Elsa och Erik är förälskade. ”Plaisir d’amour” 

fungerar här som ett musikaliskt tema som signalerar Elsas sökande efter 

kärlek. Musiken understryker känslomässiga vibrationer. Filmmusikens 

funktion är här att beskriva och komplettera bildens explicita berättelse. 

Kärleksvisan ”Plaisir d’amour” ljuder från en trattgrammofon. Röstuttrycket 

med en vacker timbre tillför sensualitet i scenen. Här används ett 

sångframförande i traditionell visstil. Rösten är skolad, med skir och vacker 

klang och bärande frasering, i bel canto-stil. Ett expressivt uttryck 

karaktäriserar inspelningen. Solisten ornamenterar också melodin vilket 

ytterligare förskönar uttrycket. Sången får här en konstmusikalisk gestaltning. 

Det blir här tydligt att den mänskliga rösten har en särskild förmåga att 

förmedla starka känslor. Härigenom breddas också filmens totala 

musikuttryck. En mänsklig röst har ett karaktäristiskt läge (tessitura) och en 

specifik timbre. Detta gäller även för enskilda musikinstrument och 

instrumentkombinationer och i vilket register de spelar. Buhler menar att 

timbren i en ljudläggning väljs med stor noggrannhet för att få till passande 

filmiska effekter.57 

 

 
54 Gorbman 1987, sid. 11.   
55 Gorbman 1987, s. 13-14. 
56 Tobias Pontara, Andrei Tarkovsky´s Sounding Cinema. Music and Meaning from Solaris to 
The Sacrifice (New York, Routledge, 2020), s. 2. 
57 Buhler m.fl. 2010, s. 42, 43, 46. 
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Trattgrammofonens ljudåtergivning återskapar tidsatmosfären från 1920-talet 

i en på franska. I filmsekvensens förtätade atmosfär bryter Robert brutalt in i 

skeendet och ”tar över” sången från skivinspelningen, även Robert sjunger på 

franska. Denna scen speglar tidens klassamhälle där språkkunskaper var en 

tydlig klassmarkör. Robert som talade både franska och tyska, framställs i 

filmen som en ”förfinad” karaktär.  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 10 (icke-diegetisk) 

1:23.52-1:24:36 Elsa och Erik är ute på en kort flygtur. De landar och stannar 

till nära en å. Elsa badar och Erik närmar sig. En kärleksakt påbörjas. Men 

Erik kan inte hänge sig. ”Plaisir d’amour” i orkesterarrangemang tonas in i 

ljudbilden då Erik helt plötsligt sätter sig upp och fjärmar sig från Elsa, han 

får samvetsförebråelser och säger att hans flickvän måste få veta. Elsa blir 

förtvivlad och rusar ifrån Erik. 

 

Elsas förhoppningar till Erik gäckades och ”Plaisir d’amour” tonar in i 

ljudbilden. Åter igen repriseras det musikaliska temat som ställer Elsas 

kärlekstörst i fokus. Musiken signalerar även en påminnelse om tidigare 

brustna förhoppningar. Bildsekvensen visar här det oväntade mötet med 

Robert som kommer ridande på häst. 58Den orkestrala versionen av 

kärleksvisan kan tolkas som ett uttryck både för stor själslig smärta och en 

inre styrka. 

Ett musikaliskt material som återkommer flera gånger i en film kan enlig 

Pontara få en funktion av en refräng. Detta kan få stor betydelse för 

upplevelsen av filmen. En refräng öppnar upp för alternativa tolkningar och 

tar oss tillbaka till de känslor som filmen väcker. Detta ger en fördjupad 

erfarenhet som skapar ny förståelse. “Plunging into the musical element which 

the refrain brings into being, we return again and again to the emotions the 

film has given us, with our experience deepened each time by new 

impressions”, citerat enligt Pontara.59 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour”11 (icke-diegetisk)       

1:31:49-1:33:06 ”Plaisir d’amour” i en version med sång och piano 

crescenderar långsamt in i ljudbilden. Elsa visas i profil, hon är hemma på 

gården Det tickande ljudet från pendylen återkommer. Sedan visas en länge 

bildsekvens av ett fågelsträck som formerar sig. Därefter visas en scen med 

en lövad kvist där ett av löven har vissnat. Olika montagescener sveper förbi 

och musiken överlappar bildväxlingarna: pigan i arbete, den inramade 

klockan med ansiktet och pendelögonen i Elsas barnrum, gården i snöskrud 

 
58 Buhler m.fl. 2010, s. 41. 
59 Pontara 2020, s. 5. 
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samt naturens grönska. Bildserien avslutas med en flygande korp, svart och 

glänsande samt en fjäril som har fastnat i en spindelväv.  

 

Bildmontaget speglar minnen från Elsas barndom. ”Plaisir d’amour” hörs i 

ljudbilden. Musiken riktar åskådarens uppmärksamhet till den ”inre” resan, 

och understryker härigenom längtans- och kärleksmotivet, signa för Elsas liv. 

Bilden med det vissnade lövet ger betraktaren en föraning om Elsas livsöde. 

 

Musikcitatet i filmsekvensen får en återberättande och sammanlänkande men 

även en starkt visionär funktion. Bildmotivet ”fågel” kan i den här scenen 

tolkas som en frihetssymbol som knyter an till Elsas olika frihetsdrömmar. 

Skådespelaren Kent Andersson skriver i sin dikt ”Vingen”: ”Vi går alla 

omkring med en vinge”. Detta är en återkommande mening i dikten. Jag tolkar 

att Andersson här använder ordet ”vinge” som metafor för att vi alla bär på 

olika slags längtan och drömmar.60 Ett liknande exempel är ett musikcitat – en 

flöjtmelodi – i Här har du ditt liv. Luco tolkar detta musikcitat som ett 

fågelmotiv och kopplar det till som ett uttryck för huvudpersonens inre 

fantasivärld och tänkande.61 Den döda fjärilen och att fågeln är en korp – 

”olyckskorp” – ger tydliga signaler om Elsas framtida öde. 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 12 (diegetisk) 

1:37:49-1:38:37 Det är fest på flygskolan efter dagens fallskärmsuppvisning. 

Gästerna sitter vid dukade bord och det är dags för kvällens underhållning. 

Elsas tidigare pianolärare sitter vid pianot och en violinist skymtar snabbt 

förbi i bilden. Duon intonerar ”Plaisir d’amour”, Elsa ”skiner upp” och 

utbrister: ”Plaisir d’amour”. Robert kommenterar: ”kärleksfröjd och 

kärlekssorg. 

 

För första gången hörs här ett längre pianointro till ”Plaisir d’amour”, 

möjligen för att sätta fokus på pianots roll i narrativet. I arrangemanget är 

violinen melodiförande och förstärker känslosamheten i det musikaliska 

uttrycket. Musikcitatet kan tolkas som att Elsa påminns om modern och Erik. 

Filmsekvensen visar tydligt hur Elsa blir känslomässigt engagerad av 

musiken.  

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 13 (icke-diegetisk) 

1:51:09-1:52:19 Elsa befinner sig i Berlin. Hermann Vogel har bjudit ut Elsa 

och Robert på restaurang. De har kommit tillbaka på hotellet. Spänd tystnad, 

 
60 Kent Andersson, Chocken, Happyland & Vingen, Teatermanus (Göteborg: Folkteatern), 
1984. 
61 Luco m.fl. 2020, s.194. 
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endast blickarna talar. Elsa bryter upp tystnaden: ”Ich liebe dich,” upprepar 

hon flera gånger. Bilden visar Elsa och Robert i en känsloladdad filmsekvens. 

Musiken tonar in. Bildsekvensen visar att Robert är mycket bedrövad och 

samtidigt försöker trösta Elsa. 

 

Ett trevande orkestersound hörs i ljudbilden. Ett liknande orkestralt 

musikaliskt uttryck förekommer i ”romansscenen” och ”höskullescenen”. 

Harmoniken söker sig åt olika håll, till näraliggande ackord men även till mer 

tvära harmoniska övergångar. Musiken har inledningsvis en karaktär av 

vilsenhet, utan ett stabilt, tonalt centrum. Harmoniken utvecklas sedan och 

leder fram till att melodin ”Plaisir d’amour” får en tydlig kontur. ”I kärlek är 

allting omöjligt” säger Robert, troligen ett uttryck för existentiell frustration. 

Olika musikaliska uttryck bildar här en audiell, narrativ väv. Detta tonspråk 

kan tolkas som ett uttryck för Elsas sökande efter kärlek. I 

orkesterarrangemanget har oboen en viktig melodiförande funktion. Oboens 

nasala klang får i ett högre register en mera ”mogen” och mjukare klang. Den 

blir stämningsskapande och frammanar sensualitet i musiken.62 

Musiksekvens ”Plaisir d’amour” 14 (metadiegetisk)  

2:14:25-2:14:52. Elsa sitter på tåget och tankarna flyger förbi – ett 

bildmontage som aktualiserar barndomen visas. Kameran fokuserar på 

bildsekvensen med modern som sitter vid pianot och i ljudbilden hörs ”Plaisir 

d’amour” i pianoversion. Pianisten spelar lite knaggligt, det hörs stopp och 

felspelningar i ljudbilden. 

  

Bildsekvensen börjar med att kameran fokuserar på ett fönster med inramande 

spetsgardiner, betraktaren får här associationer till vardagsrummet i Elsas 

barndomshem. Pianotoner och ”Plaisir d’amour” intoneras i ljudbilden. 

Modern sitter vid pianot, kameran visar även en närbild på hennes händer på 

klaviaturen därefter visas Elsa som står nära och håller om modern. 

Bildmontaget om Elsas barndom speglar att musiken för Elsa har ett slags 

”peptalksfunktion” i en inre dialog. Filmens början upprepas här delvis. Det 

knaggliga pianoutförandet kan tolkas som avspeglingar av Elsas livsväg. Ett 

troligt budskap i det knaggliga pianospelet kan vara hennes snara livsslut. I 

den här scenen blir det tydligt att ”Plaisir d’amour” kopplas ihop med Elsa och 

hennes mor.   

Musiksekvens "Plaisir d’amour”15 (icke-diegetisk) 

2:27:34-2:28:55 En bildsekvens från filmens början repriseras, då Elsa som 

liten flicka i ett hopp från ett träd tas emot i faderns famn. Kameran lägger 

 
62 Buhler m.fl. 2010, s. 43. 
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här närbilder. Därefter visas en outvecklad fallskärm som ligger på isen. 

Sedan repriseras ett bildmontage från filmens början med bilder från Elsas 

barndom. Slutligen visas eftertexterna samtidigt som ”Plaisir d’amour” i en 

sättning för sopran och piano hörs i ljudbilden.  

 

”Plaisir d’amour” finns med i ljudläggningen av filmens början och utgör även 

filmens avslutande musikcitat. Musikstycket får härigenom en strukturell och 

inramande funktion. Att man här återigen hör en vokal version, tolkar jag som 

att musiken ska förstärka filmsekvensens stora dramatik och starka känslor. 

Än en gång hörs texten som understryker temat om kärlekens förgänglighet. 

Det är säkert inte någon tillfällighet att filmen avslutas med narrativets mest 

centrala musikaliska tema, melodin som framför allt kopplas till Elsas mor 

men också till Elsas barndom och familj och hennes kärlekslängtan. Genom 

musiken sluts här en cirkel: berättelsen om Elsas liv. Denna version av ”Plaisir 

d’amour” används även i den mycket känslomässigt starka scenen där Elsa 

och Erik dansar. Här finns en pendang till Erik som var Elsas stora kärlek och 

som också omkom i en flygolycka. Orkesterarrangemangen länkar samman 

olika scener i filmen.  

 

Pontara skriver om de mångskiftande musikcitaten i Tarkovskijs filmer och 

anknyter i sammanhanget till begreppet ”hermeneutic windows”, ett välkänt 

begrepp som har formulerats av musikvetaren Lawrence Kramer. Kramer 

hävdar att olika musikcitat i en film utgör tolkningsnycklar eller blir ingångar 

till en större förståelse av en film, de ”… constitute a kind of interpretive keys 

or entry points from which more elaborate readings of the films can be 

developed”.63 ”Plasir d’amour” får här funktionen av en sådan 

tolkningsnyckel.  

”Konvaljens avsked”  

Text och musik till ”Konvaljens avsked” är skrivna av Olof David Lindwall 

respektive Otto Lindwall. Den första inspelningen kom 1919 och har sedan 

fått många efterföljare. ”Konvaljens avsked” var en av 1900-talets mest 

populära sånger, en slagdänga som var välkänd bland folk i allmänhet.64 

Sången, som med ömsinthet och vemod beskriver den späda, lilla vita 

vårblommans korta blomningstid har blivit ett musikaliskt örhänge. 

Sångtexten ”så sakta att dö, så vit såsom snö” i andra versen är en fras som 

ligger nära filmens titel. I filmen framförs ”Konvaljens avsked” i arrangemang 

för bleckblåsensemble av Hässleholms Brunns-Sextett. 

 
63 Citerat enligt Pontara 2020, s. 7. 
64 Ulf Ivar Nilsson, ”Konvaljen som aldrig vissnar”, Arbetarbladet, 31/10 2010. 
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Musiksekvens ”Konvaljens avsked” 1 (Icke-diegetisk) 

0:00:19-0:01:09 En stillbild – ett svart-vitt foto på Elsa iklädd flygarhuva och 

jacka öppnar filmen ”En tickande klocka hörs och Konvaljens avsked” tonas 

in i ljudbilden och snart hörs även enstaka ljudeffekter. Filmsekvensen 

fortsätter med en kamerasvepning från Elsas barndom: en patinerad docka 

med stora mörka ögon, en man och en kvinna i helgdagskläder sitter i 

trädgården och dricker kaffe samt ett stort blommande fruktträd som ett litet 

barn har klättrat upp i. I ljudbilden tar tågsirenen och dunket från rälsen över 

och bildar övergång till filmens första scen, Elsa på tåget. 

 

Pendylens slag signalerar livets flyktighet och huvudpersonens korta liv. 

Filmen öppnas med ”Konvaljens avsked” i ett arrangemang för 

bleckblåsensemble vilket både skapar en föraning om senare händelser i 

filmen och en historisk inramning. Eftersom ljuden av en folksamling ganska 

tydligt hörs i ljudspåret är det sannolikt samma version av ”Konvaljens 

avsked” som den som hörs i ljudspåret i samband med flyguppvisningen. Det 

finns här en implicit association till kulminationen av handlingen.  

 

Enligt Gorbman kan musiken under en films förtexter indikera något om 

musikstilen och innehållet i det följande narrativet.65 Kameran zoomar 

långsamt in en närbild på Elsa samtidigt som musiken crescenderar, stilgrepp 

som sätter fokus på narrativets huvudperson.  

 

En kamerasvepning med vardagsbilder från Elsas barndom följer medan 

ljudbilden förändras – motorljud från flygplan och vassa tågvisslingar som 

konkurrerar med ”Konvaljens avsked” hörs av och till. En liknande ljudbild 

förekommer slutet av filmen. Musiken diminuerar och i ljudbilden hörs dunk 

från tågrälsen. Detta skapar en känsla av oro i ljudbilden och signalerar 

samtidigt filmens fragmenterade berättarstil. I ljudbilden tar tågsirenen och 

dunket från rälsen över och bildar övergång till filmens första scen, Elsa på 

tåget. Detta är ett exempel på den fragmentariska berättarstilen i filmen. 

Perspektivet växlar mellan minnesbilder – flashbacks från Elsas liv och 

filmens nutid när hon sitter på tåget. Luco förklarar ”flashback” med att 

narrativet i filmen presenteras som en ”story-within- a story”. Detta är ett 

filmtekniskt grepp som karaktäriserar Troells filmskapande, särskilt i början 

av hans karriär.66 I filmsekvensen kombineras bildmontage med icke-diegetisk 

musik för att sammanlänka ellipser i filmberättelsen.67  

 

Att filmen öppnar med en vid den tiden mycket populär sång signalerar 

narrativets kulturella kontext, svenskt tidigt 1900-tal och en folklig miljö. 

 
65 Gorbman 1987, s. 13. 
66 Luco 2020, s. 191. 
67 Gorbman 1987, s. 26. 
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Gorbman använder för att beteckna detta att antyda en miljö med begreppet 

”kulturella musikaliska koder”.68  Den poetiska metaforen ”blomman” 

används för att skapa vackra och sensibla associationer hos betraktaren. 

Blomningen är ju själva kulmen i ett växande, som speglar både växtkraft men 

också något skört och sårbart, en beskrivning som väl kan spegla Elsas liv.69 

Den smäktande melodin i ”Konvaljens avsked” är arrangerad i en glad och 

dansant stil. Det glättiga och livsbejakande tonspråket inramar Elsas nyfikna 

och utforskande inställning till livet i stort. Buhler poängterar att tempo och 

taktart i musiken är viktiga parametrar, och skriver att regissörer är väl 

medvetna om musikens förmåga att beröra ”… they often have in mind 

music`s ability to effect the pacing through the strong patterning of meter”.70 

 

Styckets durtonart och dansanta karaktär bidrar i bildsekvensen till positiva 

känslor, som avspeglar Elsas livsinställning och framtidstro. Det kan noteras 

att man här använder sig lokala musiker, nämligen Hässleholms 

Brunnssextett, vars inspelning av ”Konvaljens avsked” används i filmen. 

Ljudbilden föregriper kommande händelser i Elsas liv. Musikinslagen och 

olika ljudeffekter kan fungera som symboler för drömmar och bakslag i Elsas 

liv. I sångens andra vers finns strofen ”vit såsom snö”.  

Musiksekvens ”Konvaljens avsked” 2 (metadiegetisk) 

2:03:10-2:05:01 En stor publik har samlats på en flygplats, det är folkfest, 

perfekt flygväder, molnfritt och solsken. Musikkåren, som syns i bild börjar 

spela ”Konvaljens avsked” samtidigt som flygmotorerna startar och planet 

rullar ut. Kameran följer planet, hur det lyfter och vackra landskapsbilder 

skapar en stämningsfull bakgrundsrelief. ”Konvaljens avsked” hörs nu av och 

till, flygmotorljudet bryter in här och var och musiken tystnar. Koivonen tittar 

ner mot marken för att bedöma lämplig plats för Elsas uthopp. Elsa förbereder 

sig, ser till att fallskärmen är OK, och hoppar sedan ut. 

 

”Konvaljens avsked” är en tidsenlig sång som väl matchar bildrummet – en 

fallskärmsuppvisning som ett stort folknöje. Samspelet mellan musik och bild 

skapar en trovärdig helhet i narrativet. För en åskådare som är bekant med 

sången är det naturligt att associera till texten: ”O, hur jag längtat att sprida 

min doft till envar […] prisa min skapare god med den vällukt jag än har kvar”. 

Musiken får här en metaforisk funktion. En naturlig tolkning är att texten här 

uttrycker Elsas tankar: hon älskar att leva och får nu möjlighet att realisera 

 
68 Gorbman 1987, s. 12-13.  
69 Mälarstedt 2011, s. 321. 
70 James Buhler, David Neumeyer, Rob Deemer, Hearing the Movies. Music and Sound in Film 
History (Oxford: Oxford University Press, 2010), s. 37. 
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sina drömmar. Den fortsatta texten ”snart är den slut min korta tid” förebådar 

vad som komma skall. Texten kan här ge associationer till Elsas korta levnad. 

Hon har bestämt sig för att hoppa och det är nu dags för hennes första 

fallskärmshopp. Musiken i ljudbildens förgrund, understödjer narrativet och 

förmedlar livsglädje och optimism. Detta grepp hjälper åskådaren att bli 

delaktig av en inbjudande känsla och att känslomässigt förflyttas in i filmens 

narrativ. I musikarrangemanget urskiljs trumpetsoundet i ett delvis högre 

register, som melodibärande. Klangfärgen tillför här en stämning av fest och 

pompa.71 

 

 ”Konvaljens avsked” används i filmen för att signalera Elsas flygdrömmar 

och hennes starka passion för höjder och fart. Musikens meningsskapande 

funktion är här tydlig. Melodin är återkommande och utgör härigenom ett 

musikaliskt tema och blir på så sätt en viktig ”byggsten” i narrativet. I denna 

scen framstår Elsa som att hon är i sitt livs form och flygdrömmen ska återigen 

förverkligas. Detta korresponderar med tematiken i ”Konvaljens avsked” och 

som uttrycks i texten med orden ”med den vällukt jag än har kvar”. Kameran 

lägger närbilder på Elsa och Koivonen i flygplanet och flygplanets motorljud 

bryter in i ljudbilden varefter musiken tystnar. Musiken hörs sedan av och till 

samtidigt med kamerabilder på orkestern som spelar för en förväntansfull 

publik. Avbrotten i musiken kan tolkas som att bilden vill presentera narrativet 

ur Elsas perspektiv, att hoppningen är förenat med stora risker. Ljudbilden 

understryker och indikerar något hotfullt. Ljudläggningen står delvis i kontrast 

till bildsekvensen som här speglar en flygidyll. Musiken får i filmsekvensen 

därmed en kontextuell funktion och understryker härigenom narrativet.  

Musiksekvens ”Konvaljens avsked 3” (metadiegetisk)  

2:23:37-2:26:40 Elsa är på plats i Askersund. Dagen har kommit för den 

efterlängtade fallskärmsuppvisningen. Elsa har entusiastiskt berättat för sin 

far om sin planerade resa till Askersund och den stora 

fallskärmsuppvisningen. I bilden visas en stor och förväntansfull publik och 

en musikkår som underhåller. Det är en strålande vinterdag, bilden visar 

orkestern i vita pälsmössor långt nerdragna över öronen. Musikkåren 

intonerar ”Konvaljens avsked.” Planet lyfter och hittar lämplig höjd för 

hoppning. Parallellt visas vackra bildsekvenser med kamerasvep över 

landskapet. Parallellt i ljudbilden störs musiken av flygmaskinens motorbuller 

som av och till tränger tillbaka och tar över i ljudbilden. Kameran visar 

orkestern där musikerna tittar uppåt och efter hand slutar spela. Elsa har 

uppenbara problem. Hon kämpar med fallskärmen och får den inte att 

fungera; den vecklar inte ut sig. Musiken hörs till och från och slutar helt 

abrupt.  

 
71 Buhler m.fl. 2010, s. 46. 
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Kameran lägger nära bilder på bleckblåsensemblen och markerar därmed 

musikens diegetiska status.72 I ljudspåret förefaller det som ett tätare sound 

med fler instrumentalister än vad som framgår av bilden: två trumpetare, en 

trombonist, två tubaister samt en trumslagare. Musikarrangemanget saknar 

vokalt inslag, vilket innebär att betraktaren här inte får ta del av sångtextens 

innehåll. 

  

Bilden visar att planet letar efter lämplig höjd för Elsas uthopp. Kamerans 

närbilder visar hur Elsa förbereder sig för att hoppa. I ljudbilden konfronteras 

bleckblåsmusiken – ”Konvaljens avsked” – av och till med motorbullret från 

flygmaskinen. En tydlig konfrontation sker i ljudbilden då musiken helt får ge 

vika för motorbullret. Betraktaren får återigen en föraning om något 

skrämmande och kan känna ”fjärilar i magen”.  

 

Här leder musiken betraktaren till Elsas inre tankesfär. Scenen skapar en 

känsla av alienation – det skapas ett avstånd till det reella – själva skeendet i 

bildrummet.73 Förändringen i ljudbilden förbereder betraktaren på att något 

obehagligt är på gång. I sångtexten heter det ”… jag böjer mitt huvud så sakta, 

så sakta…”. Motorbullret i ljudbilden ger mörka föraningar om vad som 

kommer att hända. Ödet som väntar runt hörnet går inte att styra undan. För 

Elsas drömmar sätts snart en definitiv gräns.  

 

I ljudbilden tar sedan motorbullret över och varvas med en ”stråkmatta”, som 

är komponerad för filmen och som inleds med en ensam stråkstämma som 

sedan kompletteras med fler för att bygga upp till en dissonant orosbådande 

klang. För att sedan bryta av helt varvid bild och musik går tillbaka till 

brassensemblen. Kameran visar samtidigt hur Elsa positionerar sig i planet 

inför sitt uthopp.  

 

Musikkåren hörs i ljudbildens förgrund med hög volym. Orkestern känns med 

andra ord mycket närvarande. Musiken pågår under en förhållandevis lång 

filmsekvens. Musiken får här även ett egenvärde, likt ett konsertant 

musicerande. Gorbman benämner detta ”rena musikaliska koder”.74 Bilden 

visar hur publiken följer flygplanet. När Elsa hoppar ut från planet står 

publiken förväntansfull inför att fallskärmen ska veckla ut sig.  

 

Musikkåren spelar och det framgår hur instrumentalisterna, en efter en, slutar 

att spela och i stället tittar upp mot skyn. ”Konvaljens avsked ” avslutas mitt i 

en fras och en musikalisk klimax uteblir. Detta skapar uppmärksamhet och 

 
72 Gorbman 1987, s. 22. 
73 Renaud 2011, s. 22.  
74 Gorbman 1987, s. 13.  
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bidrar till narrativets dramatik.75 Ljud och bild korresponderar här med 

varandra på ett effektfullt sätt. I bilden visas hur Elsa efter en stund kämpar 

med fallskärmen som inte vill veckla ut sig.  

 

Genom valet att både börja och delvis avsluta filmen med ”Konvaljens 

avsked” får melodin en sammanlänkande och formskapande funktion i filmen. 

Genom repriseringen av detta stycke inringas ett viktigt tema: det som är 

levande och vackert kan efter bara en kort tid förgå och vissna. I 

filmsekvensen förändras musikens status från och till genom att det i 

ljudbilden skapas glidningar mellan musikens diegetiska och icke-diegetiska 

status. Musiken kan därför karakteriseras som metadiegetisk.76  

“Impromptu, op. 142 nr 2”  

Franz Schubert (1797-1828), “Impromptu, op. 142 nr 2”, postumt.  

Musiksekvens ”Impromptu, op. 142 nr 2” 1 (diegetisk) 

00:22:49-0:24:26 Pianot med vackra ljuslampetter är placerat i 

vardagsrummet. Elsa och pianoläraren sitter vid pianot. Helt plötsligt hamrar 

Elsa med båda händerna i pianots lägre register. Pianoläraren förstår oviljan 

och protesten. Han behåller lugnet, och försöker knyta an till Elsas 

känsloläge: ”Mörkt som jorden” och ”ljust som himlen”. Han tar Elsas 

händer och låter hennes fingrar klinka i det högsta och lägsta registret. 

Läraren säger lite lågmält till Elsa: ”om vi inte hade konsten, vem skulle vi 

då vara. Jo, själlösa djur”. Pianoläraren börjar nu spela Impromptu, op. 142 

nr 2 av Franz Schubert för Elsa. Hon tittar upp och mungiporna letar sig 

uppåt, en gnutta glädje spricker fram 

 

Filmsekvensen visar en för svensk borgerlighet under 1800- och 1900-tal 

vanlig scen. Uppenbarligen tilltalades Elsa av Schuberts vackra melodik, 

kamerans nära bild på Elsas anletsdrag visar det. Impromptut har homofon 

struktur, är skrivet i durtonart och har ett tema, det vill säga en melodilinje 

som är artikulerad i satsstrukturens övre stämma. Temat är melodiöst och 

sångbart som understöds av ackordiskt liggande stämmor.77 Musikcitatet har 

likheter med melodierna ”Konvaljens avsked” och ”Plaisir d’amour”. Det 

innebär att det här finns en gemensam nämnare som skapar struktur i filmens 

musikaliska uttryck. Det slås också ett slag för kulturen genom pianolärarens 

”inspel” om kulturens värde. 

 
75 Gorbman 1987, s. 14.  
76 Gorbman 1987, s. 22.  
77 Buhler m.fl. 2010, s. 49. 



 

 

32 

Musiksekvens ”Impromptu, op. 142 nr 2” 2 (diegetisk)  

0:27:08-0:27:39 Vardagsrumsscen. Pianoläraren är sysselsatt med att 

stämma pianot. Elsa är tillbaka hemma på gården och överraskar nu 

pianoläraren genom att komma bakifrån och hålla för hans ögon. Det tycks 

vara ett kärt återseende från båda håll. Elsa sätter sig vid pianot och spelar 

lite knaggligt på Schubertstycket, som pianoläraren spelade för henne när hon 

var liten flicka. 

 

På samma sätt som när hon var liten flicka, börjar Elsa nu hamra och slå på 

klaviaturen. ”Minns du?” säger hon till sin lärare, som nickar förstående. 

Bilden avslöjar en varm vänskap mellan Elsa och hennes lärare. Pianomusiken 

får fokus igen. Elsas och pianolärararens tidigare gemensamma musicerande 

och upplevelse av musik har skapat en varm och bestående relation dem 

emellan. Kameran lägger samtidigt närbilder på de bådas ansikte, ett stilgrepp 

som understryker en nära relation. Pianomusiken hörs vidare i ljudbilden, men 

ett motorljud konkurrerar nu och pockar på Elsas uppmärksamhet och springer 

till fönstret.  

Musiksekvens ”Impromptu, op. 142 nr 2” 3 (icke-diegetisk) 

2:20:57-2:23:39 Elsa är på plats i Askersund. Dagen är inne för den stora 

uppvisningen. Publiken har strömmat till. Elsa förbereder sig inför sitt viktiga 

fallskärmshopp, hon kollar sin fallskärm. Koivonen påpekar att Elsa ser rädd 

ut. Därefter tar han sig friheter… Elsa få svårt att freda sig. Mycket svagt 

spelas ”Impromptu ” i ljudbilden. Efterhand börjar det hacka – det blir stopp 

här och var.  

 

Schuberts ”Impromptu” intoneras svagt in i ljudbilden Elsa kollar igenom 

fallskärmen och Koivonen påpekar: ”du ser blek ut, du är väl inte rädd”. 

Kameran fångar inte Elsas blick, hon tittar åt sidan. Här får betraktaren en 

ingång till Elsas inre, känslor av oro och rädsla. Musiken i ljudbildens 

bakgrund förändras, det låter förvirrat och okoncentrerat: felspelningar och 

flera stopp i pianoutförandet. Elsa är inte klar med sina förberedelser då 

Koivonen bryskt tar tag i henne och drar med henne, ett icke inkännande 

närmande. Musiken kan här tolkas som en avspegling av Elsas känslosfär, hon 

blir helt klart störd av Koivonens närmande och tappar fokus. (I den här scenen 

är det Troell själv som står för pianomusiken.) 

 

Situationen avbryts då Elsa ropas ut för att hälsa på publiken. Pianomusiken 

hörs till och från och går över i nya harmonier och melodin rinner ut i en 

kortare improvisation.  Schuberts ”Impromptu” hörs åter i ljudbildens 

bakgrund och en kort, intensiv ”stråkmatta” – typ ilningar läggs till i ljudspåret 

och kameran visar en bild på Elsa som liten flicka. Här indikerar musiken 
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(liknande musikcitat finns med i filmens början) metaforiskt något 

illavarslande, som hos betraktaren väcker olustkänslor och ger föraningar om 

död. Denna stämning förändras dock plötsligt. En minnesbild – Elsa som liten 

flicka – ger Elsa inspiration och själslig styrka och hennes ansikte strålar av 

glädje. Musiken modulerar samtidigt till durkontext i högt läge.  

 

Pianot och musiken har genom livet påmint Elsa om kärlek, värme och andra 

positiva känslor. Detta kan tolkas som att Elsa i allvarets stund plockar fram 

barndomsbilder för att hämta själslig styrka. Hon minns att hon som barn hade 

drömmar om att en dag få flyga. Nu ska drömmen återigen förverkligas och 

Elsa behöver här accentuera sin ”målbild. 

”Djurtämjarns dotter”  

Sången ”Djurtämjarns dotter” betitlas även som ”Lejonbruden”, 

”Lejontämjarens dotter” och ”I skimrande bruddräkt så vit som en snö”. 

Ursprungligen har sången en tysk text. Den fick svensk översättning på 1830-

talet och lanserades sedan på 1890-talet som ett skillingtryck.  

Musiksekvens ”Djurtämjarns dotter” 1 (diegetisk) 

0:07:13-0:08:26. Bildsekvenser från trädgården. Elsa badar som liten flicka 

i en balja strax intill familjens boningshus. Barnpigan Ester pysslar om Elsa, 

samtidigt som hon sjunger: ”I skimrande bruddräkt så vit som en snö står 

djurtämjarns dotter en blomstrande mö…”. Bildsekvensen visar att Elsa trivs 

och tycker om att vara med Ester men att detta väcker ont blod hos husfrun. 

 

Av filmsekvensen framgår att Elsa blev bekant med ”Djurtämjarns dotter” 

redan som barn. Det är en glad och hurtig, ”tretaktare,” uppbyggd av perioder 

med för- och eftersatser och vilopunkter i frassluten. Melodin kletar sig 

ordentligt fast i ”tonminnet”. Barnpigans sång skapar en positiv känslomässig 

kontakt mellan henne och Elsa. Röstens timbre, en mjuk och vacker naturröst 

i mellanregister förstärker känslan av närhet i filmsekvensen. 78Det framgår 

här hur den mänskliga rösten kan kommunicera känslor av närvaro och värme. 

I sången görs ett bryt innan andra versen. Filmsekvensen visar här på 

tematiken – konflikten med husfrun – i sin linda. Husfrun som hör barnpigans 

sång vill inte höra mera, hon drar med bestämdhet igen dörren till trädgården. 

Barnpigans sång hörs åter igen.  

 
78 Buhler m.fl. 2010, s. 42. 
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Musiksekvens ”Djurtämjarns dotter” 2 (diegetisk) 

0:40:24-1:41:34. Det är Elsas födelsedag och det är fest med många gäster. 

Det förväntas att Elsa ska spela ett stycke på pianot. Gästerna sitter i 

vardagsrummet i en halvcirkel nära musikerduon. Kameran avslöjar 

uppmärksamhet och förväntan i ansiktsuttrycken. Elsa och pianoläraren gör 

entré. Pianoläraren spelar ett kort och pregnant intro i 3-takt, um-ba-pa, um-

ba-pa. Elsa sjunger: 

I skimrande bruddräkt så vit som en snö,  
står djurtämjarns dotter en blomstrande mö.  
Hon tvingas att giva en främling sin hand. 
Imorgon går färden till främmande land.  

Ren gäster är samlats men tid är det än,  
för Selma att träffa sin trofaste vän  
och sorgsen hon gångar till lejonens bur,  
att taga farväl av sitt älskade djur. 

En kyss nu till avsked hon lejonet ger,  
men mannen vid gallret nu lejonet ser,  
med rytande skall, barmhärtige Gud,  
i stycken slet lejonet främlingens brud.79 

 

I narrativet synliggörs en tragikomisk konfrontation, föräldrarna till en 

grannpojke har planerat att Elsa ska gifta sig med deras son, Per. Detta 

annonseras tydligt av fadern i ett tal på festen. Elsa är inte alls med på noterna 

och väljer som protest att sjunga ”Djurtämjarns dotter” i stället för att framföra 

ett stycke på pianot. Det är uppenbart att gästerna inte hade förväntat sig den 

här typen av sång- och musikframträdande. Säkerligen var det mycket 

chockerande för alla församlade. Hon hade nu uppnått sin myndighetsålder 

och hade bestämt sig. Hon måste vara tydlig – jag väljer själv mitt liv! Helt 

klart identifierar sig Elsa med sångtextens innehåll. Det blev uppenbart för 

alla vad hon ville ha sagt. Även på frieriet från Per, i samband med 

gratulationsuppvaktningen, gav Elsa med hjälp av sången ett tydligt nej. 

Filmsekvensen och sången blir ett tydligt och dramatiskt uttryck som skulle 

kunna förefalla spegla Elsas inre psykologiska resa.  

 

Musikframförandet utgör en viktig del av själva narrativet. Sången i 

kombination med Elsas gestaltning förmedlar en ironisk distans till frieriet och 

får i filmsekvensen en tydlig kommunikativ roll. Sången kommunicerar 

distans till och konfronterarar gängse familjetraditioner och synsätt. Också i 

musikens struktur är konfrontationen uppenbar. Valstakten och den glättiga 

melodin samspelar med ett grymt och blodigt textinnehåll. Dessutom Elsas 

 
79 Texten till visan ”Djurtämjarns dotter” enligt den version som framförs i filmen.  
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uppsyn, glad och hurtfrisk men samtidigt självmedveten och trotsig. Det 

”kammarmusikaliska” formatet skapar hos betraktaren en känsla av närhet och 

intimitet i bilden. Det tillför stor energi, situationen känns levande.  

 

Narrativet i sin helhet får här sin klimax. Helt tydligt är att denna scen har en 

viktig funktion i filmen eftersom filmens titel är hämtad från första versen i 

sången. Texten skapar hos betraktaren tolkningsnycklar till filmsekvensen. 80 

Filmsekvensen kan inspirera till filosofisk reflektion. Den lyfter existentiella 

frågeställningar om människans fria vilja och möjligheter till 

självförverkligande. Det har vuxit fram en särskild disciplin som diskuterar 

filosofiska aspekter på filmmediet och under de senaste årtiondena har det 

skrivits en mängd litteratur i ämnet.81 

 

Filmsekvensen speglar en stark kvinna med handlingskraft och strävan efter 

självbestämmande.  

 

Så vit som en snö bryter mot många av de etablerade könsstereotyper som 

kännetecknat mycket av traditionell film, inte minst de filmer som producerats 

i Hollywood. Den manliga karaktären beskrivs ofta som aktiv samt har 

förmåga att skapa förändringar och driver handlingen framåt medan den 

kvinnliga karaktären enbart blir ett objekt där handlingen (”enacted onto”) 

utspelas.82 I Så vit som en snö är det en handlingskraftig kvinna som har 

huvudrollen. 

Övrig musik 

En presentation och analys av musik som är mindre central i filmen har 

samlats i Appendix 1, Övrig musik, i slutet av uppsatsen. De utgörs av 

”Internationalen”, ”Berliner Luft”, ”Sugar”, ”Beväringsvals från Backamo”, 

”Czardas”, ”Deutchland, Deutchland über alles”, ”Whispering”, ”Das muss 

ein Stuck von Himmel sein” och ” Stille Nacht”. Dessa musikaliska teman 

förekommer endast en gång vardera med undantag för ”Berliner Luft” (tre 

gånger) och ”Whispering” (två gånger).  

 

Dessa musikstycken kännetecknas av att de var väl kända vid tiden då filmen 

utspelade sig. Ljudläggningen med dessa stycken speglar och accentuerar 

narrativets historiska, politiska, geografiska och kulturella kontext: 

pilotutbildningen på Ljungbyhed, arbetarrörelsens framväxt, Elsas tid i 

 
80 Gorbman 1987, s. 19. 
81 Baracco 2017, s. 3-4. 
82 Thomas Elsaesser & Malte Hagener, Film Theory. An introduction Through the Senses (New 
York: Routledge, 2010), s. 94, 96-97.  
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Tyskland där bild och musiksekvenser speglar efterkrigstidens kultur med det 

glada 20-talet och jazzmusiken som innovativ populärmusik.  
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3. Analytiska slutsatser  

Musiken som förekommer i filmen är tidsenlig från 1900-talets början. 

Musikvalet i sin helhet ger trovärdighet åt och skapar en känsla av autenticitet 

i filmens narrativ, med andra ord så korresponderar det väl med berättelsen 

som utspelar sig i början på 1920-talet. Musikens huvudfunktion i filmen är 

att skapa associativa betydelser i samverkan med filmens övriga 

uttrycksmedel: bild, dialog och ljudeffekter. Musiken blir meningsbärande i 

betydelsen att den ger uttryck för känslor och atmosfär samt att den relaterar 

till olika personer i filmen. En meningsbärande roll är också att musiken kan 

sammankoppla olika scener av filmen och på så sätt skapa form i narrativet. 

Det finns här anledning att återknyta till begreppet ”hermeneutic windows” 

ovan, att olika musikcitat kan utgöra tolkningsnycklar och bli ingångar till en 

större förståelse av en film.    

Centrala musikaliska teman  

En övergripande analys av filmens musikinnehåll visar att de musikaliska 

teman som är mest återkommande är ”Plaisir d´amour”, ”Konvaljens avsked”, 

”Djurtämjarns dotter” och “Impromptu”, op. 142”. ”Konvaljens avsked” och 

”Djurtämjarns dotter” innehåller samma textmotiv: ”vit som snö”. Filmens 

titel Vit som en snö är hämtad härifrån. Tematiken att liv och lycka förgår samt 

en stark längtan efter en förlorad kärlek finns förutom i dessa sånger även i 

”Plaisir d’amour”. En återkommande textrad i den sången lyder: ”Plaisir 

d’amour ne dure qu´un moment” (Nöje av kärlek varar bara ett ögonblick). 

Textmotiven och tematiken bildar en narrativ ”väv” i filmens ljudläggning. 

Repriserade musikaliska teman får i filmen en igenkänningsfunktion för 

betraktaren. Musiken lagrar innebörd från tidigare scener där musiken 

förekommit.  

 

Pianomusik förekommer ofta i filmen. Den konnoterar till Elsas barndom, 

hennes tidiga förlust av och längtan efter modern samt familjegemenskapen. 

”Impromptu, op. 142 nr 2” är skrivet i durtonart och har en melodilinje som 

är melodiös och sångbar och är därför lätt att nynna med i. Pianostycket har i 

melodiskt avseende likheter med ”Konvaljens avsked”, ”Plaisir d´amour” och 

”Djurtämjarns dotter”. Det innebär att det här finns en gemensam nämnare 
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som skapar struktur i filmens musikaliska uttryck. Sammanfattningsvis så har 

de fyra centrala musikaliska temana en narrativ, formskapande och 

stämningsskapande funktion i filmen 

Övrig musik 

Ljudläggningen med vad som har benämnts ”Övrig musik” speglar och 

accentuerar narrativets historiska, politiska, geografiska och kulturella 

kontext: pilotutbildningen på Ljungbyhed, arbetarrörelsens framväxt, Elsas tid 

i Tyskland där bild och musiksekvenser speglar efterkrigstidens kultur med 

det glada 20-talet och jazzmusiken som innovativ populärmusik.  

Sammanfattning beträffande diegetisk, icke-diegetisk 
och metadiegetisk musik 

I appendix 2 finns en förteckning över scener med diegetisk, icke-diegetisk 

samt metadiegetisk musik i filmen. 

Diegetisk musik 

Den diegetiska musiken framförs i olika instrumentala sättningar för 

bleckblåsensemble, violin-pianoduo, piano, stråkar samt blandad orkester. 

Sättningar för röst/röster med ackompanjemang förekommer också. Den 

diegetiska musiken förekommer i scener med Elsas sociala aktiviteter: i 

hemmet och familjen, möten med pianoläraren, i samband med flyg-och 

fallskärmsuppvisningar samt i nöjessammanhang. 

Icke-diegetisk musik 

Icke-diegetisk musik framförs i samma instrumentala sättning som diegetisk 

musik, dessutom förekommer arrangemang för stråkar. Icke-diegetisk 

förekommer primärt i filmsekvenser som uttrycker Elsas inre liv, hennes 

känslor och tankar. ”Längtansmotivet” speglas på olika sätt i scener där 

musiken har en icke-diegetisk status. ”Plaisir d’amour” är den i filmen mest 

förekommande melodin och den är nästan helt icke-diegetisk. 

Metadiegetisk musik  

I några filmsekvenser förändras statusen för ett enskilt musikstycke mellan 

diegetisk och icke-diegetisk. Musiken har då karakteriserats som 

metadiegetisk. Det kan i detta sammanhang noteras att jag i någon scen kan få 



 

 

39 

en bestämd känsla av att musiken/ljudkällan finns med i bildsekvensen trots 

att den inte är representerad. I scenen där Elsa poserar för en reklamaffisch 

hos Vogel och det i ljudspåret hörs en inspelning av ”Czardas” med en 

autentisk lite ”svajig” ljudbild, dvs en inspelningskvalité snarlik de 

filmsekvenser tidigare i filmen där kameran zoomar in en trattgrammofon. 

Ljudkällan syns dock inte i den här filmsekvensen. 

Musikens olika funktioner i filmen 

Användandet av musikaliska teman är en mycket frekvent förekommande 

ljudläggningsteknik i ”Så vit som en snö”. Musiken har olika funktioner i 

filmen. I min analys skiljer jag mellan strukturell, metaforisk respektive 

kontextuell funktion. Musiken har i filmen dessutom en utsmyckande funktion 

vilket ger den ett egenvärde.  

Strukturell funktion 

Strukturell funktion innebär att musiken sammanlänkar scener och skapar 

stödjepunkter i narrativet. Musiken har en strukturerande funktion i filmen 

genom att flera melodier återkommer och fungerar som musikaliska motiv. 

Musiken länkar samman filmen som helhet genom ”Konvaljens avsked” som 

öppnar filmen och som även hörs i filmens slut följd av ”Plaisir d’amour”. 

”Konvaljens avsked” spelas i båda fallen av en bleckblåsensemble. 

Repriseringen av ”Konvaljens avsked” ringar in ett återkommande tema i 

filmen, att det som är levande och vackert efter bara en kort tid kan förgå och 

vissna.  

 

Filmens titel Så vit som en snö är hämtad från första strofen i ”Djurtämjarens 

dotter” och från ”Konvaljens avsked”. Samma tematik, att liv och lycka förgår 

och dör ut, finns även i ”Plaisir d’amour”. Textens tematik och melodierna 

bildar en narrativ väv i ljudläggningen av filmen. Gemensam nämnare för 

dessa melodier är även de musikaliska koderna: visartad melodik och 

harmonik, durkontext och en sångbar melodilinje.  

 

I filmen kan musiken även ha en tydligt strukturell funktion genom att samma 

melodi överbryggar olika scenväxlingar och härigenom bilda 

kontinuitetsklipp, dvs omarkerade scenklipp. Andra gånger kan musiken 

istället göra ett klipp tydligt genom att en ny melodi inleder en ny filmsekvens. 

Båda dessa tekniker understryker filmens berättarstruktur, som utgörs av 

växlingar mellan filmens nutid och tillbakablickar från Elsas tidigare liv.  
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Metaforisk funktion 

Metaforisk funktion innebär att enskilda musikelement kopplas ihop med och 

blir en symbol för en specifik karaktär, stämning eller känsla. Den metaforiska 

funktionen förekommer i mycket stor utsträckning inte minst med hjälp av 

olika musikaliska teman. ”Konvaljens avsked” blir i filmen en symbol för Elsa 

och hennes drömmar.  

 

Elsas mor förknippas ofta med melodin ”Plaisir d’amor”. En filmscen visar 

hur modern sitter vid pianot, Elsa, som liten flicka, står nära henne och i 

ljudbilden hörs ”Plaisir d’amor”. I filmsekvensen när pianoläraren spelar 

melodin för Elsa som liten flicka uttrycker hon: ”den [melodi] som mor 

spelade”. När Elsa är på fest på flygskolan och musikerna spelar, uttrycker 

Elsa en glad igenkänning: ”Plaisir d’amour”. Musiken blir i sammanhanget ett 

musikaliskt tema för Elsas mor. 

 

I dansscenen där Elsa viskar till Erik: ”du doftar som far”, kan melodin ”Plaisir 

d’amour” tolkas som ett uttryck för Elsas kärlekslängtan. I en annan scen visas 

på avstånd hur Elsa och Erik efter festen vandrar tillsammans i skymningen 

samtidigt som ”Plaisir d’amour” hörs i ljudbilden och kameran zoomar in de 

två gestalterna. Solnedgången i bildens bakgrund förstärker stämningen i 

sekvensen. Här samverkar musik och bild påfallande, de filmiska elementen 

smälter samman. 

 

Elsa är på höskullen och håller sig undan födelsedagsfirandet för husfrun 

Stina. Introt till ”Plaisir d’amour” tonas in i ljudspåret, en improvisation med 

”instabil” harmonik ” och ornamenterad med ” lager” av musik. Musiken kan 

tolkas som en spegling av Elsas saknad efter sin mor och den känslomässigt 

svåra konflikten med husfrun. 

 

Även i filmens slut, i narrativets slutklimax, då endast en outvecklad fallskärm 

syns på isen, presenteras kärleksvisan ”Plaisir d’amour”. Här ”aktiveras” 

musikens minnesfunktion på ett påtagligt sätt till tidigare scener i filmen då 

denna musik också spelades.  

 

Elsa är på plats i flygplanet och hon förbereder sig för att hoppa. Ljudbilden 

med ”Konvaljens avsked” förändras då flygplanets motorljud bryter in, 

musiken avbryts av och till. Musiken vägleder här betraktaren till Elsas inre.  

 

Elsas ”inre resa” speglas i visan ”Djurtämjarns dotter”, som hon sjunger på 

sin myndighetsdag och som fungerar en ”självständighetsförklaring”. Sången 

utgör i narrativet en central vändpunkt. Det ”kammarmusikaliska” 

framförandet, då Elsa ackompanjeras av sin pianolärare, förstärker melodins 

betydelse i narrativet.  
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Piano och pianomusik är viktiga orienteringspunkter i narrativet. Elsa berättar 

i en sekvens om att hennes mor spelade piano. Pianomusiken har för Elsa en 

associativ funktion och kopplas samman med saknaden av modern och den 

varma familjegemenskapen. 

  

Flera bildsekvenser i filmen visar på musikens förmåga att skapa 

känslomässiga band och främja gemenskap. Elsa blir bekant med Schuberts 

”Impromptu” då hon är liten flicka och pianoläraren spelar det för henne. 

Musiken kommunicerar här positiva tankar och känslor. Detta framgår när hon 

som vuxen träffar sin lärare och hon spelar detta stycke för honom. 

 

Att musiken signalerar en samhörighet inom familjen visar filmsekvensen där 

Elsa och brodern, som vuxna, umgås. Elsa sitter vid pianot och brodern står 

bredvid och lyssnar. Kameran zoomar in när brodern tar tag i moderns foto 

som står på pianot och han försjunker i tankar.  

   

I montagesekvenser visas hur Elsa minns olika händelser i barndomen som 

tillsammans med ljudbildens ”Impromtu” skapar en inspirationskälla där Elsa 

hämtar själslig styrka. 

 

När Elsa tillsammans med Robert kommer till Berlin och utbildningscampus 

spelas ”Berliner Luft” i en version för bleckblåsensemble. Musiken 

förekommer tidigare i narrativet då flygskolan får besök från Tyskland och 

Elsa får en inbjudan till fallskärmsutbildningen. ”Berliner Luft” blir här ett 

musikaliskt tema som förknippas både med Tyskland och med Elsas 

flygdrömmar och kärlekslängtan.  

Kontextuell funktion 

Kontextuell funktion innebär att musiken bidrar till att gestalta olika miljöer 

och sociala sammanhang. Musiken samverkar här med övriga filmiska 

komponenter. I filmen används olika musikstycken för att bygga upp de olika 

sociala sammanhang som Elsa befinner sig i. 

Elsas uppväxtmiljö 

Många av de musikstycken som används i Elsas uppväxtmiljö har en visartad 

harmonik och melodik. Den musikaliska strukturen indikerar här narrativets 

folkliga kontext med Elsas uppväxt på en bondgård i början av 1900-talet. På 

sin 21-årsdag sjunger Elsa ett skillingtryck vars innehåll hon starkt identifierar 

sig med. Elsas får undervisning i pianospel i hemmet. I ett par filmscener bryts 

den lantliga atmosfären av Schuberts ”Impromptu” op. 142, som spelas på 

piano. Pianomusik signalerar vid den här tiden en borgerlig miljö.  
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Elsas anknytning till militära miljöer 

Ett tyskt flygplan med motorproblem landar på flygskolan. Kameran sveper, 

över fotografier som skildrar flyghistorien på Ljungbyhed. ”Berliner Luft” 

spelas. Även kamerabilderna på det gästande planet från Tyskland samspelar 

med ljudbilden. Den livfulla marschartade melodin är en hyllning till Berlin 

och skapar samtidigt associationer till militära sammanhang i allmänhet. 

Musikcitatet har här en tydlig kontextuell funktion. 

 

Det är fest på flygskolan i samband med det tyska besöket och på efterfesten 

dansar man till jazz-musik från en trattgrammofonen. Här förekommer musik 

som indikerar att det sociala livet här har öppnat för en ny musikalisk 

strömning. 

  

De flyg- och fallskärmsuppvisningar som Elsa deltar i ljudläggs med bland 

annat ”Konvaljens avsked” i bleckblåsarrangemang. Den för filmnarrativet 

tidsenliga och populära slagdängan speglar både tidsandan och en folklig 

kultur. Bleckblåsarrangemanget signalerar den militära kontexten. 

 

 ”Beväringsvals från Backamo” hörs i ljudbilden vid en flyguppvisning då 

Elsa zoomas in i publiken. Filmsekvensen med den arrangerade soldatvisan 

för bleckblåsensemble ger associationer till militärmusik i allmänhet. I 

militärmusikens uppdrag ingick att underhålla med musik i stora folkliga 

sammanhang, typ det som filmen skildrar.  

 

Elsas vistelse i Tyskland 

När Elsa kommer till Berlin spelas ”Berliner Luft”, en melodi som nära 

kopplas samman med Berlin och signalerar tysk nationalkänsla. I Berlin 

bjuder Vogel på restaurang. Gästerna underhålls med jazzmusik. Filmscenen 

anknyter till den tidiga populärmusikens framväxt i Europa. Detta kan också 

tolkas som att han även vill knyta an till Berlin som ”Europas intellektuella 

och konstnärliga centrum” i början på 1900-talet. Jazzmusiken signalerar 

tidsandan – det glada 20-talet. 

 

På restaurangen spelar orkestern ”Deutchland, Deutchland über alles” och de 

flesta gäster sjunger med i sången. Nationalsången refererar i sammanhanget 

till tysk nationalism, mellankrigstiden och Tysklands plats på den politiska 

kartan.  
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Olika grepp för ljudläggning 

Musikarrangemang med förändrad design 

I några filmsekvenser får musikarrangemangen ett förändrat uttryck genom att 

för musiken främmande ”tillägg” läggs in i ljudspåret. I filmens inledning hörs 

i ljudspåret ”Konvaljens avsked” i blecklåsarrangemang samtidigt med 

ljudeffekter som tågvisslingar och dunk från tågrälsen. Ljudbilden blir likt ett 

intro, den indikerar en kommande scenväxling då Elsa sitter på tåget.  

 

När Elsa ska göra sina fallskärmshopp bryter motorljud in i ljudspåret och 

konfronterar ”Konvaljens avsked”. Detta ger betraktaren föraningar: ett 

illavarslande om risker och tillbud.   

 

Även Schuberts ”Impromptu” får tillägg i ljudspåret: en ”stråkmatta”, som av 

örat kan uppfattas som ilningar. Detta kan också av betraktaren tolkas som 

förebud, att ljudbilden kommunicerar något tragiskt.  

 

Stråkarrangemangen i romantisk stil tillförs i flera scener extra energi och 

spänning genom att korta sekvenser med ”stråkmattor” i olika register hörs av 

och till i ljudbilden. I scenen där Elsa gömmer sig på höskullen hörs i ett 

romantiskt stråkarrangemang ett intro till ”Plaisir d’amour, som ornamenteras 

med piano- och klangspelsmotiv. ”Utsmyckningen” med toner i ett högre 

register och olika instrumentala klanger skapar en ny klangfärg, det tillför 

karaktär och valör i stämningsläget. Här kan musikuttrycket tolkas som en 

spegling av Elsas längtan efter sin mor men även framtidsdrömmar.  

 

När Elsa är på plats i Askersund och förbereder sig inför flygningen hörs i 

ljudbakgrunden ”Impromptut” i ett delvis okoncentrerat utförande med hack 

och felspelningar. Detta kan tolkas som att betraktaren här får en ingång till 

Elsas inre rum med tankar och starka känslor in för sitt hopp. ”Impromptut” 

hörs åter igen i ljudspåret men i förändrat arrangemang, en kort intensiv 

”stråkmatta”, typ ilning, läggs till i ljudspåret. Detta kan tolkas som att 

musiken metaforiskt förebådar något tragiskt. 

Instrumentering, klangfärg och rösttimbre 

Instrumenteringen i arrangemangen har betydelse för den känslomässiga 

upplevelsen av filmen. Violin och oboe ger enligt konventionen associationer 

till romantiska känslor. I bland annat en av filmens kärleksscener – ”gröna-

gräset-scenen” då Elsa och Robert möts förstärker instrumenteringen 

känslostämningen i ”Plaisir d’amour”. 
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Trumpetsoundet konnoterar enligt konventionen festivitas och pompa, 

parametrar förekommer i filmscener t.ex då Tysklands nationalsång sjungs 

och vid folkliga nöjen som flyg- och fallskärmsuppvisningar. Klingande 

instrument i lägre eller högre register påverkar även intuitivt den 

känslomässiga upplevelsen.  

 

Att en särskild rösttimbre kan förstärka den känslomässiga upplevelsen blir 

tydligt i filmsekvenserna som har ljudlagts med vokala musikcitat. Den 

mänskliga rösten har en särskild förmåga att kommunicera känslor.  

Slutsatser   

Musiken är en viktig komponent i Så vit som en snö. I filmen ingår en palett 

av för narrativet tidstypiska melodier, musikcitaten blir därigenom viktiga 

ingångar/tolkningsnycklar till förståelsen av filmen. I min analys har jag visat 

hur musiken interagerar med övriga filmelement, i första hand med bilden. 

 

I ljudläggningen förekommer såväl diegetisk som icke-diegetisk och 

metadiegetisk musik. Den diegetiska musiken kopplas primärt till Elsas 

sociala aktiviteter medan den icke-diegetiska musiken mestadels tycks avse 

att för en tittare spegla Elsas tänkta känslor och idévärld.  

 

Jag har skilt mellan följande funktioner hos de musikaliska temana: 

strukturell, metaforisk och kontextuell. De musikaliska temana skapar struktur 

och länkar samman narrativet, de blir betydelsebärande och associerar till 

olika personer, stämningar, känslor och händelser i filmen samt ringar in och 

skapar olika sociala kontexter. De blir formskapande genom återtagningar och 

sammanlänkningar. De blir också viktiga orienteringspunkter och 

understryker centrala scener i filmen.  

 

Flera av de sånger i filmen som utgör centrala musikaliska teman har en 

gemensam texttematik, som därigenom kopplar samman melodierna och 

skapar en narrativ ”väv” i ljudläggningen vilket styr tittarens associationer. 

 

Musiken kombineras i flera musiksekvenser med icke-musikaliska ljud, 

såsom tågvissla, folksamlingar, motorljud mm. Härigenom anpassas musikens 

uttryck på ett särskilt sätt till narrativet. Även instrumentering, klangfärg och 

rösttimbre påverkar betraktarens upplevelse. 

 

Musiken bildar ett ordlöst narrativ som kopplar samman olika scener. De 

musikaliska temana bidrar i hög grad till att gestalta helheten. Musiken har i 

filmen även ett egenvärde/underhållningsvärde. 
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I filmen förkommer bilder på fåglar, både enstaka fåglar och fågelsträck. 

Fågelmotivet kan tolkas som en metafor för Elsas olika frihetsdrömmar. 

Analysen i uppsatsen styrker mitt antagande att det finns påfallande likheter 

mellan narrativet i Så vit som en snö och den antika grekiska myten om Ikaros. 

Labyrinten som Ikaros och fadern är instängda i kan symbolisera hur Elsa är 

fångad i sin tids konventioner. Det är intressant att även Elsas far, i likhet med 

Ikaros far, också upplevde sig som fångad av omgivningens normer och 

förväntningar. Han säger ju att han helst hade velat bli ingenjör och inte bonde. 

Filmen i sin helhet kan därför tolkas som en modern iscensättning av denna 

myt. Titeln på uppsatsen har här sin bakgrund. 
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Sångare  Maria Ribbing  

Instrumentalist Stig Ribbing (piano) 

 

Originaltitel ”Berliner Luft”  

Kompositör Paul Lincke (1904) 

Textförfattare Emil Norlander (svensk text 1905) 

Heinrich Bolten-Baeckers (tysk text 1904) 

Orkester  Adalbert Lutter und sein Orchester  

Sångare  Lotte Werkmeister  

 

Originaltitel ”Sugar”  

Kompositör Maceo Pinkard (1927) 

Textförfattare Sidney Mitchell (1927) 

http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hot-jazz
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hot-jazz
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jazz
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jazz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Troell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Troell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasir
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Edna Alexander (1927) 

Framförs av Frans Sjöström & The Dog Band  

 

Originaltitel ”Im Himmel sein”  

Kompositör Ralph Benatzky  

 

Originaltitel ”L'Internationale”  

Kompositör Pierre Degeyter (1887) 

Textförfattare Henrik Menander (svensk text 1902) 

Eugène Pottier (fransk text 1871) 

 

Originaltitel ”Beväringsvals från Backamo”  

Kompositör David Hellström (1912) 

Textförfattare Göran Svenning (1912) 

 

Originaltitel “Speak Easy”  

Kompositör Sal's Pals  

Framförs av Sal's Pals  

 

Originaltitel ”Whispering”  

Kompositör John Schonberger (1920) 

Vincent Rose (1920) 

Textförfattare Malvin Schonberger (engelsk text 1920) 

Richard Coburn (engelsk text 1920) 

Karl-Lennart (svensk text) 

 

Originaltitel ”Konvaljens avsked”  

Kompositör Otto Lindwall (1904) 

Textförfattare David Lindwall (1904) 

Framförs av Hässleholms Brunns-Sextett  

 

Originaltitel ”Stille Nacht, heilige Nacht!”  

Kompositör Franz Gruber (1818) 

Textförfattare Joseph Mohr (1818) 

Oscar Mannström (svensk text 1915) 

Arrangör  Mats Bergström  

Sångare  Thomanerchor 
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Appendix 1. Övrig musik i filmen 

De musikstycken som inte har karakteriserats som centrala musikaliska 

temana är ”Internationalen”, ”Berliner Luft”, ”Sugar”, ”Beväringsvals från 

Backamo”, ”Czardas”, ”Deutchland, Deutchland über alles”, ”Whispering”, ” 

Das muss ein Stuck von Himmel sein” samt ”Stille Nacht”. Dessa melodier 

förekommer endast en gång med undantag för ”Whispering” och ”Berliner 

Luft” som förekommer flera gånger.  Dessa musikaliska teman är inte lika 

starkt kopplade till filmens narrativ. Deras roll består främst i att ange det 

historiska och sociala sammanhanget.  

”Internationalen”  

”Internationalen”, text av Eugéne Pottier och musik av Pierre De Geyter. 

Originalspråket är franska. Internationalen publicerades i samlingen 

Revolutionssånger 1887. Sångens refererar till den Första Internationalen, en 

sammanslutning som bildades i London 1864 av bland andra Karl Marx och 

Friedrich Engels. Den Första Internationalen blev en viktig symbol för 

arbetarrörelsen. Den svenska översättningen gjordes av Henrik Menander 

1902. ”Internationalen” är arbetarrörelsens främsta kampsång. 

Musiksekvens ”Internationalen”1 (diegetisk) 

0:57:46-0:58:20 Det är förberedelser på gång på Flygskolan. Flygplanen 

rullas ut och det är snart dags för dagens flyglektioner. Några yngre män i 

personalen har tagit med sig en trattgrammofon som monteras ihop. Musiken 

går igång, den lite raspiga bleckblåsversionen av Internationalen ljuder. Elsa 

undrar om alla är socialister. Någon försvarar sig med att de har lånat 

Koivonens skiva. När Koivonen fattar ”galoppen” går han beslutsamt och 

hämtar upp skivan.  

 

Filmen refererar i bildsekvensen till narrativets historiska kontext – 

arbetarrörelsens framväxt. Musiken blir en tidsmarkör och kommunicerar en 

politisk tidsanda, politiska strömningar som växte fram i början seklet med bl 

a socialistiska idéer om att sluta sig samman.  
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”Berliner Luft”   

”Berliner Luft” är en melodi från operetten Frau Luna, som komponerades av 

Paul Lincke 1899. Uttrycket ”Berliner Luft” tolkas ofta som ett uttryck för 

livsglädje och frihet och den har också blivit staden Berlins ”egen” hymn. 

Berlinfilharmonikerna spelar alltid ”Berliner Luft” som avslutningsstycke på 

sin årliga utekonsert inför sommaruppehållet.  

 

I filmen används en inspelning med Adalbert Lutter och hans orkester. 

Sångare är Lotte Werkmeister. Tysk text av Heinrich Bolten-Baeckers1904. 

Svensk översättning av Emil Norlander 1905. 

Musiksekvens ”Berliner Luft” 1 (icke-diegetisk) 

1:15:35-1:16:04. Elsa är på flygskolan på Ljungbyhed. Helt plötsligt är ett 

främmande plan på inflygning och landar. Piloten presenterar sig, kapten 

Vogel från Berlin. Vogel vill förklara att något inte står rätt till med hans 

flygplan och vill ha hjälp med en översyn. Det blir fest på kvällen och kapten 

Vogel är med på festen. ”Berliner Luft” i pianoarrangemang hörs i 

ljudbildens bakgrund. Kameran positionerar sig inne på flygskolan och 

sveper över fotografier som skildrar flyghistorien på Ljungbyhed. Musiken 

leder sedan över i nästa scen då festen är igång.  

 

Musiken är marschartad, den sprudlar av liv och smittar av sig. 

Operettmelodins text (för den betraktare som känner till texten) är en hyllning 

till Berlin: ”…hennes härliga luft, denna luft, härliga doft”.  Kamerabilderna 

med det gästande planet från Tyskland samspelar väl med ”Berliner Luft”. 

Musiken i denna, liksom i flera följande scener får en kontextuell funktion 

som lyfter fram både det tyska sammanhanget och Elsas passion för flyg.  

 

Musiken skapar även associationer till militären i allmänhet. Kapten Vogel är 

flygofficer, han landar med sitt plan som är utrustat med projektiler, på militärt 

område. Filmsekvensen ger här associationer till det nyligen avslutade Första 

världskriget.  

Musiksekvens ”Berliner Luft” 2 (diegetisk) 

1:35: 33-1:36:24. Den fragmentariska berättartekniken saxar tillbaka. Det är 

flyg- och fallskärmsuppvisning, samma dag som den stora festen och Elsa får 

en inbjudan av officer Vogel att komma till Berlin.  

 

Musikkåren som syns i bildsekvensen spelar ”Berlinerluft”, marschmusik med 

stadig rytm. Orkestern spelar här ett längre arrangemang på Berlinerluft. 

Kameran visar två trombonister, en tubaist och en bastrumslagare med 

instrumentet hängande på magen. Kameran markerar här musikens diegetiska 

status. I ljudspårets förgrund hörs musiken samtidigt som kameran övergår till 
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att visa publiken som intresserat betraktar flygplanet och fallskärmen som 

utvecklas. Kameran zoomar sedan in den vita fallskärmen mot en blå himmel. 

Det är kapten Vogel och hans medarbetare som ger en uppvisning av 

fallskärmshopp. Berlinerluft uttrycker mycket av tysk atmosfär. För 

filmbetraktaren blir musiken en känslomässig injektion som kan skapa 

identifikation med Elsas flyglängtan. 

Musiksekvens ”Berliner Luft” 3 (icke-diegetisk) 

1:39:30-1:40:44. Bildsekvenser från Berlin. Elsa har tillsammans med Robert 

kommit till Berlin. Elsa befinner sig på träningscampen. 

 

Elsa och Robert stiger ur en taxi, de är nu i Berlin och bilden visar sedan Elsa 

på träningscampen. ”Berliner Luft”, som spelas i ett arrangemang för 

bleckblåsorkester, altröst och mansröster binder ihop de olika scenerna. 

Musiken presenterar först en instrumental version av versmelodin. I refrängen 

kommer sedan alten in och tydliggör melodistämman och ger betraktaren hela 

refrängens text. Det vokala inslaget förstärker här det musikaliska uttrycket 

och skapar associationer till Elsa och hennes flygdrömmar genom det 

återkommande ordet ”Luft”. Refrängen repriseras sedan och altrösten ersätts 

av mansröster som sjunger unisont, portatoartikulerat i friskt pulserande 

tempo understödda av orkestern. 

 

Arrangemanget med mansröster kan signalera att flygbranschen som Elsa 

hade kommit in i är mansdominerad. Elsa vågade bryta mot konventioner och 

bryta in i manssamhället. Musiken kan här tolkas associativ, som en symbol 

för Elsas egen frihetskamp, att fritt få utforma sitt liv.  

Musiksekvens ”Berliner Luft” 4 (diegetisk) 

Det är efterfest på hotellet.  

 

1:54:07-1:54:16 (fortsättning på musiksekvens 1:53:40–1:53:55) Elsa och 

Lise festar till och berusningen väcker lusten att sjunga. ”Berliner Luft”, i 

kortversion, blir här till en skränig ”fyllevisa”. 

”Sugar”  

”Sugar” kallas också ”That Sugar Baby o´Mine”. Musiken har skrivits av 

Maceo Pinkard och texten av Edna Alexander. Den första skivinspelningen 

gjordes 1926, med Ethel Waters, Pinkard stod själv för pianoarrangemanget. 

Denna kärleksvisa har sedan blivit en jazzstandard. ”Sugar” har spelats in av 

stora bandledare som Louis Armstrong, Benny Goodman och Count Basie. I 

filmen framförs musiken av Franz Sjöström & The Dog Big Band 
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Musiksekvens ”Sugar” 1 (diegetisk) 

1:16:23-1:17:17 På kvällen är det fest på flygskolan. Elsa har den här dagen 

gjort sin första flygtur på egen hand. Hon får beröm av flygläraren Erik. Ett 

okänt plan har även landat på Flygskolan, piloten presenterar sig som 

Hermann Vogel, ägare till Fallskärmsskolan i Berlin. Vogel blir också 

inbjuden till festen. 

 

Kameran lägger en närbild på trattgrammofonen. Musikens status som 

diegetisk betonas härigenom. En stund in på festen hörs från grammofonen en 

inspelning med en jazzensemble och låten ”Sugar”. Volymen tilltar i 

ljudbilden. Instrumenten tycks vara de som normalt ingår i en jazzorkester, 

eller ett storband: saxofon, trumpet, trombon och kompsektion. Musiken i 

filmsekvensen skapar ett trivsamt behagligt och gosigt ”sug” i 

festsammanhanget, en stämning som inbjuder till intimitet. Friedman bjuder 

upp Elsa. Kameran lägger närbilder på flera av Elsas beundrare, rivaliteten 

blir tydlig i bilden. I ljudbilden hörs samtidigt det vanliga festsorlet som 

tillsammans med jazzmusikens ”sväng” och improvisationer – kännetecken 

för tidig jazz – skapar en intim och känslosam ljudridå. Musiken konnoterar 

atmosfär av sinnlighet och förförelse. Den betraktare som känner till texten 

vet att det är starka känslor som uttrycks i texten, en längtan efter ”sin” kärlek 

som beskrivs likt suget efter en ”riktig godiskick”. Musiken har en varierad 

harmonisk utveckling med modulationer som ibland tar oförutsedda vägar. 

”Beväringsvals från Backamo”  

”Beväringsvals från Backamo”, är en visa från 1912, text och musik av Göran 

Svenning respektive David Hellström. Visan representerar genren soldatvisor 

som är sånger som soldaterna sjöng i samband med marscherande, men som 

man också sjöng och underhöll sig med på ledig tid. Backamo var en militär 

övningsplats i Uddevalla kommun, och texten i beväringsvalsen beskriver 

livet på Backamo. 

Musiksekvens ”Beväringsvals från Backamo” 1 (diegetisk) 

01:34:20-1:35:27. En militärorkester i bild som spelar ”Beväringsvals från 

Backamo”. Det pågår flyguppvisning och kameran lägger närbild på Elsa i 

publiken. Bilden visar att publiken engagerat följer planets looping och 

vändningar. Sponsorer stödjer arrangemanget: Friedman flyger med dekalen 

”Stomatol”. Elsa springer fram och möter Friedman när han landar. 

 

Bildrummet visar ett flygevenemang och stor publik. Militärorkestern i 

uniformer underhåller. Kameran lägger närbild på två instrumentalister som 

spelar trombon. Beväringsvals från Backamo är skriven i durkontext med 

trallvänlig melodi och med en rörlig rytmik. Visan har en strofisk 
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formstruktur. I filmsekvensen framförs den i ett frejdigt tretakts tempo. Den 

repetitiva formstrukturen blir suggestiv och bidrar till att melodin 

kommunicerar och förmedlar livsglädje och festyra. Melodin smittar av sig 

och tillför energi i filmsekvensen. ”Beväringsvals från Backamo” i 

filmsekvensen är arrangerad för bleckblåsorkester som associerar till det 

militära.  

 

Filmsekvensen refererar här till en historisk kontext. Militärmusiken 

introducerades i Europa på 1500-talet. Musiken hade en sammanhållande 

funktion och den kunde också höja stridsmoralen och stärka stridsviljan bland 

annat genom tonalitet och trumrytmer. Musiken kunde dessutom användas för 

signaler och kommandon för olika stridsmoment. Att ha bra musiker och 

kompositörer kunde vara avgörande för ett lands militära framgångar.83 Efter 

hand behövdes inte orkestrarna i krigssammanhang utan blev mest en symbol 

för regementet och användes främst i samband med parader.84 Det var 

dessutom vanligt att i militärmusikens uppdrag ingick att konsertera och 

underhålla med musik i stora folkliga sammanhang, typ det som filmen 

skildrar.  

”Czardas” 

Musiken till ”Czardas” är skriven av italienaren Vittori Monti 1904. Stycket 

bygger på ett antal olika csardas, det vill säga ungerska danser i 2/4 eller 4/4 

takt. Ursprungligen är stycket komponerat för violin, mandolin och piano. 

Stycket finns i ett otal arrangemang t.ex för orkester och olika soloinstrument.  

Musiksekvens ”Czardas” 1 (icke-diegetisk) 

1:43:57-1:44:56. Elsa är på fallskärmsutbildning i Berlin och poserar för 

fotografering. Hermann Vogel arbetar med en reklamaffisch ”Wie ein Vogel”, 

med Elsa som affischnamn.  

 

”Czardas” spelas i ljudbilden. Musikåtergivningen vill här spegla den tidens 

inspelningsteknik, dovt och skrovligt sound, som från en 78-varvare. I den 

version av ”Czardas” som här hörs är violinen melodiförande och har en viktig 

roll i det musikaliska uttrycket. Violinen konnoterar enligt konventionen 

intimitet och känslosamhet. Skiftningarna i tempo och dynamik gör detta 

stycke särskilt spännande och bidrar till dramatik. I ett framförande förväntas 

att musikerna ska få till rubaton som tillför det musikaliska uttrycket charm 

och feeling.  

 

 
83 Bryngelsson 2015, s. 44. 
84 Bryngelsson 2015, s. 44. 
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Vogel har visat särskilt intresse för Elsa och nu står hon modell i en reklamfilm 

för hans firma. Musiken hörs svagt, på avstånd, en distans som kan tolkas som 

ett psykologiskt avstånd från Elsas sida gentemot Vogel. Musiken förmedlar 

samtidigt känslomässiga vibrationer och kan tolkas som en spegling av Vogels 

sexuella åtrå, att få äga Elsa.  

”Deutchland, Deutchland über alles” 

Sången ”Deutchland, Deutchland über alles” med namnet ”Lied der 

Deutschen” blev Weimarrepublikens nationalhymn 1922. Under naziregimen 

(1933–45) antogs en ny text som innehöll den första versen tillsammans med 

den nazistiska texten ”Fanan högt” av Horst-Wessel. Denna version förbjöds 

efter andra världskriget. 1952 erkändes dock hela sången som Tysklands 

nationalsång. Vid statliga tillställningar skulle dock endast den tredje versen 

sjungas. Den versen är idag den nuvarande nationalsångstexten. Melodin till 

”Lied der Deutschen” komponerades av Joseph Haydn 1797 som en 

hyllningssång till kejsaren. Melodin använder Haydn även i 

”Kejsarkvartetten”, op. 76. 

Musiksekvens ”Deutchland, Deutchland über alles” 1 (diegetisk) 

1:49:13-1:50:13. Efter dagens lektioner på fallskärmsskolan bjuder Vogel 

Elsa och Friedman på restaurang. Efter maten spelar orkestern upp till dans. 

Elsa och Friedman dansar kärvänligt tillsammans. Delar av orkestern syns i 

bild och den intonerar ”Deutchland, Deutchland über alles, über alles in der 

Welt”. Alla ställer sig upp och sjunger. Nej, inte alla. På festen finns franska 

soldater och de vägrar att ställa sig upp trots tillsägelser och allt mynnar ut i 

ett stort bråk. 

 

Kameran lägger närbild på bastuban, samtidigt som musiken börjar. Kameran 

presenterar sedan orkestern med bilder på tromboner, trumpeter och en 

rytmsektion, även en stråksektion blir synlig i orkestern. Bleckblåsens 

klangfärg dominerar i musikframförandet som här skapar festivitasstämning.85 

Musiken backar upp en stark unison sång. Filmsekvensen anknyter till en 

historisk kontext. Den speglar en stark tysk nationalism och aktualiserar även 

frågeställningar om Tysklands roll i kriget och synen på Versaillesfreden. 

Fransmännens vägran att ställa sig upp då den tyska nationalsången sjungs, 

tolkar jag, bland annat hur de såg på skuldfrågan, vilket land som var upphov 

till kriget. 

 
85 Buhler m.fl. 2010, s. 46.  
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”Whispering”  

”Whispering” skrevs 1920 med text och musik av Malvin och John 

Schonberger. Melodin spelades samma år in av Paul Whiteman och hans 

orkester, Ambassador Orchestra, en inspelning som blev mycket populär och 

en stor försäljningssuccé. Managers och skivproducenter lanserade Whiteman 

som ”King of Jazz”, ett epitet som Benny Goodman senare fick. 

Musiksekvens ”Whispering” 1 (diegetisk) 

1:42:11-1.42:44. Elsa och Friedman träffar Hermann och Lise på restaurang 

i Berlin. Bildsekvensen visar ett välfyllt dansgolv med festklädda dansande 

par.  

  

Det är på 1920-talet som jazzmusiken slår igenom. Det spelas jazz på klubbar 

och i danshallar och radion sänder jazzmusik. Många fördömde dock den nya 

musiken och menade att den var omoralisk, en skadlig ”djungelmusik”. Det 

glada 20-talet är också dansens era. Jazzmusiken är ofta den musik man dansar 

till. Charleston är på modet, den passar bra till en rytmisk ”up-tempo”/”hot 

jazz” stil.86 I filmsekvensen spelar ensemblen ”Whispering”. Kameran lägger 

närbild på trummisen och visar på hans etnicitet, en svart person, vilket ger en 

internationell koppling och konnoterar även jazzmusikens ursprung. Sedan 

växlar kameran över till personen som spelar banjo, ett stiltypiskt instrument 

i den tidiga jazzmusiken.87 I ljudbilden hörs även ”kvittrande” klarinetter 

tillsammans med ett trumpetsound i bakgrunden. Filmsekvensen visar att 

jazzen tidigt hade nått Berlin. Orkesterledaren höll sig helt tydligt uppdaterad 

om amerikanska nymodigheter. ”Den amerikanska kulturen togs emot med 

öppna armar” skriver James Hawes.88 Det är här uppenbart att musiken är en 

central komponent i det filmiska skeendet och förstärker narrativet. Enligt 

Claudia Gorbman kan detta beskrivas i termer av ”ömsesidig implikation”. En 

annan benämning som tidigare filmforskare använt är ”parallellism”.89  

 

Filmsekvenserna från Berlin ger en bild av det glada 20-talet, som präglades 

av välstånd och optimism och ett rikt nöjesliv. Epoken hör också ihop med ett 

nytt kvinnoideal ”flappers”: det utmärks av bobfrisyr och kort och färgglatt 

kjolmode. Kvinnorna rökte och lyssnade tyckte om jazzmusik.90 Dessa 

filmsekvenser ges associationer till denna epok.   

 
86 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Hot jazz”, http://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hot-jazz, besökt 2021-03-14. 
87 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Jazz”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jazz, besökt 2021-03-21. 
88 James Hawes, Tysklands historia. Från Caesar till Merkel (Stockholm: Lind & Co, 2019), s. 
177-178. 
89 Gorbman 1987, s. 14-15.  
90 Dick Harrison, ”Glada 20-talet – epok med glättig yta”, Svenska Dagbladet, 27/4 2020. 

http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hot-jazz
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hot-jazz
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jazz
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jazz
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Musiksekvens ”Whispering”2 (diegetisk) 

1:45:58-1:48:00. Efter dagens lektioner på fallskärmsskolan bjuder Hermann 

Elsa, Friedman och Else på restaurang, de sitter vid eget bord.  

 

Bildsekvensen visar en lugn konversation. Delar av en orkester syns i bild och 

i ljudbildens bakgrund hörs dovt ”Whispering”. Här har förekommer ett 

arrangemang med ett påtagligt lägre tempo jämfört med i musiksekvens 1. 

Bilden kommunicerar en avslappnad och ”nercoolad” stämning och musiken 

korresponderar här väl med bildrummet. Buhler skriver att dialogen i en 

filmsekvens vanligtvis etablerar tempot i sekvensen och styr tempot för 

ljudbilden i övrigt.91 

”Das muss ein Stuck von Himmel sein”  

Melodin ”Das muss ein Stuck von Himmel sein” är komponerad av Ralph 

Benatzky. Svensk översättning: "Liksom en glimt av himlen”. Sången finns 

med i Wien dansar och ler, en tysk operettfilm från 1931. Melodin var en känd 

schlagervals under 1920–30-talet. I sångens refräng är texten: ”Das muss ein 

Stuck vom Himmel sein, Wien und der Wein! Das ward auf Erden nicht 

gedacht, den das ist so himmlisch gemacht!”  

Musiksekvens ” Das muss ein Stuck von Himmel sein” 1 (diegetisk) 

1:53:40-1:53:55. Efter restaurangbesöket med Herman, Else och Friedman 

(1:45.58-1:48:00) är Elsa och Friedman tillbaka på hotellet. Robert har 

förklarat för Elsa att han inte kan stanna kvar i Berlin. Situationen för hans 

del är ohållbar, det är ju en manlig partner han främst längtar efter. Elsas 

önskan att få ha kvar Robert går över styr. In i rummet kommer Lise, glad i 

hågen, redan ganska förfriskad. Hon har planerat efterfest. Lise visar upp en 

flaska och bjuder sedan generöst, det ena glaset efter det andra töms. 

Kvinnorna skrattar och dansar, det är ”high life”.  

 

För att ge en tysk anknytning hörs här med en tidsenlig och välkänd tysk 

schlager. Åter igen blir ett vokalt framförande en del av själva narrativet. Lise 

sjunger ”Das muss ein Stuck von Himmel sein, Wien und der Wein”. Elsa som 

också börjar bli rejält på snusen hänger på i sången. Den blir i sammanhanget 

en maxad fyllevisa. Filmsekvensen berättar samtidigt om Elsas sexuella 

utlevelse, här en lesbisk relation. Elsas utforskande och nyfikenhet på livet går 

över konventionella gränser.  

 
91 Buhler m.fl. 2010, s. 36. 
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”Stille Nacht”  

”Stille Nacht”, med text av Joseph Mohr och musik av Franz Gruber, skrevs 

1814 respektive 1816. Anekdoten om psalmens tillkomst är välkänd. Sången 

översattes till svenska på 1800-talet. I filmen framförs musiken av 

Thomanenerchor från Leipzig. Arrangör är Mats Bergström 

Musiksekvens ”Stille Nacht” 1 (diegetisk)  

2:09:12-2:09:43. Familjen är samlad för att fira jul och lyssnar på en 

radiosändning från Tyskland via en kristallmottagare. Lars är tillbaka från 

Amerika. Familjen sitter kring det stora runda bordet i vardagsrummet. 

Juldekorationerna och granen syns i bakgrunden. Lars sköter apparaturen, 

han ordnar med kablarna och kontakten med kristallskålen. Bilden visar en 

förväntansfull familj, alla lutar sig mot bordet för att kunna höra bättre. Lite 

dovt, men nu kan alla höra: ”Stille Nacht, heilige Nacht”. 

 

Den här sekvensen speglar narrativets historiska kontext med modernismens 

intåg och ett exempel på en begynnande teknisk utveckling av radiomediet. 

Här hörs en av våra mest kända julsånger ”Stilla natt ”, med text på tyska. Med 

sången knyter han även an till Elsas tid i Tyskland. Julstämningen i bilden 

korresponderar med den raspiga ljudbilden: ”Stille Nacht”, så finstämt. Bild- 

och ljudspår förmedlar innerlig julstämning och varm familjegemenskap. 

Körsångens långsamma tempo och den låga volymen – den dåliga 

hörbarheten, bidrar till att skapa en påtaglig atmosfär av stillhet och en 

vikänsla då man har tid för varandra. Även körsatsen per se, dvs där flera 

sjunger tillsammans, frammanar psykologiskt en känsla av gemenskap. Detta 

är en filmsekvens där musiken bidrar till att skapa autenticitet i scenen, och 

kan spegla den tidens ”helgdagsfrid”. ”Stille Nacht” refererar även specifikt 

till 20-talets fredsstämningar. Sången aktualiserar ”julfreden” 1914 och den 

välkända anekdoten om ett spontant vapenstillestånd mellan Tyskland och de 

allierade på julafton 1914, då man tillsammans gick upp ur skyttegravarna för 

att tända ljus och förenas i sången ”Stille Nacht”.92 

 

Elsas familj var uppenbarligen mycket teknikintresserad. Fadern berättar i 

filmen att det var ingenjör han helst hade velat bli, ett teknikintresse som 

således gick i arv. Man lyssnade på tysk radio. Ordinarie radiosändningar hade 

ännu inte kommit igång i Sverige. Filmsekvensen i sin helhet kan tolkas som 

en symbol för framtidstro och Elsas och familjens nyfikenhet på framtiden. 

 
92 Stanley Weintraub, Stilla natt. När vapnen tystnade på västfronten julen 1914, (Stockholm: 
Leopard Förlag), 2014. 
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Appendix 2. Scener med diegetisk, icke-
diegetisk och metadiegetisk musik 

Diegetisk musik 

Filmsekvenser med instrumentalister, sångare eller annan ljudkälla i bild, dvs 

musik som är en del av narrativet. Diegetisk musik återfinns i 21 av 36 

musiksekvenser. Följande filmsekvenser är exempel på diegetisk musik:  

Scener med orkester 

- I Berlin då restauranggästerna sjunger den tyska nationalsången till 

orkesterns (bleckblås, stråk och kompsektion) ackompanjemang. 1:49:13-

1:50:13. 

- Elsas f d pianolärare och en violinist underhåller på en fest på Flygskolan, 

de spelar ”Plaisir d’amour” 1:37:49 -1:38:37 

Scener med ett enstaka instrument  

- Elsa som liten har pianolektion med sin lärare. Hon får hjälp med ”Plaisir 

d’amour” a la pekfingerstil. 0:24:26-0:24:44 

- Elsa som vuxen träffar åter igen träffar sin f d lärare i barndomshemmet. 

Hon påminner hon om pianolektionerna och spelar ”Impromptu”. 

0:27:08-0:27:39 

- Elsa spelar ”Plaisir d’amour”, då hon och brodern Lars strax före hans 

flytt till Amerika träffas hemma på gården. Kameran zoomar in då Lars 

tar ner fotografiet på modern och som han senare närmare betraktar. 

0:41:52-0:42:10 

Vokal musik 

- Barnpigan sjunger ”Djurtämjarns dotter” för Elsa när hon är liten flicka. 

0:07:13-0:08:26. 

- Elsas sångframträdande på sin 21-årsdag som blir hennes 

”självständighetsförklaring 0:40:24-1:41:34. 

- Elsa och Lise under berusning sjunger ”Das muss ein Stuck von Himmel 

sein” och ”Berliner Luft” 1:53:40-1:53:55. 
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Scener med musik från grammofon eller radiomottagare 

- Skivuppspelning av ”Internationalen” på flygskolan, 0:57:46-0:58:20. 

- Grammofonmusik med jazzmusik med bl a” Wispering” till dansen på en 

fest, 1:42:11-1:42:44. 

- Elsa och Erik dansar tillsammans och ”Plaisir d’amour” i sättning för 

sopran och piano hörs i ljudspåret 1:18:32-0:19:14 

- Elsa befinner sig i Berlin och ska fotograferas för en reklamaffisch. 

”Czardas” spelas i sättning för violin och piano. 1:43:57- 1:44:56. 

- Elsas familj lyssnar på julmusik från Tyskland. ”Stille Nacht” för blandad 

kör hörs via en kristallmottagare. 2:09:12-2:09:43. 

Icke-diegetisk musik 

Musiken som betraktaren hör är inte en del av själva narrativet och har ingen 

logisk plats i narrativet. 

Scener med orkestrala musikarrangemang för bleckblås 

- Filmen öppnas med en bleckblåsversion av ”Konvaljens avsked ”, 

förtexterna presenteras och ett bildmontage med minnesbilder från Elsas 

barndom visas. Musiken utgör här ett intro till första scenväxlingen – Elsa 

på tåget och hennes sista resa till Askersund. 0:00:19-0:01:09  

Scener med orkestral musik i arrangemang för stråkar 

- Elsa har gömt sig på höskullen och ett romantiskt stråksound hörs i 

ljudbilden, ett längre intro med modulationer och tillägg av 

”ornamentering”, korta piano-och klangspelsmotiv. Musiken mynnar 

sedan ut i en artikulerad ”Plaisir d’amour”. 00:13:10-00:14:25 

- Elsas dejt med Robert i ett grönskande sommarlandskap bildar symbios 

med ”Plaisir d’amour” i romantisk sättning för stråkorkester. Musiken 

leder över i nästa scen. Elsa och Robert är redo för en flygtur och bilden 

kommunicerar romantik. ”Plaisir d’amour” hörs i ljudbildens bakgrund. 

01:06:17-01:07:42. 

- Elsa och Erik ensamma på promenad en sen kväll efter en fest på 

Flygskolan. ”Plaisir d’amour” i romantisk sättning för stråkorkester som 

bakgrundsmusik. 1:17:53-1:18:28 

- Elsa som efter en påbörjad kärleksakt med Erik springer ifrån honom, 

”Plaisir d’amour” tar vid. 1:23: 52-1:24:36 

- Elsa och Robert är i Berlin, känslorna dem emellan blossar upp och 

stråksatsen ”Plaisir d’amour” understödjer. 1:51:09-1:52:19     

Musik med enstaka instrument 

- Elsa sitter i kupén då minnesbilder från hennes barndom sveper förbi och 

”Plaisir d´amour” i pianoversion med ”tillägg” spelas i ljudbakgrunden. 
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Melodin har här omarrangerats med hack, stopp och feltoner i utförandet 

samt tillägg av ”stråkmattor”: vassa ilningar i ljudspåret. 0:03:14- 0:04:02 

- Elsa är på plats i Askersund och förbereder sig och bli påtagligt störd av 

Koivonens närmande. Pianospelet med ”Impromptu” låter okoncentrerat 

med felspelningar. Bildmontage med minnesbilder från Elsas barndom 

och ”Impromptu” i pianoversion hörs i ljudbilden, 2:20:57-2:23:39.    

- Kapten Vogel har landat på Flygskolan och kameran sveper över 

fotografier som visar flyghistoria. Samtidigt hörs ”Berliner Luft” i 

pianoversion. 1:15:35-1:16:04 

Vokal musik 

- Filmens slutscen då bilden visar en kraschad fallskärm. Här spelas ”Plaisir 

d’amour” i sättning för röst och piano. 2:27:34-2:28:55 

- När Elsa har kommit till Berlin hörs i ljudspåret ”Berliner Luft” i ett 

arrangemang för bleckblåsensemble, altröst och mansröster. 1:39:30-

1:40:44.  

- Efter Eriks död är Elsa hemma på gården. ”Plaisir d’amour”, version med 

sång och piano. Minnesbilder från barndomen sveper förbi. Hennes 

flyglängtan visualiseras i bildsekvenser med bl a fågelsträck. 1:31:49-

1:33:06 

 

Metadiegetisk musik 

Musiken är varken entydigt diegetisk eller entydigt icke-diegetisk. 

Scener med orkester 

- Fallskärmshoppning med Elsa i aktion och där en bleckblåsensemble 

spelar ”Konvaljens avsked”. 2:03:10-2:05:01 och 2:23:37-2:26:40. 

Scener med orkestral musik i arrangemang för stråkar 

- Fallskärmshoppning med Elsa i aktion och där en bleckblåsensemble 

spelar ”Konvaljens avsked”. 2:03:10-2:05:01 och 2:23:37-2:26:40.  

Musik med enstaka instrument 

- Kupéscen då Elsa tänker tillbaka – bilden visar modern då hon spelar 

piano. I ljudspåret hörs ”Plaisir d´amour” med ett knaggligt pianospel, 

2:14:25-2:14:52. 
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