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Inledning  

När man talar om filmadaptioner är det nästan alltid komparativt värderande. Vilken är bäst, 

boken eller filmen? Det är en så vanlig reaktion på adaption att det till och med är svårt att hitta 

facklitteratur om adaption som inte tar upp just detta. Erik Hedling, forskare i litteratur- och 

filmvetenskap, menar att klichén ”boken var mycket bättre än filmen” uppstår på grund av 

individens kognitiva mekanismer.
1
 Med det menas att vi läser in olika saker mellan raderna och 

blir därför besvikna på adaptionen som inte överensstämmer med vår egen bild. Men en studie i 

adaption strävar inte efter att försöka värdera vilken version som är bäst, originalet i bokform 

eller adaptionen i filmform.  

Filmadaption är vanligare än man kan tro idag. Hittills i år, 2013, har man kunnat se mängder av 

filmadaptioner på svenska biografer. Bl.a. Les Miserables, The Host, Beautiful Creatures, Anna 

Karenina, Life of Pi, Warm Bodies, Silver Linings Playbook, Små Citroner Gula m.fl. och i 

mitten av maj kom filmadaptionen av F. Scott Fitzgeralds klassiker The Great Gatsby (1925). 

Valet att filmadaptera istället för att skriva en ny berättelse till film skulle kunna bero på det 

möjliga resonemanget att om en bok säljer bra så kommer filmadaptionen att sälja bra. I och med 

att regissören inte är orginalkonstnären så ”skulle man kunna tänka sig ett etiskt eller rent av 

juridiskt krav att noga följa det verk som skall översättas”, skriver litteraturforskaren Ingvar 

Holm.
2
 Men det är inte alltid det är så. Karaktärer kan försvinna, sekvenser från romanen stryks 

helt eller kortas ner, namn kan förändras och dialogerna kan vara helt nya. Ibland kan regissören 

ha valt att ändra nästan hela handlingen och bara behålla det allra mest centrala temat och/eller 

konflikten (ex. Beautiful Creatures). Hur påverkar egentligen alla dessa faktorer känslan i 

berättelsen? 

Syfte och frågeställningar 

Jag kommer i min uppsats undersöka vad som händer med Vilhelm Mobergs Raskens (1927) när 

den filmadapteras av Per Sjöstrand 1976. Det främsta syftet är att genom att ta hänsyn till 

”[…]valet av tecken i de båda medierna” undersöka vad som händer med berättelsen. Med 

tecken i dessa språksystem (litterära och filmiska) menas exempelvis tidsmarkörer, miljö etc. Jag 

                                                 
1
 Erik Hedling, ”Roman blir film”, Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, Lund 2002, s. 229. 

2
 Ingvar Holm, Roman blir film, Lund 1975, s. 25. 
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har valt det därför att flera adaptionsforskare menar att ”[d]et är ofruktbart att bedöma värdet av 

en film genom att ta ställning till blott dess trofasthet eller trolöshet mot romanen”.
3
 Men hur 

påverkas känslan i berättelsen när man adapterar en roman till film? 

Jag ämnar att med min undersökning besvara följande frågeställningar: 

 Vad i berättelsen har förändrats i adaptionsprocessen?  

 Hur skildras den centrala kvinnliga karaktären? 

Och slutligen: 

 Hur påverkar dessa förändringar känslan i berättelsen? Vilken effekt får de? 

Jag vill undersöka detta för att jag finner själva fenomenet intressant. Om man som adaptör har 

respekt för författaren och dennes roman, samt romanens mottagare som har förväntningar när de 

ska bli mottagare av filmen, så kan det vara önskvärt att vara romanen trogen. Men detta sker 

sällan helt och hållet. Det är därför intressant att se vilka villkor som råder vid 

adaptionsprocessen och hur man med bild och dialog kan fylla ut för romanens inre monologer. 

Jag har valt Raskens för att jag dels är förälskad i berättelsen men även för att den förtjänar att 

forskas på. Raskens var Mobergs genombrottsroman och litteraturforskaren Philip Holmes menar 

att ”Raskens är ett viktigt verk både på grund av sina egna inneboende kvaliteter och på grund av 

att det i så hög grad inrymmer den stil och den teknik som senare utgjorde grunden i Mobergs 

skrivande men då bara som variation eller finess”.
4
 Det sägs att en större del av Sveriges 

befolkning satt bänkade framför TV:n när adaptionen av Raskens sändes på Sveriges radio TV på 

70-talet än idag (2013) vid Melodifestivalen. Valet av roman och filmadaption kändes därav 

givet. Förhoppningen är att min uppsats kan bidra till att uppmuntra vidare forskning inom 

filmadaption på svensk litteratur. 

Metod och litteratur 

Den primära litteratur som jag ska använda mig av är Vilhelm Mobergs Raskens (1927) och Per 

Sjöstrands filmadaption Raskens (1976). 

                                                 
3
 Holm 1975, s. 14. 

4
 Philip Holmes, Vilhelm Moberg. En introduktion till hans författarskap, Stockholm 2001, s. 53. 
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Jag har valt att utgå från Ingvar Holms metod som används i Roman blir film (1975).
5
 I boken 

visar Holm ett flertal analyser av svenska filmadaptioner, utförda av andra personer. Exempelvis 

Mauritz Stillers Herr Arnes pengar (1919) som är en adaption av Selma Lagerlöfs Herr Arnes 

penningar (1903). Ingen av analyserna tar upp vare sig ett Vilhelm Moberg-verk eller en Per 

Sjöstrand-adaption. Analyserna ser inte alltid likadana ut, utan anpassas utifrån adaptionen. Först 

presenteras alltid data och kommentarer lite kort. Datan och fakta ger information om 

skådespelarlista (de främsta karaktärerna), filmens innehåll, romanens mottagande, filmens 

mottagande och författaren om filmatiseringar. Därefter följer analysen som alltså anpassas efter 

adaptionen. I Lagerlöf-Stiller-analysen tas bl.a. ”tillägg i filmen”, ”romanens bortfall”, ”tiden”, 

”miljön” och ”filmtexterna” upp. I en annan analys finner vi istället att ”personerna” och 

”tempot” är mer givande än ”tiden” och ”miljön”. Ett grepp är även att göra en närläsning av en 

scen i roman och film där dessa jämförs. Andra grepp som används har varit att undersöka på hur 

många sidor en viss karaktär förekommer jämfört med hur många sekunder i filmen.  

Jag väljer Holms metod för att Roman blir film utkom under samma tid som filmatiseringen av 

Raskens och därför att den är inriktad på svensk film från tiden före och då. Vid en undersökning 

av svensk filmadaption kan det vara givande att primärt använda forskning som är likvärdig. Jag 

kommer även att använda litteratur som fokuserar på engelska/amerikanska filmadaptioner. 

Eftersom analyserna i Roman blir film har en annan struktur än forskningspublikationer så 

adapterar jag den till en mer lämplig struktur. Faktarutans mest relevanta delar presenteras här i 

löpande text istället för rututformningen. Jag har valt att utgå från några av de grepp som 

används i analyserna såsom ”tiden” och ”närläsning” men jag har även valt att addera en del om 

kvinnoskildring eftersom detta är en stor del av Mobergs författarskap. Det kan tänkas att de 

teman som tillskrivs en stor författare bör vara något en adaptör bör ta i beaktande när han väljer 

att adaptera dennes verk om adaptören strävar efter att bevara samma känsla i verket. 

Annan sekundärlitteratur som berör adaption är Linda Hutcheons A Theory of adaptation (2006), 

Brian McFarlanes Novel to film, an introduction to the theory of adaptation (1996) samt 

Indermedialitet. Ord, bild och ton i samspel (2002) med Hans Lund som redaktör. Robert Stam 

och Alessandra Raengo har tillsammans givit ut en bokserie i tre delar som berör olika delar av 

                                                 
5
 Holm 1975. 
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adaption, jag har använt mig av deras Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of 

Film Adaptation (2005) och inte de andra då de berör delar som inte är väsentliga för min 

undersökning.  

Sekundärlitteratur som berör Vilhelm Mobergs författarskap och romanen Raskens är bland 

annat Bengt Forslunds Vilhelm Moberg, filmen och televisionen (1998), Ola Holmgrens 

Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier (2005) samt Philip Holmes Vilhelm 

Moberg. En introduktion till hans författarskap (2001). 

Filmreferenser kommer att i parentes ange filmdel och minut. Exempelvis Rasken kysser Ida 

(Del 3: minut 45). Att redogöra tydligare med exakt sekundantal är i den här uppsatsen irrelevant 

då sekvenserna oftast är längre än några enstaka sekunder. 

Avgränsning 

I Holms Roman blir film presenteras flertalet olika analyser. Jag har valt bort de som framstår 

som mindre givande för den här uppsatsen. Jag har även valt att lägga till en egen kategori där 

jag ser till kvinnoskildringen med fokus på Ida. Det jag har valt bort är att jämföra hur Rasken 

skildras i filmen jämfört med romanen med hänsyn till uppsatsens utrymme även om en del av 

hans karaktär lyfts fram i analysen av dödsbäddsdrömmen. Att kvinnoskildringen är mer relevant 

enligt mig är för att Moberg uppmärksammats som en mycket skicklig kvinnoskildrare och det 

blir därmed intressant att se om Sjöstrand lyckas och verkar ämna att bevara detta i sin adaption.  

Disposition 

Uppsatsen kommer att efter inledningen först presentera en bakgrund om Vilhelm Mobergs 

förhållande till filmen som medium, därefter en förklaring av själva adaptionsbegreppet och även 

ett kort referat av verket. Därefter börjar avhandlingen. 

Avhandlingen inleds med ”Innehåll” som behandlar struket och tillagt material i filmadaptionen. 

Därefter behandlas ”Tidsperspektiv”, ”De inre tankarna och dialogen” samt ”Miljön” för att visa 

på hur dessa delar skildras i roman respektive film.  

Jag har sedan valt att analysera kvinnoskildringen i filmadaptionen jämfört med romanen och 

därefter en närstudie av scenen då Rasken möter Ida för första gången. Närstudien görs för att 
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undersöka hur en del av berättelsen som är en av de mest trogna gestaltningarna av originalet 

adapteras utifrån filmens förutsättningar.  

Därefter analyseras Raskens dödsbäddsdröm som med ett markant byte av tema förändrar 

karaktärsdrag hos de mest centrala karaktärerna. 

Slutligen presenteras en diskussion av mina resultat och därefter en sammanfattning. 

Tidigare forskning 

Det har forskats en del om Raskens men mer utrymme har getts till Utvandrar-sviten. Detta är 

inte särskilt förvånande då Moberg idag är mer känd för just denna än sin genombrottsroman.  

En D-uppsats i religion om den religiösa tematiken i Raskens finns vid Linköpings universitet 

med titeln ”Religionens roll i människornas liv. Teman med anknytning till kristen religion och 

folktro i Vilhelm Mobergs Raskens” författad av Camilla Dahlberg. Raskens behandlas i 

litteratur som behandlar Mobergs alla verk. I relation till filmmediet finns Bengt Forslunds 

Vilhelm Moberg, filmen och televisionen (1998). I Bengt Liljenbergs Dramatik på vita duken. 

Anteckningar kring den svenska filmen och dess relation till författarna 1910-1990 (2006) nämns 

flertalet av Mobergs filmatiserade verk; dock inte Raskens.  

Annan forskning om Mobergs verk som berör andra former av intermedialitet är Sigvard 

Mårtenssons Vilhelm Moberg och teatern (1992). Raskens tas inte upp i detta verk eftersom 

berättelsen först 2008 av Vulkanteatern adapterades till teaterpjäs.
6
 

I Ola Holmgrens Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier (2005) utförs en 

analys om manligheten i bl.a. Raskens. För att lyfta fram manligheten hos Rasken relateras denne 

till Ida vilket bidrar till min undersökning om kvinnoskildringen. 

Sigvard Mårtenssons Vilhelm Moberg (1956) och Philip Holmes Vilhelm Moberg. En 

introduktion till hans författarskap (2001) tar upp Raskens i sin forskning.  

                                                 
6
 http://www.vulkanteatern.se/raskens.html (2013-05-16) 

http://www.vulkanteatern.se/raskens.html
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Bakgrund 

Adaptionsbegreppet 

En filmadaption är en form av intermedial transformation. Ett alster adapteras från ett medium 

till ett annat. Det behöver inte vara roman till film som den här uppsatsen handlar om utan från 

text till teater eller teater till text. Andra möjligheter finns också. Ett bra exempel på ett verk som 

blivit adapterat till olika medium är Victor Hugos Samhällets olycksbarn (1862). Verket har 

adapterats 44 gånger till film (som spelfilm, animation och musikalfilm). Man har även adapterat 

den till musikal.
7
 Filmadaption innebär att berättelsen ”byter skepnad: från tryckt text till rörliga 

bilder med ljud. Dessa uttrycksmässiga dimensioner måste man ta hänsyn till vid tolkningen av 

den filmatiserade romanen, alltså filmen eller TV-serien”.
8
  

Den främsta anledningen till att berättelser förändras drastiskt i adaptionsprocessen är oftast den 

ekonomiska. Det är dyrt att producera film. Oftast är filmer ungefär två timmar långa vilket gör 

att sekvenser måste strykas för att ge plats åt det viktigaste. Det är inte bara längden på filmen 

som kostar utan det kan vara allt från miljön till kostymering.
9
  

Det förekommer en del tråkiga attityder inom adaptionsforskningen där man rangordnar de olika 

mediernas prestige och Robert Stam menar att det anses att “The older arts are better arts”.
10

 Det 

gör att många forskare utgår från uppfattningen att filmadaptionen kommer stå lägre i rang än det 

litterära verket. Det fokuseras helt enkelt mer på vad som har gått ”förlorat”: 

As Adaptation [Filmtitel] demonstrates, one might easily imagine any number of positive tropes for 

adaptation, yet the standard rhetoric has often deployed an elegiac discourse of loss, lamenting what has 

been “lost” in the transition from novel to film, while ignoring what has been “gained.”
11

 

Stam citerar regissören Orson Welles som är mest känd för Citizen Kane (1941) och regissören 

Alain Resnais som är känd för bland annat Hiroshima mon amour (1959): ”If one has nothing 

                                                 
7
 Sv.wikipedia.org/wiki/samhällets_olycksbarn (2013-05-20). 

8
 Hedling 2002, s. 229. 

9
 Hedling 2002, s. 230. 

10
 Robert Stam, ”Introduction: The Theory and Practice of Adaptation”, Literature and film. A Guide to the Theory 

and Practice of Film Adaptation, Red. Robert Stam & Alessandra Raengo, Malden 2005, s. 4. 
11

 Stam 2005, s. 3. 
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new to say about a novel, Orson Welles once suggested, why adapt it at all? Simply adapting a 

novel without changing it, suggested Alain Resnais, is like reheating a meal.”
12

 

Med andra ord bör den som adapterar ha en egen vision. Mottagarna må ha sin färdiga 

föreställning efter att ha läst romanen men regissören bör ge berättelsen ett nytt liv. 

Mobergs förhållande till filmmediet 

”Filmen fullständigt parasiterar på litteratur och teater, den åstadkommer inget eget, inga egna 

verk”, yttrade Vilhelm Moberg 1932 till Dagens Nyheter när han fick frågan ”-Vill ni ha er bok 

filmad?”.
13

 Moberg var kritisk till svensk film och blev besviken över varje försök till 

filmadaption av hans egna verk fram till att Jan Troell skapade sin adaption Utvandrarna (1971) 

av Mobergs Utvandrarna (1949) och Invandrarna (1952).
14

 Moberg var inte nöjd med de 

tidigare filmatiseringarna men ser man till antalet, nio biograffilmer och sexton verk bearbetade 

för svensk television, så är Moberg den författare som blivit mest filmatiserad efter 

barnboksförfattaren Astrid Lindgren.
15

 Mobergs motstånd mot filmadaption avtog som sagt i 

samband med den lyckade adaptionen av utvandrarsviten.  

År 1976 satt upp emot fem miljoner av Sveriges befolkning klistrade vid TV-rutorna. Vilhelm 

Mobergs Raskens hade då filmadapterats av Per Sjöstrand och sändes som en TV-serie i åtta 

delar á 50-60 minuter i Sveriges radio TV.
16

 Per Sjöstrand blev redan som ung teaterchef 

kontaktad av Moberg där han uttryckte en önskan om ett långt samarbete med denne.
17

 

Sjöstrands första Moberg-adaption var Din stund på jorden (1973). Därefter skapades Raskens 

(1976) som spelades in 1975. Moberg som gick bort innan inspelningen påbörjades hade gett sin 

välsignelse till adaptionen och dessutom fått läsa manus och bearbetat dialogen.
18

   

                                                 
12

 Stam 2005, s. 16. 
13

 Bengt Forslund, Vilhelm Moberg filmen och televisionen. Fakta och kommentarer. Brevväxlingar och 

debattinlägg. Stockholm 1998,  s. 13. 
14

 Forslund 1998, s. 26. 
15

 Forslund 1998, s. 7. 
16

 Bengt Olof Ågetoft, forskarservice (avdelningen för audiovisuella medier), Kungliga biblioteket, 2013, mail 28 

januari < foexp@kb.se >. 
17

 http://hd.se/familj/2005/07/29/per_sjoestrand_fyller_65_aar_den/ (2013-05-20) 
18

 Forslund 1998, s. 110. 

mailto:foexp@kb.se
http://hd.se/familj/2005/07/29/per_sjoestrand_fyller_65_aar_den/
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Romanens handling 

Raskens handlar om bonddrängen Gustav Karlsson i Småland som en morgon efter en fest 

försover sig. Bonden slår Gustav på käften och Gustav gör misstaget att slå tillbaka.
19

 Han flyr 

från gården där han jobbat med sin vän Johan Klang och träffar så småningom på en flicka på en 

äng. Hon heter Ida och ska senare bli Gustavs fru. Gustav får reda på att bonden inte tänker gå 

till länsman och söker då arbete på en annan gård där det senare är rekryteringsmöte för det 

kungliga kompaniet. Gustav blir rekryterad till roten 132 Momåla och får soldatnamnet Rask. 

Hos Gustavs rotebonde tjänar Ida som piga och han möter således henne igen. Han pendlar 

mellan henne och traktens mest lössläppta bonddotter Nergårds-Anna. Rasken väljer Ida och Ida 

väljer Rasken, Nergårds-Anna hamnar med Johan Klang som valde kvinna efter pengar och inte 

efter hjärta. Det är konflikter mellan Rasken och rotebönderna. Johan Klang blir en suput och 

hustrumisshandlare. Rasken håller sig trogen och duktig men efter en incident då Ida ensam i 

hemmet blir utsatt för ett våldtäktsförsök av Skara-knallen och denne sedan sprider ut ett rykte 

som hämnd att Ida minsann betalat tyg med sexuella tjänster, så börjar Rasken tvivla på sin frus 

trohet och hamnar i säng hos Nergårds-Anna (som är skild från Klang vid det laget). 

Tillsammans får de en oäkting, flickan Lill-Anna, som Rasken alltid velat ha. Historien slutar 

med att Rasken en gång på väg hem från arbete i bitande kyla stöter på en hemlös strykare som 

visar sig vara Klang. Han ger bort sina stövlar och går hem i Klangs trasor. Med förfrusen fot går 

han och lägger sig och efter en tid med kallbrand och en motvilja att kapa av det dåliga benet så 

dör Rasken. Efter Raskens död konstaterar Ida att Lill-Anna brås rent märkvärdigt på Rasken. 

Avhandling 

Innehåll 

När ett verk adapteras från bok till film är det vanligt att delar av verket stryks och andra delar 

tillkommer när regissören ska skapa sin tolkning. Det kan bero på att verket ska få plats inom ett 

visst tidsutrymme och en reducering av scener är ett måste. Detta kallas för ”a surgical art” av 

litteraturforskaren Linda Hutcheon.
20

 

                                                 
19

 Observera att Gustav Karlsson och Rask/Rasken är samma karaktär. 
20

 Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2006, s. 19. 
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Vad har strukits? 

I filmadaptionen har Per Sjöstrand valt att stryka en del större sekvenser av romanen men även 

några mindre. Oftast har han bara möblerat om lite i ordningen, förkortat tidsspannet för 

berättelsen från 31 år till 23 år, och bytt miljö på några av händelserna (t.ex barnen Axel och 

Ingrids viskningssituation från klassrum till konfirmationslära i kyrkan).  

Den första sekvensen som har strukits i adaptionen är kräftfesten Rasken ställer till med i sitt 

soldattorp när han just har flyttat in. Under denna fest råkar en av knektarna på fyllan skjuta ihjäl 

en annan knekt då han tror att bössan inte är laddad.
21

 

Den andra sekvensen i romanen som är struken är hembesöket av den gamla soldatänkan Lotta 

Ny som kommer angående frieri. Rasken tror först att det är den gamla damen som vill bli gift 

med honom och de skrattar båda hjärtligt åt missförståndet när det kommer fram att det är hennes 

dotter det handlar om.
22

 

Den tredje större sekvensen i romanen som är struken i adaptionen handlar om Raskens Axel och 

Oskars Ingrid när de är lite yngre och börjar ty sig åt varann, före tonåren och romansen. Det är 

även i den sekvensen som man får lära känna Axel som person och hur annorlunda han är emot 

de andra barnen. Man får även lära känna Ingrid och hur hon försvarar Axel när de andra barnen 

retar honom för att hans bröd är svartare än de någonsin har sett förut. Det är under den här 

sekvensen som Axel viskar svaret till Ingrid vilket Sjöstrand senare har använt i sin 

konfirmationsläroscen när de båda är äldre. Ingrid som är yngre än Axel i boken är den som hela 

tiden tar initiativ och driver på. Så efter leken i skolan ber hon Axel följa henne hem för att hon 

har sett en (påhittad) orm för att hon vill bli ensam med honom.
23

  

Det fjärde som har strukits är att Rasken efter att han konfronterat Klang om hustruplågeri och 

kommer ut ur stugan ser sin Axel och Oskars Ingrid springa iväg tillsammans.
24

 

Dessa fyra är de större och viktigare delar i romanens berättelse som har blivit strukna. De är 

viktiga i romanen då de bidrar med något i berättelsen. Men det är ändå inte så viktiga för den 

                                                 
21

 Vilhelm Moberg, Raskens, Stockholm 1927, ss. 59-70. 
22

 Moberg 1927, ss. 77-81. 
23

 Moberg 1927, ss. 258-267. 
24

 Moberg 1927, s. 290. 
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centrala berättelsen att de tvunget måste följa med i adaptionen och det är troligtvis därför 

Sjöstrand har valt att stryka just dessa. Men varför? Sjöstrands adaption är inte tvingad till att 

komprimeras till en två timmar lång film utan till en film i åtta delar med en speltid på 7 timmar 

och 48 minuter. Nog hade man kunnat ge utrymme åt dessa delar? Så vad finns det för andra skäl 

förutom de estetiska? Kanske ströks barndomsscenen med Axel och Ingrid för att hålla deras 

relation under färre avsnitt och således slipper mottagarna hålla detta i minnet. Sjöstrand har 

även valt att flytta om lite i händelseförloppet så att de delar som berör Ingrid och Axel i 

berättelsen ligger närmre varandra i händelseförloppet. Holm menar att:  

Även om förloppet i sena filmer kan innehålla kronologiska språng genom flash backs behåller dessa alltid 

sin nukaraktär när de glider in i filmhandlingen. Filmens svårighet att byta tid och valet av den raka 

relationen på nuplanet är trots alla tekniska grepp ungefär densamma […]. Från filmmediets början till i 

dag är det gränser för vad publiken orkar med av bildmässiga parenteser och utflykter i tid. Filmens 

nuseende kan göra konflikten existentiell. En extatisk, stark och närgången bildverkan ger en intensivare 

chock än litteraturens historiska relationer.
25

 

Holm talar om tillbakablickar men att ändra om i romanens kronologiska ordning till en annan i 

filmen kan precis som Holm pekar på skapa en extatisk, stark och närgången känsla när de sker i 

nuet, även om tillbakablicken skulle få ske i mottagarens tankevärld om romankronologin hade 

fasthållits. 

Såväl kräftfest som frieri har troligtvis strukits då de inte har bidragit med mer än humor och 

utbrodering av tillfälligheter (festen är en av många fester, frieriet är ett av många frierier). I 

romanen följs dessa dock upp i form av ryktesspridning (festen) och en känsla  hos Rasken av att 

vara extremt eftertraktad samt fundersam över sin livssituation (frieri). Bortfallet skapar inte 

någon förstörande förändring för filmen. Å andra sidan är delarna som är borttagna åt det 

vackrare eller humoristiska hållet. Philip Holmes menar att:  

Ett sätt att stimulera läsarens intresse för en svunnen tids etnografi är att ta med några färgstarka tidstypiska 

fenomen. […] I en scen får Rasken en stor fångst kräftor i bäcken som rinner strax intill stugan, vilket ju 

mången nutida svensk skulle avundas honom, och han trakterar sina soldatkamrater i stor stil med kräftor 

och alkoholhaltiga drycker av allehanda slag.
26
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26
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Kräftfesten beskrivs alltså av Holmes som stimulerande, färgstark och intresseskapande. Att 

Sjöstrand väljer att inte överföra dessa mer målande och för historien mindre relevanta delar 

beror troligtvis på att de inte för berättelsen framåt.  

Vad har tillkommit? 

I filmadaptionen finns en hel del tillägg. Ibland handlar det om korta klippningar för att visa att 

tiden går då karaktärerna till exempel arbetar på åkern. Men det finns andra större scener som 

tillkommit. Jag räknar till 18 scener som inte finns som sekvenser i romanen. Att behandla alla 

skulle bli för stort för uppsatsen så därför presenterar jag ett urval. 

I första delen av filmen är det gudstjänst. I romanen utspelas handlingen bara på kyrkbacken men 

här har Sjöstrand valt att lägga till en gudstjänst om synd. I scenen klipper man från de olika 

karaktärernas ansikten medan prästen talar om synd där man får se var och en våndas lite över 

prästens ord (Del 2: minut 13). Här låter Sjöstrand mottagarna reflektera över de olika 

karaktärernas syndiga leverne. När det i filmen klipps från ansikte till ansikte får vi också en 

förståelse för vilka som kommer vara de mest centrala karaktärerna i berättelsen.  

Ett tillägg som delvis är en förändring är på midsommaftonen när Ida går kring brunnskaret och 

möter Rasken. Romanens handhållande adapteras till en kyss och Rasken lyfter upp Ida och 

snurrar runt henne samt yttrar de vackra orden: ”Nu släpper jag dig inte Ida. Aldrig i tiden!” 

Miljön skapar en romantisk stämning med skymning och en stor äng där bara de två karaktärerna 

finns (Del 3: minut 8). Tillägget blir ett av de viktigaste i filmen då det återkommer med såväl 

ord som bild när Rasken ligger på sin dödsbädd. Det var vid det tillfället de båda valde varann 

och Rasken som rakt ut och nykter sa att han aldrig kommer låta henne gå ifrån honom igen. 

Även om han senare i livet går i säng med Nergårds-Anna så fanns det aldrig på kartan att han 

skulle lämna sin älskade Ida. Tillägget skapar en romantisk och lycklig känsla som underlättar all 

misär som senare kommer i deras väg. 

Det finns även ett tillägg i filmen där Oskar står med sin hustru på en äng och frun agerar 

märkligt. Hon plockar blommor, är ryckig, och säger upprepade gånger ”blommorna pratar inte”. 

Det skapas en känsla av att hon inte är riktigt normal utan sinnessjuk. (Del 4: minut 11) I 

romanen får man bara veta att frun har blivit galen och att dennas föräldrar beskyller Oskar för 
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detta då han alltid gått omkring och grubblat och tvingat in henne i samma händelselösa liv.
27

 I 

filmen får vi alltså inte veta vad det sägs om fruns sinnessjukdom. Skvaller är trots allt en stor 

del i Mobergs roman men här får mottagarna istället se med egna ögon hur tufft Oskar har det. 

Ett liknande tillägg som refererar tillbaka till detta sker när Ida möter Oskar utanför hans gård på 

vintern och frun störtar ut i snön och talar om blommorna. Det explicita som bilderna bidrar med 

lyfter tragedin i berättelsen. Det är i misären som bilden kan beröra mer än en välskriven roman. 

Att läsa beskrivningen av en sinnessjuk gör att läsaren kognitivt kan välja att förmildra eller 

förstora problemet men att få visualisera det kan få empatin att flöda för karaktärerna.  

Det finns ett annat tillägg i filmen där Axel kommer och berättar för Rasken på gården att han 

har fått jobb. Sedan klipps det till att han sitter i skogen med Ingrid. Ingrid berättar att hennes far 

har förbjudit henne att träffa de från soldattorpet. Hon smeker hans kind utstrålandes lycka och 

börjar gå ifrån honom. Blickarna och kroppsspråket visar att Ingrid inte planerar att lyssna till sin 

fars order. Axel börjar hoppa runt glatt, kastar iväg sin mössa och tjoar (Del 6: minut 29). Det är 

ett fint litet tillägg som är mer estetiskt än viktigt. Det fyller i lite information som kan vara 

nyttig till senare i filmen så som var Axel jobbar och att han träffar Ingrid i smyg vilket kommer 

yttras senare när Axel konfronteras av sina föräldrar angående rykten om att han gjort Ingrid med 

barn.  

Tilläggen bidrar oftast till att visa regissörens egen tolkning av verket. Tilläggen är ofta fyllda av 

starka känslor med den psykiskt sjuka fruns agerande, kärleksförklaringar och kärleksmöten. 

Känslorna blir starkare när de visualiseras. 

Tidsperspektivet 

Det är sällan berättelser är helt tidlösa. I Holms Roman blir film  hänvisas till Staffan Björck som 

menar att det finns tre termer för att beskriva tiden i en roman: den ”fysikaliska”, den 

”biologiska” och den ”historiska” tiden. Margaretha Svedén som i Holms filmadaptionsprojekt 

har analyserat Herr Arnes pengar menar att Björcks termer även går att applicera vid en 

filmanalys.
28

 Timmar, klockslag, dagar etc. är exempel på ”fysikalisk” tid. Att havet fryser, att 
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det är dags att så råg, etc. är exempel på ”biologisk” tid. Regenten Karl den IX:s tid, är ett 

exempel på ”historisk tid”. 

Romanen inleds: ”Det var vid kvällsmatdags en lördagskväll mitt i brådaste slåttern.”
29

 Läsaren 

får alltså reda på en ungefärlig tidpunkt (kvällsmatsdags), dag (lördag) och ungefär när på året 

(slåttern, alltså sensommar). Moberg blandar fysikalisk tid med biologisk. Årtal får vi inte veta 

så vi har inget större tidsbegrepp att gå efter utan får läsa ut det med ledtrådar i handlingen 

istället. Men de främsta tidsmarkörer vi får i romanen är språket. Moberg använder sig ”av 

dialekt och arkaiserande språk för att sätta färg på såväl dialogen som den berättande texten, 

även om språket på många sätt är anmärkningsvärt modernt”, skriver Philip Holmes.
30

  

I filmadaptionen tar Sjöstrand tillfälle att addera ett fysikaliskt årtal. Efter de inledande texterna 

om regissör, författare och namnet på filmen så kommer det upp ett årtal ”1872”. Det vi ser 

bakom är två drängar i en somrig miljö som svettas och tar hand om hö. Himlen är blå. Vi förstår 

då av de visuella biologiska tidsmarkörerna att det alltså är sommaren 1872.  

Det finns många tidsmarkörer i romanen men sällan särskilt exakta sådana. Femte kapitlet inleds: 

”I slutet på maj, när man höll på att sluta av vårsåningen, kom Rasken hem från Karlskrona, där 

han legat på garnisonskommendering ett halvt år.”
31

 Eftersom läsaren fortfarande inte har fått ett 

årtal så är tidsmarkörerna i romanen mer till för att visa hur lång tid som förflutit och oftast 

blandar Moberg fysikaliska tidsmarkörer med biologiska. Ett annat exempel är den inledande 

meningen i kapitel nio: ”Junisolen brände hett på landsvägen.”
32

 Moberg har inga historiska 

tidsmarkörer i Raskens och att han väljer att inte göra ett tydligt fysikaliskt nedtramp med årtal i 

början av berättelsen kan högst troligen bero på att det inte är särskilt viktigt för berättelsen. 

Exakta tiden i sig var troligtvis inte särskilt viktig på den tiden då de flesta arbetade med 

jordbruk och naturen lät därför bestämma när olika sysslor uträttades. De biologiska 

tidsmarkörerna blir därför de mest relevanta. 

I filmen inleds varje del med ett årtal precis som första delens början. Avsnitten inleds med 

följande årtal: 1872, 1873, 1874, 1881, 1885, 1892, 1894, 1896. Att Sjöstrand till skillnad från 
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Moberg väljer att tydligt skriva ut årtalen i början av varje filmdel kan tänkas bero på att det ska 

bli tydligt hur lång tid som har passerat och jag tänker då främst på de större hoppen mellan 1881 

och 1885 samt 1885 och 1892. Eftersom samma skådespelare används (de vuxna karaktärerna, 

inte barnen), klädernas stil inte skiftar oavsett ålder, utseendet på karaktärerna inte kan förändras 

allt för mycket och inte skildras lika väl som i skrift, så kan årtalen visa att det har gått sju år och 

mottagaren kan då själv läsa in att karaktärerna har åldrats. Det gör även att det skapas mindre 

förvirring när flera av de små pojkarna helt plötsligt är tonåringar och spelas av andra 

skådespelare. Sjöstrand låter även det biologiska tidsmarkörerna visa att tiden går. Genom många 

landskapsbilder kan vi orientera oss i vilken årstid det är och under Raskens olika 

regementsmöten klipps det ofta mellan olika bilder av hur Ida vid olika dagar jobbar på gården 

vilket skapar en känsla av att tiden går.  

Holm skriver: ”Rörelse, action, jakten på boven, snabba gestalter förbi en stillastående kamera i 

20-talet och senare panoreringar, zooming och varierade vinklar, skott och klipp, allt detta ger 

filmen dess tempo. Det är svårt för diktaren att skänka motsvarande illusion.”
33

 Det är därför 

märkligt att tidens gång känns av mer i romanen via Raskens och Idas tankar och berättarens 

allvetande än i filmen. Likadan klippning fast av olika årstider hade varit tydligare men eftersom 

tiden som går oftast bara är några månader blir det omöjligt. 

De inre tankarna och dialogen 

Det är intressant att se hur filmen översätter berättandet och den inre monologen. Ett sätt kan 

vara att ersätta det med en dialog. Eller att personen har en monolog som hörs om det är en scen 

där karaktären är helt själv. Kroppsspråk kan få antyda vad en person känner och mottagarna kan 

läsa av detta. Men Sjöstrand valde att lösa det på ett annat sätt i början av romanen då 

mottagarna precis har börjat lära känna Gustav Karlsson. 

Mobergs sätt att skriva ner karaktärernas tankar skapas i filmen genom att låta karaktärernas inre 

röst höras. När Gustav precis har flytt från bondgården efter att ha slagit bonden på käften 

används detta grepp  (Del 1: 23 min). Man ser Gustavs minspel av oro och ångest. Bland annat 

hör man rösten säga: ”Helvetet sa han, du hamnar i helvetet. Det är okristligt att försova sig i ett 

ängahus med en flicka och hindra en död från jordfästningen. Du har sovit dig in i helvetet i 

                                                 
33

 Holm 1975, s. 20. 



16 

 

natt.” Efter den inre dialogen som fortsätter med tankar om Guds inblandning i det hela så tar 

han upp bibeln och läser högt för sig själv tills han brister ut i gråt. Någon gråt får vi inte veta av 

i Mobergs version men när adaptionen anpassas till filmmediet som inte kan visa flera minuter 

av lång inre monolog utan att bli tradigt passar det bättre att visa en stark känsla istället. Därmed 

förmedlar filmadaptionen samma känsla där mottagaren får känna den sympati för Gustav som 

man känner i romanen.  

Dialogen i filmen är skriven av Sjöstrand men korrigerad av Moberg själv. Många av replikerna 

är tagna direkt ur romanen och oftast är de bara nedkortade men så pass nära romanens att det 

känns som om de vore desamma. Hutcheon menar att identiska repliker är karakteristiskt för 

adaptioner då de respekterar och bygger vidare på tidigare verk.
34

 I det här fallet har Sjöstrand 

respekterat författaren och hans verk i den grad att han som sagt låtit Moberg personligen 

korrigera replikerna. 

Miljön 

Raskens utspelas på få platser i såväl roman som film. Främst i naturen men även i kyrkan samt  i 

stugor, torp och gårdar. Moberg skildrar en idyllisk och varm miljö med såväl ruttnande 

gärdsgårdar och ädla fruktträd. Det är där livet händer. De arbetar på åkrarna och det är även här 

möten, konfrontationer och skvaller florerar. Holm skriver: ”Naturen [finns] hela tiden 

närvarande i bildrutan som komplement till de människoöden som skildras. Hur än den 

mänskliga konflikten formuleras ligger i filmversionen miljön i varje ögonblick i bild som en 

påminnelse om de omgivningar och den atmosfär ur vilken gestalterna stiger fram.”
35

  

Kvinnoskildringen 

”Som djupt förstående kvinnoskildrare i vår litteratur har Vilhelm Moberg en plats för sig, med 

en ömsint melodi som för honom aldrig kunde komma bort”, skriver förlagsmannen och nära 

vännen Ragnar Svanström i ”Djupt förälskad i historien” som är ett av kapitlen i Vilhelm Moberg 

– en vänbok (1973).
36
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Det finns tre centrala kvinnliga karaktärer: Raskens fru Ida, Raskens älskarinna Nergårds-Anna 

och Raskens sons flickvän Ingrid. Den som skildras mest är tveklöst Ida vars tankar och känslor 

mottagaren ständigt får ta del av. Bengt Forslund menar att Moberg är en av de främsta 

kvinnoskildrarna: 

Som människoskildrare är Moberg också unik på två sätt – vilket säkert bidragit till hans popularitet. 

Samtidigt som han själv framstod som en viril kämpe i de flesta avseenden är han tveklöst en av våra 

främsta kvinnoskildrare och det är som regel kvinnorna som är de starkaste och som vet vad de vill – inte 

minst i kärlek.
37

 

Raskens räknas upp som ett av många verk som gestaltar den sortens starka kvinna Forslund talar 

om och det är inte svårt att förstå att det är Ida som åsyftas. Hur urskiljer man att en kvinna är 

stark och vet vad hon vill? Raskens beskrivande tankar är det främsta argumentet: 

Hon var en rejäl och förståndig flicka, det kunde man se på henne. Hon såg också ut att vara bestämd av sig 

– hon lät sig nog inte lockas eller tubbas till något, som hon själv inte ville vara med om från början. Nog 

hade han sett de som varit grannare än hon – som Nergårds-Anna för exempel – men han kände på sig, att 

hon på annat sätt var förmer än dessa. Hon var nog en flicka av ett helt annat slag än Nergårds-Anna – han 

behövde bara titta henne i ögonen för att förstå det. Hon tycktes honom något tvär och sträv i sitt tal och 

sätt, men det kanske satt mera utanpå; godsint var hon då åtminstone, eftersom hon delade med sig av sin 

matsäck så här åt en okänd.
38

 

Kan en sekvens som denna översättas till film? Hedling menar att ”[d]essutom ligger det ju i 

filmmediets visuella och auditiva natur att kunna arbeta in beskrivningar av miljöer och 

karaktärer i det berättelsemässiga framåtskridandet […].”
39

 Så vilken är bilden vi får av Ida då 

det är uppenbart att dessa tankar inte på ett enkelt sätt kan tydligt översättas till film? 

Raskens tankar följer efter den sekvens som nu kommer presenteras först som ett utdrag ur 

romanen och därefter en närläsning av filmen för att visa hur mötet adapteras från romanen till 

filmen. Det är trots allt början till vad som skall bli deras gemensamma liv tillsammans. 

Hon betraktade Gustav frågande, från huvud till fot, men hon var lugn i ögonen. […]. Näsan var rak, men 

något för tjock, munnen var välvuxen, hakan var kraftig med ett drag, som tydde på bestämdhet – en 
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egenskap, som hela hennes uppsyn för övrigt uttryckte. – Du vart väl inte rädd för ja kom så här? Undrade 

Gustav, nästan ödmjuk i tonfallet. De pigga ögonen gåvo honom en blick, som var mera spotsk än rädd. – 

Ånä – int kan en kar skrämma mej så här mitt på ljusa dan! – Ja, då så, då går dä väl an! Sedan stoppade det 

för honom. Han blev stående där och hade inte ett ord mer att säga. Det var som om hon skrämt honom i 

stället med sin blotta blick. Flickan tog ena handen till bröstet och vände sig halvt om, det hon kvickt 

knäppte de uppgångna knapparna i livstycket. Sedan fortsatte hon räfsningen och gjorde sig därvid mera 

bråttom än förut; hon hade ständigt en hösudd i luften och en på räfsan såsom en duktig räfserska ju borde 

ha. Någon gång gav hon Gustav en hastig sidoblick, men annars låtsades hon inte om att han fanns där. Han 

var alltmer förlägen. Hon måste laga så att han fick i gång något tal.[…] – Nä, dä ä dä inte, svarade den 

unga räfserskan och kastade en hösudd litet högre än vanligt. Ja tjänar piga hos Elias, om du äntligen vill 

veta’at! Nu började hon också säga ”du”, och av de sista orden lät hon något stucken; som om hon velat 

säga, att det inte angick en strykare som han vem hon var. […].Räfserskan såg nästan ömkande på honom. 

[…]
40

 

Scenen i filmen börjar med en avståndsbild (ab) med orealistisk musik (bakgrundsmusik som 

inte hörs av filmens personer och som inte finns i filmens miljö). Rasken rör sig från kameran 

mot flickan på åkern som står och räfsar. Andra bilden är Rasken framifrån som närmare sig 

kameran i halvbild(hb) och slutar med en extrem närbild (en) samtidigt som han rör sig åt höger. 

Tredje bilden (ab) visar hur Rasken närmar sig Ida lite försiktigt. Han stannar till och tvekar lite. 

Hon vänder sig om mot honom. Fjärde bilden (hb) på Idas ansiktsuttryck. Hon synar honom 

(vänd mot kameran) från topp till tå med ett nyfiket uttryck på gränsen till stenansikte. Femte 

bilden (hb) visar en leende Rasken som hälsar ”god dag” allvarsamt. Sjätte bilden (hb) Ida som 

bestämt svarar ”god dag själv du”. Sjunde bilden (hb) på Rasken som långsamt går mot kameran 

och säger ”du vart väl inte rädd för att jag kom såhär”. Åttonde bilden (hb) Ida förflyttar tyngden 

till andra benet och svarar vänd mot kameran ”ånej, inte kan en kar skrämma mig mitt på ljusan 

da?” samtidigt som hon ler och Gustav förflyttar sig utifrån och in i bild med ryggen vänd mot 

kameran och ansiktet vänt mot Ida. Endast axel och huvudet snett bakifrån visas av honom när 

Ida snabbt tittar ner och vänder sig ryggen mot honom och i profil mot kameran för att knäppa 

sina övre knappar på blusen. Åttonde bilden visar en närbild på Gustav (vänd mot kameran) som 

skrattar tyst åt hennes pryda agerande. Nionde bilden visar åter bara Gustavs ena axel och del av 

hans huvud bakifrån. Ida vänder ansiktet snabbt mot Gustav efter att ha knäppt knapparna och 

rör sig kvickt åt höger i bild med räfsan och bort från kameran. Kameran följer efter och visar 
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Gustavs ryggtavla. Tionde bilden (hb) visar de båda vända mot varandra i profil. Ida räfsar. 

Dialogen förs samtidigt som kameran zoomar lite. Ida rör sig fram och tillbaka, vänster och 

höger i bild samtidigt som hon räfsar. Gustav rör sig sällan men då främst åt sidorna. Hans rygg 

vänds mot kameran för att låta hennes ansiktsuttryck bli tydligare. Hennes tonfall är frågande 

och uppfodrande och likaså hennes minspel. Minspelet visar lite irriterade drag när hon frågar 

var han kommer ifrån. Ögonbrynen rynkas. (Del 1: Minut 32).  

Handlingen och dialogen följer romanen så nära punkt och pricka man kan komma. Det finns 

inga större förändringar att utläsa och scenen blir därför ett utmärkt exempel att påvisa att 

berättelsen kan hålla sig trogen romanen. Som tidigare nämnt under ”adaptionsbegreppet” anser 

en del regissörer och forskare att en film som inte har något nytt att säga inte bör adapteras alls. 

Sjöstrand har ändrat lite i sin adaption men valt att adaptera den här delen trogen originalet vilket 

borde innebära att det är väsentligt för berättelsen att det inte förändras. Men vad händer med 

Raskens beskrivning av Ida? Den försvinner. Mottagarna får själva utifrån Idas agerande, 

utseende och deras dialog dra sina slutsatser.  

Ola Holmgren har i sin forskning om maskulinitet beskrivit denna romansekvens: 

[…] urscenen mellan Gustav och Ida, så ser vi att det är den skamsne och förlägne ”slagkämpen” och 

”dagdrivaren” som underkastar sig Idas stränga modersblick. Det är hon som är herre över situationen och 

Gustav, ett överläge som förstärks av att hon bjuder honom av sin matsäck och att han erbjudet sig att hjälpa 

henne med räfsningen. Till skillnad från fresterskan Nergårds-Anna kräver hon hänsyn och respekt .
41

 

Holmgren talar om att det vore för enkelt att se Ida och Nergårds-Anna som Horan och 

Madonnan. ”Men med tanke på det ’moderna’ förhållandet mellan fria, jämställda individer, är 

uppfattningen att Ida inte skulle kunna ’lockas eller tubbas till något, som hon själv inte ville 

vara med om från början’ mer betydelsefull i sammanhanget.”
42

 Horan och Madonnan-tematiken 

kan ändå utläsas av mottagarna genom berättelsen och därför tordes inte detta bortfall av inre 

reflektion påverka berättelsen negativt. Tematiken överlever ändå och mottagarna behöver inte 

Raskens reflektion över Ida som person när de själva kan bilda sig en egen uppfattning. 
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En av de tydligaste delarna av romanen där Ida verkligen visar sig såväl fysiskt som psykiskt 

stark är när hon i slutet av sin graviditet lämnas ensam på gården med fyra små pojkar mitt i 

slåttern för att man förflyttat regementsmötet så att de sammanfaller.  

Men det var inte tid för henne att stå och grunna, nu när hon var bliven ensam. För henne blev det nu att ta 

itu med arbetet riktigt. Utom de dagliga, smärre gärningarna var det så mycket att uträtta: kornet och havren 

skulle mejas, höstråg skulle sås, potatisen tagas upp och lingon plockas. […] Hon hade minsann inte tid att 

ligga i barnsäng nu, när sysslorna körde i hög för henne. Riktigt pigg och tjänlig till att arbeta och gno var 

hon ju inte heller. […] I kontraktet hette det förstås, att ”roten ombesörjer torpets underhåll, bruk och 

inbärgning, då soldaten är kommenderad”, men Ida ville inte be bönderna om mer än hon var alldeles 

tvungen till. Ty det hette också i kontraktet, att ”soldathustrun därvid skall vara roten behjälplig, såvitt hon 

förmår”. Visst kunde hon nu ha gjort sig ännu uslare än hon var, sagt att hon ingenting förmådde och låtit 

roten sköta om allting, men detta skulle ha varit skamligt gjort och hon höll sig för god till det. Fast hon 

hade rätt att kräva rotens hjälp, så ville hon undvika det i det allra längsta och visa, att hon kunde reda ut 

det mesta själv. Det skulle inte kunna sägas på hennes rygg åtminstone att hon låg hemma och latade sig 

och lät andra dra henne födan i halsen, vad man sen pratade för lett om henne annars.
43

 

Det är tydligt i Idas resonemang att hon är en stolt kvinna och det är säkert få i dryga åttonde 

månaden skulle orka sköta alla sysslorna på en gård närmast helt själv. Hon har dessutom ett val 

att be roten om hjälp med arbetet men tycker inte att hon, trots graviditet, kan klassas som 

behjälplig. Mottagarna har vid Raskens och Idas första möte fått reda på att hon har hög 

arbetsmoral och när hon tror att Rasken bara stryker runt och inte gör någon nytta ger hon 

flertalet pikar om att en stark karl borde väl göra det han kan för att arbeta för sitt leverne och 

inte tigga. Utan tvekan kan det konstateras att Ida är en stolt person och stoltheten kombinerat 

med hennes religiösa tro (hon har en ständigt närvarande gudstro) gör henne stark.  

Hur skildras Ida i samma del av berättelsen men i filmadaptionen? I romanen är det tydligt att det 

är Idas egna tysta beslut att inte söka hjälp av roten.  

Ida sätter sina söner i arbete efter deras förmåga. Det klipps mellan de olikas arbetssysslor och 

Ida är ständigt uppmuntrande i ordalag och med minspel. Det är Ida som utför det hårda arbetet. 

Hon skär havre på åkern och tar sig sedan för ryggen och magen är enorm på henne. En av 

sönerna frågar om de inte ska be andra om hjälp men hon svarar att ”[…] det ska vi inte göra. Vi 
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ska försöka reda upp oss själv. De ska inte kunna säga på min rygg att jag ligger hemma och latar 

mig. Och låta andra dra födan i halsen. Nej, nu sätter vi igång igen! Vi måste vara klara tills 

imorrn.” Det är tydligt i Idas kroppsspråk hur hårt det tar på henne (Del 5: minut 19). 

Det är alltså lika mycket stolthet i filmens Ida som i romanens. Hon gör hellre allt arbete själv 

trots att kroppen knappt tillåter än ber bönderna om hjälp. Sjöstrand tar barnen till hjälp för att 

ersätta Idas inre monolog med en dialog.  

En annan del värd att jämföra är den sista delen av romanen och slutet på filmen med tanke på 

Mobergs inställning: 

I sitt första svarsbrev förklarade Moberg att han i slutet av nittonde kapitlet sökt göra ’bilden av Ida mer 

fullständig för läsaren’, och att skildringen av hennes beteende mot rivalen och dennas barn med Rasken 

bidrog att fylla ut karaktäristiken av Ida. ”Sista kapitlet skulle däremot vara mer umbärligt”, skriver han, 

”ehuru jag helst ville ha även det kvar”.
44

  

Moberg talar om sekvensen där Ida sitter och dricker kaffe med Bergströmskan två veckor efter 

Raskens begravning. Bergströmskan vill luska ut om Ida är medveten om ”Raskens horunge” 

och när hon ser Nergårds-Anna och Lill-Anna gå nere på vägen föreslår hon fräckt att de kanske 

borde bjuda in dem. Bergströmskans tänker att ”Nu skulle man se, hur Ida bar sig till! Fick hon 

inte en besk smak i munnen efter dessa ord, så var det märkvärdigt”
45

. Men Ida ger inte 

Bergströmskans tillfredsställelsen. Hon ropar in Nergårds-Anna och Lill-Anna.  

I romanen får vi tydligt följa Idas tankar om rivalen: 

Ida hade ju föresatt sig att spotta Nergårds-Anna mitt i synen – det var just vad en sådan dyngskopa som 

hon var värd! Men hon hade ju alltid låtsats att hon ingenting visste om makens trohetsbrott, och nyss hade 

hon förstått Bergströmskans halvkvädna visa, förstått att hon velat dra fram Raskens synder i livet, och 

därför hade hon ropat in Anna. Nu skulle hon tro, att korpralsänkan fick så hon teg. Nog kunde Ida tåla 

Anna som om inget hade varit emellan dem, nog kunde Ida bära sitt inom sig. Och Anna skulle för resten 

förr eller senare bli varse, att vad ont hon gjort åt andra, det hade hon egentligen gjort åt sig själv. Så blev 

det här i världen till sist.
46
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Efter dessa hårda ord med en tydlig religiös tro om att ”förr eller senare bli varse” om de syndiga 

handlingar man begått så ägnar Ida allt sitt fokus på Lill-Anna och reflekterar över ungens likhet 

till Rasken och hur söt denna är. Hon sticker till henne kakor och fortsätter titta på ungen och där 

slutar romanen.  

Samma sekvens skildras och förlängs i filmen. Bergströmskans tankar yttras kort medan Ida 

bjuder in Nergårds-Anna och Lill-Anna. Det är Bergströmskans ansiktsuttryck som talar 

tydligast. En kort kommentar till svar när Nergårds-Anna beklagar sorgen är allt Ida ger. Det är 

tonfallet som talar tydligt och lite tillrättavisande. Sedan börjar Ida se på Lill-Anna precis som i 

romanen och hon sticker till ungen massa kakor. Hon säger till flickan ”Ta mer kakor, det hade 

Rasken velat att du skulle ha” och kameran visar Nergårds-Annas min som tydligt talar om att 

hon förstår att Ida alltså vet att Lill-Anna är Raskens barn. Scenen slutar med att Nergårds-Anna 

och flickan lämnar torpet och Ida ser på och stänger grinden. Sedan säger hon högt för sig själv 

”Märkvärdigt, vad den däkungen bråddes på Raskens”, hon vänder sig om och börjar gå mot 

stugan. Stannar till och ser sig lite omkring och fortsätter inåt samtidigt som eftertexterna visas                     

(Del 8: minut 54). 

Holmgren tar även upp denna sekvens i sin forskning och kommer fram till att det är ”med 

moderns ögon” som Ida känner igen Gustav i Lill-Anna och att hon genom att acceptera detta 

barn försonar motsättningarna mellan Madonnan och Horan.
47

 Om det är Mobergs intention så 

har Sjöstrand som behållit kärnan i sekvensen adapterat den bibliska försoningen. 

Den döende Raskens dröm? 

Sjöstrand har i filmen valt att ändra en del – drömmen som Rasken har på sin dödsbädd -som gör 

att karaktären framställs annorlunda och därmed synen på karaktären. Anledningen till att 

Rasken ligger på sin dödsbädd är för att han gett bort sina skor och förfrusit benet, fått kallbrand 

och vägrat kapa sitt ben då han måste jobba ett antal år till för att ha råd att köpa loss torpet. En 

soldat kan inte ha träben.  

- Satans karl! ryter kapten Jägerschiöld åt honom. Vet han ingen levandes skam eller hut, Rask? Kommer 

han inte till Hultsfred med träben! Har ni sett en sådan toker? Och han blev korpral häromåret… Riv 

korpralsnöret och gullet ifrån honom! Du är avskedad, Rask! Packa dej hem till din rote å sätt dej bland 
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kärringarna, som kardar ull och stickar strumpor! Där är din plats hädanefter! Allting klart karl – 

förrrsvinn! […] Men så öppnas dörren till arresten återigen, och nu står kapten Jägerschiöld där och skrattar 

så att hans stora mage guppar. Han är alldeles röd i ansiktet, han har roligt åt knekten. – Vi bara skojade mä 

dej, Rask! Kom du å ställ in dej i ledet bara! Du har ju inget träben- att vi kunde inbilla dej det! Kom – du 

får tjäna på Konga hur länge som helst, i trettio år till, om du inte dör innan dess!
48

 

I drömmen blir han alltså förlöjligad och blir fråntagen det han tjänat inom militären, 

”korpralsnöret och gullet”. Han blir förvisad, hånad, skrattad åt. Hans maskulinitet tas ifrån 

honom med benet genom att förvisas till kärringarna och ullkardandet. Han blir slängd i arresten 

och där menar kaptenen att de bara skämtat med honom och att han har sitt ben kvar.  

I sin dröm håller han fast vid de världsliga tingen. Han har alltid värdesatt materiella ting. När 

grisen dör tänker han på vad grisen kostade medan Ida resonerar utifrån sin religiösa tro och 

ödet. Nu på dödsbädden tänker han på sitt ben och sin medalj och på grund av detta dör han 

också. ”Han skall säga något mer om soldattorpet som han tänker köpa, men kan inte” och sedan 

tar Rasken sitt sista andetag med Idas hand i sin. Hans sista tanke går till det materiella.  

I filmadaptionen däremot drömmer Rasken inte alls om något regementsmöte eller träben. 

Drömmen gestaltas med en tillbakablick (Del 8: minut 42). Rasken sluter sina ögon och bilden 

visar Idas ansikte när ljudet från hans dröm kommer. Idas ansikte tonas ut och bilden från deras 

möte på midsommaraftonen och Raskens kärleksförklaring ”Nu släpper jag dig inte Ida, aldrig i 

tiden!” tonas fram. Sedan visas nästa minne, hur Ida kommer med sina ägodelar till hans torp 

dagarna innan de ska gifta sig och hur han springer henne till mötes ropandes ”Ida!”. Nästa 

minnesbild tonas fram och Rasken säger ”Nu får du den för evigt, Ida” och man ser honom ge 

henne sin mors brudschalett. Nästa minne är hur han kommer tillbaka från regementsmötet och 

Ida ligger i barnsäng och han kysser henne. Sedan klipps det tillbaka till verkligheten. Ida sitter 

vid Rasken som ännu har slutna ögon. En sista kort minnesbild visas, hur Rasken skriver 

ytterligare en sons namn i sin bibel och säger ”jag börjar överst på sidan, det kanske är många 

som vill få plats”. Ida reser sig upp från stol och det är nu klart att det har skiftat över till att vara 

hennes minnen som speglar hennes tankar vid mannens dödsbädd. Hur hon föder barn på vinden. 

Hur Rasken tar farväl vid tåget och repliken ”tänk på tösen som vi ska ha när jag kommer hem 

igen” och Rasken med Axel, barnet som dör i hennes famn. Rasken yttrar snart ”Ida väntar på 
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mig, Ida väntar alltid på mig” i sömnen. Sen kommer återigen ljudet av hur han säger ”jag 

släpper dig inte Ida, aldrig i tiden”.  

Skillnaden mellan drömmen i romanen och i filmen är alltså stor. I romanen speglas Raskens 

dragning till materiella tings värde, i filmen gestaltas istället hans odödliga kärlek till hustrun och 

alla vackra minnen. Hennes minnen som tillkommit visar delar av de fruktansvärda minnen hon 

har. Alltså skapas en annan känsla än i romanen. Det kan vara möjligt att hans positiva minnen i 

möte med hennes negativa skall spegla de anglikanska äktenskapslöftena ”for better, for worse”. 

Detta drömbyte påverkar även Idas karaktär. Genom att applicera dessa mörka minnen framstår 

hon mindre älskande än Rasken när det i romanen är hon som sitter och gråter i förklädet vid 

hans dödsbädd och han bara tänker på sitt ben.  

Slutdiskussion 

“Simply adapting a novel without changing it, is like reheating a meal”, har regissören Alain 

Resnais sagt. Denna liknelse säger alltså att om man adapterar en berättelse till punkt och pricka 

så blir det en sämre version än orginalet eller möjligen likadant och varken bättre eller sämre. 

Sjöstrand valde att förändra små sekvenser i verket, han ändrade ordningen på händelser och han 

både tog bort och la till delar men berättelsens röda tråd finns kvar. Det strukna i berättelsen är 

delar av romanen som inte för berättelsen vidare. Tilläggen är ofta mer känslostarka än Mobergs 

gestaltningar är i Raskens vilket det visuella bidrar till att stärka. Att läsa en beskrivning av hur 

en mor håller sitt döda barn berör, att se det med sina egna ögon är direkt hjärtskärande. 

Filmmediet vinner tveklöst på sin direkta förmedling. 

Romanen har förtjänsten att den kan beskriva utförligt då det behövs och Mobergs vackra och 

spännande tidsmarkörer som blandar fysikaliskt årtal med biologiskt är snyggt. Men det är inte 

förrän en bit in i boken som vi får veta ungefär vid vilken tid det utspelas. Språket och miljön 

vittnar om ungefärlig tid men i filmen har Sjöstrand valt att inleda varje del med ett årtal för att 

låta tittaren veta exakt var i tiden berättelsen befinner sig. Värt att fundera på är om mottagarna 

mindes årtalet från det avsnitt som sändes veckan före när filmen sändes i åtta delar. Fördelen 

med DVD är att man enkelt kan gå tillbaka och se efter om man lägger vikt vid den detaljen. 

Biologisk tid existerar konstant i filmen. Miljön ramar in berättelsen och i miljön ser vi tiden 
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förändras med årstiderna även om det inte visar alla årstider, vi kan även se på byggnader och 

interiör att det är äldre torp. 

När jag läser lägger jag stor vikt vid inre monolog. Jag vill lära känna karaktären på djupet. 

Därför är det intressant att se hur Sjöstrand löser problemet med att adaptera tankar och inre 

monolog. Vid ett tillfälle hör vi Raskens tankar vilket blir en häftig effekt och vi får lära känna 

honom genom hans självresonemang. Dialogen har adapterats som dialog oftast adapteras, den 

görs kortare. Moberg har själv fått korrigera replikerna i Sjöstrands manus vilket gör det svårt att 

tala om huruvida Sjöstrand respekterar författarens verk eller inte, men han respekterar 

författaren nog att be honom om hjälp. 

Den främsta förändringen i berättelsen är Raskens dröm på dödsbädden då den i slutet av den 

långa TV-filmen stärker mottagarnas intryck av Raskens och Idas personligheter. Rasken 

framstår i filmen som en kärleksfull man som värderar det själsliga över annat när han drömmer 

om de finaste stunderna med Ida. I romanen drömmer Rasken istället om ett regementsmöte, 

träben och hur hans framtidsvision om att friköpa torpet raseras. Sjöstrands adaption lyfter fram 

en romantisk Rasken samtidigt som den lyfter fram en negativ Ida. Ida ser bara negativa minnen 

som när hon tvingades föda på vinden och hur deras son dog i hennes armar. I romanen sitter Ida 

och ber för Rasken och gråter i sitt förkläde.  

Att Sjöstrand har valt att framställa Raskens i bättre dager på sin dödsbädd kan bero på dels 

ekonomiska faktorer, att det kostar att filma nytt material och här kan han istället återanvända 

redan inspelat, dels att Sjöstrand ser en annan sida i Raskens än Moberg. Är det så att Sjöstrand 

sympatiserar med Rasken och vill låta honom dö som en omtänksam man? Eller kan det bero på 

mottagarna, att Sjöstrand vill ge mottagarna ett finare slut på Raskens liv än Moberg gjorde?  

Man kan även undra varför Sjöstrand har valt att helt frånta Ida explicita kärleksfulla känslor i 

samma sekvens och ersätta de med motsatsen. Hon minns det dåliga, hon gråter inte som i 

romanen och hon har en bister uppsyn. Sjöstrand har i andra skildringar visat henne som en lika 

stark, omtänksam och dygdig kvinna som Moberg gjorde. Kanske som en balans för att hålla 

realismen i schack. Men är det inte på bekostnad av Idas karaktär? 
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När Idas tankar inte kan adapteras låter Sjöstrand hennes kroppsspråk och tonfall tala tydligt. I 

slutscenen försonas hon med Nergårds-Anna samtidigt som hon sätter denna på plats. Hennes 

starka gudstro som bidrar till hennes styrka och visshet om att Anna kommer få vad hon förtjänar 

uttrycks såväl i roman som i film. Hon visar även att hon vet att ungen är Raskens. Mottagarna 

får ta del av denna styrka. Genom filmen har hon gestaltats som en kvinna som står upp för sig 

själv och har en stolthet. Hon tar inte hjälp om hon verkligen inte måste för ingen ska få ”dra 

födan i halsen” på henne.  

Jag valde att lyfta in Holmbergs maskulinitetsforskning och därmed hans tolkning av Ida och 

temat Ida - Nergårds-Anna för att visa att en tolkning av något i romanen kan bevaras i 

adaptionsprocessen. Det innebär inte att Holmbergs tolkning behöver stämma med vad Moberg 

hade för intention med stoffet men att de utgångspunkter Holmberg har finns adapterade i 

filmen. 

Brian McFarlane menar att ”The film version of a novel may retain all the major cardinal 

functions of a novel, all its chief character functions, its most important psychological patterns, 

and yet, at both micro- and macro-levels or articulation, set up in the viewer acquainted with the 

novel quite different responses”.
49

 Sjöstrands adaption blev en succé. Bengt Forslund tror att det 

delvis beror på valet av skådespelare.  

Sjöstrand valde Sven Wollter som Rask och sin hustru, Gurie Nordwall, som Ida och ett bättre val kunde 

han inte ha gjort. De förkroppsligade och levandegjorde romanens huvudpersoner på ett sätt som gick rakt 

in i svenska folkets hjärta. Även Viveca Seldahl som Nergårds-Anna, Raskens första förälskelse och hans 

slutliga fall, tog man till sig, ty – som så ofta hos Moberg – handlar det om att förstå, inte att döma och 

fördöma.
50

 

Visst är det så att de skickliga skådespelarna har lyft filmen och gestaltat karaktärerna i Raskens 

väl. Trots byte av medium och med förändringar består känslan i berättelsen som helhet. Den 

enda som delvis får lida blir karaktären Ida som med förändringen i slutet vid dödsbädden 

framställs annorlunda. Effekten blir att deras äktenskap, som är som en röd tråd i berättelsen, 

känns annorlunda. Men berättelsen tar inte skada av detta, det är bara Sjöstrands tolkning som 
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framförs. Den tillför något eget, vilket enligt Orson Welles ju är syftet med en adaption: ”If one 

has nothing new to say about a novel, why adapt it at all?” 

Sammanfattning 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka vad som händer med Vilhelm Mobergs berättelse 

Raskens (1927) när den filmadapteras av Per Sjöstrand 1976. Genom att undersöka olika teman 

och tecken i de båda medierna har jag utforskat vad som sker vid filmadaptionen. 

Undersökningen har förts utifrån följande frågeställningar: 

 Vad i berättelsen har förändrats i adaptionsprocessen?  

 Hur skildras den centrala kvinnliga karaktären? 

 Hur påverkar dessa förändringar känslan i berättelsen? Vilken effekt får de? 

De resultat som framkommit av min undersökning är att berättelsen i det stora hela är densamma 

även om Sjöstrand har valt att både ta bort och lägga till sekvenser. Det borttagna materialet är 

oviktigt för att föra berättelsen vidare och det tillagda gestaltar ofta starka känslor som går direkt 

in i hjärtat på mottagaren.  

Ida skildras i filmen som i romanen men genom filmens tekniska fördelar och begränsningar 

lyfts delar av henne fram. Hennes inre monolog och tankar syns på hennes kroppsspråk som 

förmedlar en känsla som mottagaren själv får läsa av.  

Den främsta förändringen sker hos de båda huvudkaraktärerna vilket också påverkar känslan i 

berättelsen till viss del. På sin dödsbädd framställs Rasken som mer älskande och Ida som 

negativ till skillnad från romanen där han fokuserar på det materiella och hon sitter och gråter 

och ber. Effekten blir att äktenskapet som är en av de centrala delarna i berättelsen känns 

annorlunda. Men å andra sidan lyckas Sjöstrand bevara känslan i helheten, där man som 

mottagare inte dömer utan förstår karaktärerna. 
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