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1 Inledning 

Bakgrund 

”Ska vi gå på bio ikväll?” 

 I skrivande stund har den amerikanska storfilmen Noah (2014) nyss haft premiär, och är ett 

av många exempel på filmer där Bibeln möter populärkulturen. Senare i år väntas även filmen 

Exodus (2014), och det är inte att undra på att Bibelns reception i kulturen är ett forskningsfält som 

idag är på stark frammarsch. Trots påtalad sekularisering av samhället, fortsätter Bibeln och dess 

berättelser onekligen vara en del av människors värld. Bara ett par veckor efter att filmen Noah haft 

premiär, släppte den svenska musikgruppen Kent ett nytt album, Tigerdrottningen (2014), på vilket 

en av låtarna heter ”Allt har sin tid”, ett citat som är hämtat ifrån Predikarens tredje kapitel.
1 

De 

svenska filmerna Under solen (1998) och Sånger från andra våningen (2000), refererar också båda 

tydligt till Predikaren, ett sammanträffande som väckte tanken på att granska relationen mellan 

Predikaren och film närmare. 

 ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.”
2
 Predikaren har 

med sin ifrågasättande ton både fascinerat och gäckat sina läsare genom tiderna. Boken lyfter också 

frågor som inte är helt enkla att besvara. Om allt är tomhet, vad finns det då för mening med 

livet? ”Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind.”
3
 

  ”Intet nytt sker under solen”
4
 är en del av ett citat ur Predikaren som omger filmen Under 

solen, och som väcker frågor om människans öde och möjlighet till förändring, tematik som också 

går igen i filmen Sånger från andra våningen. Med Bibelns ord som ett av verktygen berör filmerna 

något djupt mänskligt: frågor om vilken möjlighet till utveckling vi har, och vad våra egna 

ansträngningar har för inverkan på vårt eget och andras liv. Uttryckt med andra ord: vad är 

meningen med livet, eller ”vad får människan ut av all sin möda under solen?”
5
 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka intertextualiteten mellan Predikaren och filmerna Under 

solen och Sånger från andra våningen. Framför allt är jag intresserad av vilka tolkningar av 

meningen med livet som framkommer i filmerna. Min övergripande frågeställning är: 

 Vilka tolkningar av meningen med livet framträder ur intertextualiteten mellan Predikaren 

och filmerna Under solen och Sånger från andra våningen? 

Jag arbetar med följande analysfrågor:    

                                                 
1
Pred 3:1. Där inget annat anges använder jag mig av Bibel 2000 

2
Ibid 1:2 

3
Ibid 1:14 

4
1917 Pred 1:9 

5
Pred 1:3 
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 Hur påverkar intertextualiteten mellan Predikaren och filmerna Under solen och Sånger från 

andra våningen, tolkningen av respektive film? 

 Hur förhåller filmerna sig till Predikaren? 

 Hur förhåller sig filmernas tolkningar av Predikaren till varandra? 

 Hur förhåller sig mitt resultat till andra filmers tolkning av Predikaren? 

Teori och metod 

Intertextualitet – teori eller metod? 

Termen intertextualitet myntades av Julia Kristeva, bulgarisk lingvist och litteraturteoretiker, på 

1960-talet, och kunde då närmast beskrivas som en teori vars utgångspunkt är att all text är 

komponerad av ord som redan blivit sagda. Författarens roll hamnar i skymundan till förmån för 

texten, som är forum för den textuella repetitionen. Författarens ursprungliga intention eller ärende 

med texten betraktas som oviktig i jämförelse med den färdiga produktens sammansättning av ord, 

eller som Roland Barthes uttryckte det: ”författaren är död”.
6
 

 Intertextualitet som teori stötte dock på ganska hårt motstånd, till och med Kristeva själv 

ifrågasatte teorins vara eller icke vara, ett faktum som slutligen ledde fram till en mer metodologisk 

förståelse av begreppet. Intertextualitet som metod betraktat är snarare en term som undersöker 

kopplingar mellan texter, som ett led i tolkningen av de olika texterna. Den här intertextuella 

metoden kan i sin tur delas in i två grupper: den diakrona och den synkrona. Den diakrona 

intertextualiteten förstås bäst som en metod som betraktar texter som på varandra följande, där 

texternas olika dateringar är viktiga eftersom en författare refererar till en annan författares verk. 

Den diakrona intertextualiteten identifierar inte bara vad en författare refererar till, utan diskuterar 

också varför kopplingen gjorts. Den synkrona intertextualiteten är snarare en metod som läser alla 

texter simultant, där läsaren är fri att söka textuell resonans i texterna oberoende av deras historiska 

förhållanden. Den synkrona intertextualiteten tar större hänsyn till referenser som inte tycks vara 

medvetna, och menar att även sådana kopplingar kan vara meningsbärande och viktiga för 

tolkningen av respektive text.
7
 

  Inom bibelvetenskapen har intertextualitet som metod, intertextuell analys, exempelvis 

använts för att spåra de hundratals citat och allusioner till den hebreiska bibeln som återfinns i Nya 

testamentet, och så diskutera vad de referenserna gör med tolkningen av de nytestamentliga 

texterna, men också för att undersöka i vilken utsträckning den hebreiska bibeln innehåller 

referenser till utombibliska källor
.
 Men hur är det då med böcker, konstverk, filmer och 

                                                 
6
Kynes, Will, ”Intertextuality”, Biblical Interpretation and Method: Essays in Honour of John Barton, (red. Katharine J. 

Dell & Joyce, Paul M. Joyce, Oxford, U.K. Oxford University Press 2013), 201-213, här 201 
7
Kynes (2013), 202-3 
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musikstycken som refererar till Bibeln? 

 

 Kan konstnärliga gestaltningar av en bibeltext bidra med något som den exegetiska 

 vetenskapen kan berikas av? Om så: Hur skall exegeten gå till väga för att låta det 

 konstnärliga komma exegeten tillgodo?
8 

 

Med utgångspunkt i Sara Lidmans Jernbaneepos, i vilket flitiga referenser till Genesis förekommer, 

undersöker Lina Sjöberg i sin avhandling, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans 

Jernbaneepos och bibelns berättelser, intertextualitetens konsekvenser för Jernbaneeposet, samt 

intertextualitetens konsekvenser för en Genesisberättelse. Hon myntar begreppet fragmentarisk 

intertextualitet, ett begrepp hon använder som samlande term för ”kortfattade och ytligt sett 

lösryckta” bibelreferenser i texter. Hennes intention är att hitta ett system för analys av 

fragmentarisk intertextualitet, ett system som är tänkt att hjälpa såväl tolkare som läsare att 

synliggöra tolkningsprocessen.
9
 Den modell hon föreslår efter sitt eget arbete med Genesis och 

Jernbaneeposet kommer jag här att presentera, och så småningom själv använda mig av i min analys 

av Predikaren och filmerna Under solen och Sånger från andra våningen. 

Intertextualitet – en analysmodell 

För att analysera fragmentarisk intertextualitet föreslår Sjöberg att läsaren betraktar varje enskild 

bibelreferens ur tre olika intertextualitetsnivåer. Hon talar om markör (den basala 

intertextualitetsnivå), sätt (den andra intertextualitetsnivån) och effekt (den tredje 

intertextualitetsnivån).
10

 

 Markören är det som synliggör kopplingen mellan en text och en bibelberättelse, genom 

exempelvis ett citat. Markören är så att säga beviset för att det finns ett samband mellan en text och 

en bibelberättelse. Markören kan antingen vara enkel (citat, referat, allusion, namn) eller 

sammansatt (motiv, tema). De enkla markörerna citat och referat kännetecknas av att de i sig själva 

uppvisar en så pass hög grad av likhet med bibeltexten att intertextualiteten är uppenbar. De kan 

därför tolkas för sig själva. Allusioner och namn däremot kan närmast beskrivas som referenser som 

är mindre tydliga i sin koppling till bibeltexten, och därför inte ensamma bör ligga till grund för 

tolkning. De behöver styrkas av andra markörer i texten. Sammansatta markörer uppstår när flera 

markörer tillsammans bildar ett återkommande mönster i texten, och på så vis knyter an till ett visst 

motiv eller ett tema. Även material i texten som varken är markörer eller bibelreferenser kan knytas 

till sådana motiv eller teman. Motiv beskriver Sjöberg som ”en viss händelsekedja som förmedlas 

                                                 
8
Sjöberg, Lina, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, Gidlunds 

förlag 2006, 179 
9
Sjöberg (2006), 22-27 

10
Ibid 67 
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genom karaktärslikheter, relationsmönster eller specifika handlingar”. Tema, i sin tur, är ”mer 

abstrakt än ett motiv”, och kan exempelvis vara ”frälsning” eller ”försoning”.
11

   

 Efter att ha konstaterat att texten innehåller en markör är det väsentligt för analysen att 

undersöka på vilket sätt bibelreferensen används, och där skiljer Sjöberg på förhållningssätt och 

uttryckssätt. Förhållningssättet beskriver hur markören förhåller sig till bibeltexten, och de olika 

förhållningssätt Sjöberg listat i sin modell är utläggande, komprimerande, förvrängande, 

parodierande och blandade. Uttryckssättet beskriver hur markören uttrycks i texten, dess stilistiska 

funktion, och de förslag Sjöberg listat där är argumenterande, åskådliggörande, humoristiskt och 

poetiserande.
12

 

 På den tredje intertextualitetsnivån undersöks vilken effekt bibelreferensen får. ”Att slutligen 

undersöka effekten är att söka beskriva vilken konsekvens bibelreferensen får för läsarens 

upplevelse av innehållet”.
13

 Effekten kan vara förstärkande, kontrasterande, kritiserande, 

identifierande eller förebådande.
14

 

Intertextualitet, tolkning och vetenskaplighet 

Efter att bibelreferensen analyserats på de tre olika nivåerna återstår till sist tolkningen: 

 

 Att tolka en text vetenskapligt är att kunna förmedla såväl sitt kunnande, sin 

 specifika kunskap och sina insikter så att tolkningsresan blir möjlig att följa för en 

 utomstående läsare.
15 

 

Tolkning fungerar så till sin natur att den är beroende av en läsare. Ingen läsare, ingen tolkning. 

Läsaren i sin tur påverkas av en mängd olika faktorer, som bakgrund, uppväxt och miljö, och att, 

exempelvis, en bibeltext kan ha en mängd olika tolkningar är därför inte särskilt 

uppseendeväckande. Tolkning är aldrig helt objektiv, därmed inte sagt att personliga tolkningar inte 

kan ha något värde för fler än en själv. Ifall jag som tolkare kan beskriva min tolkningsprocess, kan 

jag öppna upp för fler läsare att, i bästa fall, förstå tolkningen och sedan ta ställning till den. I det 

läget har både tolkaren av texten, och läsaren av tolkningen, ett ansvar. Ett kritiskt förhållningssätt 

är av yttersta vikt för båda parter. 

 I mitt arbete med Predikaren och filmerna Under solen och Sånger från andra våningen 

kommer jag att beskriva den intertextualitet jag ser mellan bibeltext och film, med inspiration av 

den analysmodell Sjöberg föreslagit. Eftersom modellen arbetats fram efter en undersökning av ett 

specifikt verk, Jernbaneeposet, är modellen inte komplett. Självklart kan det finnas fler sorters 

                                                 
11

Ibid 155-158 
12

Ibid 158-168 
13

Ibid 68 
14

Ibid 168-173 
15

Ibid 47 
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markörer, sätt och effekter, och där det blir nödvändigt kommer jag därför att behöva föreslå egna 

typer. Dessutom tar modellen inte hänsyn till de specifika element som film som medium för med 

sig, exempelvis vilka bilder som visas och vilken musik som spelas, faktorer jag kommer behöva ta 

med i beräkningen. 

 Jag kommer sedan att beskriva den tolkning av Predikaren jag anser framkommer i mötet 

mellan filmerna och bibeltexten. Efter det är det upp till mina läsare att ta ställning till min tolkning. 

Min utgångspunkt är den synkrona intertextualiteten, det vill säga, jag är mindre intresserad av 

regissörernas eventuella intention med att använda sig av referenserna, och mer av vilken tolkning 

av Predikaren som framträder på grund av referenserna. 

Forskningsöversikt   

Med ambitionen att granska hur två filmskapare använt sig av Predikaren, placerar jag mig själv i 

den grupp av bibelforskare som studerar Bibelns receptionshistoria. Utgångspunkten är att hur 

människor tolkat eller blivit inspirerade av Bibelns texter, är minst lika intressant och av historisk 

betydelse som vad de ursprungligen betydde. Hur Bibeln influerat litteratur, konst, musik och film, 

hur den spelat en aktiv roll i utvecklingen av religiös tanke och handling, och hur den påverkat 

social och politisk utveckling är viktiga frågor för en receptionshistoriker.
16

 

 I den svenska kontexten kallas den bibelvetenskapliga gren som undersöker sambanden 

mellan Bibeln och kulturen för kulturorienterad bibelvetenskap. Frågan är inte bara hur Bibeln 

inlemmats i fin- eller populärkulturen, utan även om de nya gestaltningarna kan bidra med nya 

tolkningar eller förståelse av bibeltexterna.
17

 

 Både det receptionshistoriska studiet och den kulturorienterade bibelvetenskapen kan ses 

som konsekvenser av den forskningsförskjutning inom bibelvetenskapen som skett under senare 

årtionden. Den historisk-kritiska forskningen, där författaren är central, har följts av litterära 

metoder där fokus flyttas från författaren till texten. Det receptionshistoriska studiet och den 

kulturorienterade bibelvetenskapen i sin tur har flyttat fokus vidare från texten till läsaren.
18

 I 

Uppsala har hittills fyra avhandlingar publicerats i ämnet
19

, i vilka huvudfokus är Bibelns reception 

i litteratur. Inom exegetiken har ännu ingen avhandling publicerats, dock i religionssociologi, där 

fokus framförallt ligger på existentiella frågor.
20

 Utanför Sveriges gränser, däremot, är Bibelns 

                                                 
16

Christianson, Eric S, Ecclesiastes Through the Centuries, John Wiley & Sons 2012, xi 
17

Sjöberg (2009), 236 
18

Eidevall, Göran och Larsson, Mikael (2009), ”Metoderna”, Gud och det utvalda folket, 187-209, här 190-194 
19

Sjöberg, Mikael (2006), Wrestling with Textual Violence: the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity, Sjöberg, 

Lina (2006), Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, Huss, Mattias 

(2008), Vetekornets väg: utblottelse hos Dostojevskij och i romanen ”Bröderna Karamazov”, Klint, Stefan (2002), 

Romanen och evangeliet: former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa. 
20

Axelsson, Tomas, Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor, Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2008 
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relation till film mer utforskad. Där bör kanadensiskan Adele Reinhartz introduktionsbok Bible and 

Cinema nämnas, där Reinhartz diskuterar såväl filmer som är uppenbara tolkningar av 

bibelberättelser, som filmer där kopplingen till Bibeln är mer subtil.
21

 

 Den brittiske teologen Eric S. Christianson har författat boken Ecclesiastes through the 

Centuries, som ger en översiktlig bild av hur referenser till, och teman ur, Predikaren varit synliga i 

konst, musik, litteratur och film, från 200-talet till modern tid. Från antiken fram till 1500-talet var 

det framförallt Salomos roll som författare som diskuterades av såväl exegeter som konstnärer. 

Predikarens ifrågasättande hållning passade följande tre århundraden bra, medan trenden i modern 

tid snarare är att fraser som ”det finns ingenting nytt under solen” inlemmats i kulturen och det 

dagliga språkbruket. Genomgående stor har diskussionen kring begreppet hebel varit.
22

 Vidare har 

den amerikanska teologen Robert K. Johnston gjort en studie av Bibelns reception i film, 

uteslutande med fokus på filmer som har kopplingar till Predikaren, en undersökning som 

resulterade i verket Useless Beauty: Ecclesiastes through the Lens of Contemporary Film. Alla 

filmer som analyseras är amerikanska, och exempelvis American Beauty (1999) och Magnolia 

(1999) är föremål för granskning. Johnston använder sig av Predikarens vishet för att bättre förstå 

filmerna, samt filmerna för att bättre förstå Predikaren. Filmerna han diskuterar fokuserar ämnen 

som liv och död, öde och slump, samt ensamhet och gemenskap.
23

 

 Av de två svenska filmer som är forskningsobjekt i den här undersökningen, Under solen 

och Sånger från andra våningen, är det bara den senare som rönt uppmärksamhet i 

bibelvetenskapliga kretsar. Två artiklar har publicerats om Roy Anderssons verk, där den ena 

diskuterar filmens syn på apokalyps
24

, och den andra om filmens intertextualitet med den peruanske 

författaren César Vallejos dikter.
25

 Jag saknar en diskussion om de båda filmernas beröringspunkter 

med Predikaren, ett tomrum jag med den här uppsatsen ämnar att fylla. 

2 Material 

Predikaren 

En läsning av Predikaren ger antydningar om att kung Salomo skulle ha författat boken
26

, men det 

finns god anledning att tro att det inte är han som står bakom verket. Av språket och innehållet att 

döma skrevs Predikaren förmodligen under efterexilsk tid, och de flesta daterar den till cirka 200-

                                                 
21

Reinhartz, Adele, Bible and Cinema: An Introduction, London [u.a.]: Routledge 2013 
22

I Bibel 2000 översatt till ”tomhet”. 
23

Johnston, Robert, Useless Beauty: Ecclesiastes through the Lens of Contemporary Film, Grand Rapids, MI: Baker 

Academic 2004 
24

Zwick, Reinhold, ”The Apocalypse of Andersson: Biblical Echoes in Songs from the Second floor” ur Images of the 

word, (Atlanta: Society of Biblical Literature), 97-111 
25

Russell, Dominique, ”The Ghost of The Second Floor: Roy Andersson and César Vallejo”, Literature/Film Quarterly, 

vol. 36, no. 4, 315 
26

Se till exempel Pred 1:1, 12, 2:1-26 
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300 f.Kr. Språkstilen är sen, vilket också talar mot Salomo som författare. Att tillskriva 

vishetslitteratur en känd person är dock inte en helt ovanlig litterär konvention. Mer troligt är att 

Predikaren författades av en okänd judisk vis man, som kallade sig själv för ”Qoheleth”. Ordet i sig 

är en gåta, likt så mycket annat med Predikaren, men stammar från ordet qhl (samla), vilket kan 

förstås som att Predikaren var en man som samlade människor kring sig, det vill säga att han talade 

till en församling eller liknande, eller att han var en samlare av visdom. Kanske var han båda.
27

    

 Bokens struktur indikerar att en författare skrivit kapitel 1:1-12:8, och att en redaktör eller 

lärjunge till Predikaren sedan författat en epilog, 12:9-14. Bokens struktur anses för övrigt vara av 

stor betydelse för det exegetiska arbetet, eftersom att olika indelningar kan få stora konsekvenser 

för eventuella tolkningar. Troligt är att den som skrivit boken använt sig av så kallad numerisk 

komposition; ordet hebel, (tomhet), till exempel, förekommer 37 gånger i boken, vilket också är 

ordets numeriska värde.
28

 

 Predikaren representerar den mer ifrågasättande delen av den israelitiska vishetslitteraturen, 

och innehåller i sig själv många motsägelser. Utan att visdomsrörelsen avfärdas, ifrågasätts dock 

flera omtyckta eller traditionella åsikter. I många fall ger Predikaren uttryck för konventionella 

åsikter, i linje med de som exempelvis återfinns i det deuteronomistiska historieverket, som vikten 

av att frukta Gud och hålla hans bud.
29

 Vidare betonas vikten av moraliskt leverne, eftersom att Gud 

dömer mänskligt handlande
30

, hur Gud dömer är dock ett mysterium.
31

 Predikaren ifrågasätter 

vikten av vishet, eftersom att samma öde, döden, drabbar såväl dåren som den vise.
32

 Predikaren 

ifrågasätter även arbete, åtminstone när det tar över, eftersom att det då berövar människan hennes 

möjlighet till att njuta och glädjas av livet.
33

 Predikaren förespråkar för den sakens skull inte lathet, 

men säger att en hand med arbete och en hand med vila är bättre än två med arbete.
34

 Så njutning är 

det människan bör sträva efter – inte lyx, eftersom att det förutsätter för mycket arbete – utan den 

vardagliga glädjen Gud ger.
 
Dessutom gäller det att passa på att glädjas medan tid är, eftersom att 

ålderdom och död nalkas.
35

 

Under solen 

Regissör bakom filmen Under solen är Colin Nutley, och värt att nämna är att filmen 1999 fick en 

Oscars-nominering för ”Årets bästa utländska film”. 

                                                 
27

Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. & Murphy, Roland E. (red.), The New Jerome Biblical Commentary, 

Chapman 1993, 489 
28

Ibid 489-90 
29

Pred 3:14-15, 5:6 
30

Ibid 11:9 
31

Ibid 3:16-18, 7:15, 8:12-14, 9:1-3 
32

Ibid 2: 13-16 
33

Ibid 2:22-23, 4:7-8, 5:11, 16 
34

Ibid 4:5-6 
35

Ibid 11:7-12:8 
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 Filmen utspelar sig år 1956, i trakten kring Vänersborg, där den ensamma bonden Olof bor 

på en stor gård tillsammans med sin hund Ozzi. Hans mamma, Edit, är död sedan nio år tillbaka, 

och hans enda vän är en ung man vid namn Erik, som hjälper honom med en del sysslor på gården. 

Erik har varit i Amerika, kör runt i en stor Buick och ger intryck av att vara världsvan. De pengar 

han får för sitt arbete, samt de han lånar av Olof, använder han för att köpa en travhäst. Erik är den 

enda som känner till att Olof varken kan läsa eller skriva, och att han aldrig varit med en kvinna. 

Erik själv har en halvhjärtad relation med en flicka som heter Lena. 

 Det är ensamheten som en dag leder till att Olof åker in till stan för att sätta in en 

kontaktannons i den lokala tidningen. Han dikterar för receptionisten: ”Ensam lantbrukare, 39 år
36

, 

med egen bil söker ung kvinna som hushållerska. Svar med foto till 'Alla anbud beaktas'.” Svarar 

gör Ellen, som efter en rundtur på gården omedelbart tackar ja till jobbet. Ellens ankomst och 

hennes och Olofs groende romans gör Erik mycket arg och svartsjuk. Att Ellen dessutom avvisar 

Erik när han flirtar med henne gör knappast saken bättre. Efter att Erik och Ellen bråkat, på grund 

av att hon ber honom betala tillbaka pengarna han lånat av Olof, tar Erik reda på att Ellen är gift. 

 När Erik avslöjar för Ellen att han känner till hennes hemlighet, lämnar Ellen gården med ett 

brev till Olof, som han förstås inte kan läsa. Istället ber han Erik läsa det, som förvränger innehållet 

från att vara en förklaring och en ursäkt från Ellen till Olof angående att hon är gift, till en 

bekännelse att hon stulit de pengar Erik menar att han betalat tillbaka på sin skuld. Erik låter sedan 

meddela att han tänker bege sig från trakten. Filmen slutar med att Ellen återvänder och läser upp 

brevet för Olof, och att de återförenas. 

Sånger från andra våningen 

Efter fyra års arbete färdigställde regissör Roy Andersson Sånger från andra våningen år 2000. 

Filmen är tillägnad den peruanske poeten César Vallejo (1892-1938), vars dikt ”Traspiés entre dos 

estrellas” (Stumble Between Two Stars), reciteras genom filmen. Frasen ”älskade vare de som sätter 

sig” återkommer särskilt många gånger. 

 Filmen utspelar sig i en stad där ekonomisk kollaps och trafikkaos råder. Alla människor 

tycks vara på väg någonstans, men ingen verkar veta vart de ska eller hur de ska kunna ta sig dit. Av 

människorna får vi följa ett par lite mer ingående. Kalle, möbelhandlaren som tänt eld på sin butik 

för att komma åt försäkringspengarna. Tomas, Kalles son, som enligt sin fars utsago ”skrivit dikter 

så att han blivit snurrig”. Stefan, Kalles andre son, som kör taxi åt sin bror medan han är sjuk. 

Lasse, som får sparken efter 30 års trogen tjänst, och Uffe, som säljer krucifix eftersom att Jesus 

snart fyller 2000 år. Samtidigt skådar maktens höga män in i en kristallkula, och ”offrar 

blomstrande ungdom” i ett försök att få marknaden tillbaka på fötter. 

                                                 
36
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 Filmen består av 46 olika scener, där alla förutom en är filmade med stillastående kamera. 

Somliga scener hör ihop, andra är mer lösryckta och inte sällan absurda. Sånger från andra 

våningen är snarare ett montage än en berättelse, men hålls ändå samman av återkommande teman 

som moral, ekonomi, ensamhet, öde och död.   

3 Analys 

Intertextualiteten och Under solen 

Om förändring   

Till ljudet av en ensam kyrkklocka, och mot bakgrund av en svartvit himmel där ett flygplan seglar 

fram, inleds filmen Under solen med orden: ”Vad som har varit är vad som kommer att vara, och 

vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen”.
37

 

 Meningen är ett citat ifrån Predikaren, närmare bestämt ifrån den nionde versen i det första 

kapitlet. Versen återges i sin helhet utan avvikelser ifrån 1917 års översättning, och svaret på hur 

markören förhåller sig till bibelöversättningen är därför helt enkelt att den är oförändrad. När det 

gäller uttryckssättet däremot, markörens stilistiska funktion, är det dock intressant att notera att 

filmen också avslutas med samma citat, även då återgivet i sin helhet. Att inleda och avsluta 

exempelvis en film i samma stil är ett retoriskt grepp som kallas för inclusio. Inclusiot, i det här 

fallet ett citat, bildar en ram för filmen. Det som är intressant i en diskussion om inclusio är att 

undersöka hur det som händer mellan inledning och avslutning, förhåller sig till desamma. Därför 

lämnar jag tillfälligt diskussionen om Predikaren 1:9, och fokuserar först på det som händer mellan 

citatets två hållpunkter. 

 Ljudet av den ensamma kyrkklockan återkommer flera gånger under filmen. Ett par gånger 

som bakgrundsljud, en gång i samband med gudstjänst. Även bilden av flygplanet återkommer flera 

gånger, fem gånger noga räknat, men då alltid mot en ljusblå himmel. Vid ett tillfälle är det istället 

en örn som flyger förbi, en annan gång ett flygplan av större modell. Jag menar att de här 

företeelserna tillsammans bildar ett tema som knyter an till det inledande och avslutande citatet. I 

min mening signalerar versen upprepning, att det som har hänt kommer att hända igen, ett tema som 

kyrkklockan och flygplanet förstärker när de återkommer gång på gång genom hela filmen. Även 

om varken kyrkklockor eller flygplan förekommer i Predikaren, menar jag därför att de är markörer 

i filmen, närmare bestämt sammansatta markörer, som tillsammans med den enkla markören, 

Predikaren 1:9, bildar ett mönster; upprepning.   

 Samtidigt med upprepningen ser jag ett annat mönster; förändring. Den svartvita himlen blir 

blå, flygplanet ersätts av en örn. Små men ändå noterbara förändringar. Det som händer strax efter 
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att citatet lästs upp i inledningen av filmen är att vi får se Olof leda sin häst ner till sjön för att 

dricka. Det som händer strax innan citatet läses upp i avslutningen av filmen är att Olof och Ellen 

återförenas. Här är måttet och betydelsen av förändringen betydligt större. Olof som har levt sina 

första fyrtio levnadsår utan en kärlekspartner, förenar nu sitt liv med Ellen. När Ellen först kommer 

till gården säger hon till Olof att ”saker och ting måste förändras”, med avseende på hur han levt sitt 

liv de nio år som gått sedan hans mamma gick bort. Efter Ellens inträde förändras mycket i Olofs 

liv. De sysslor han alltid gjort själv, som att vattna sina hästar och mjölka sina kor, får han nu hjälp 

av Ellen med. Istället för att sova ensam sover han hos Ellen. Han förlorar sin oskuld. När Ellen 

tackar ja till jobbet som hushållerska i inledningen av filmen säger Olof ”jag trodde att du skulle 

säga nej”, varpå hon svarar ”jag sa ja”. I slutet av filmen, när Olof säger att Ellen är välkommen 

tillbaka till gården, är rollerna ombytta och det är Ellens tur att säga ”jag trodde att du skulle säga 

nej”. Olof tar emot henne med öppna armar. Mycket har förändrats. 

 Åter till inledningen och diskussionen om inclusio. ”Vad som har varit är vad som kommer 

att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen”.38 Jag 

uttryckte tidigare att jag anser att versen i sig signalerar upprepning, och kontexten citatet är hämtat 

ifrån innehåller onekligen fler indikationer på detsamma: 

 

Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner, 

så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om 

mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, 

men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat vandrar de alltid på nytt. 
Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog 

av att höra. Vad som har varit kommer att vara, vad som har skett skall ske igen. Det finns 

ingenting nytt under solen. Säger man om något: ”Det här är nytt!” så har det ändå funnits 

före oss, alltsedan urminnes tid.
39 

 

Om det som hänt mellan inledning och avslutning i Under solen bara hade gett signaler om 

upprepning, hade jag påstått att markörens uttryckssätt var argumenterande. Eftersom att filmen 

dock innehåller ett stort mått av förändring menar jag att uttryckssättet snarast är 

motargumenterande. Den enkla markören, citatet, tillsammans med de sammansatta markörerna, 

ger uttryck för förändring, en förändring som blir allra tydligast i Olofs utvecklingsresa under 

filmen. När eftertexterna börjar rulla och jag hört citatet läsas upp för en andra gång, och samtidigt 

minns all den förändring jag sett i filmen, upplever jag att det råder en motsättning mellan filmen 

och bibeltexten. Effekten av markörerna är alltså kontrasterande. 

Om tid 

När Olof lämnar tidningsredaktionen efter att ha beställt sin annons, möter han traktens präst i 
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dörröppningen. Prästen reciterar för kvinnan i receptionen det bibelord som ska in i morgondagens 

tidning: ”Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund”.
40

 Citatet återkommer 

igen i scenen därpå, när prästen räcker Erik tidningen för att visa honom Olofs kontaktannons, 

varpå Erik först läser upp bibelordet. 

 Citatet är en enkel markör som likt det föregående förhåller sig oförändrat till 

bibelöversättningen. I Predikaren hör versen samman med sju andra, Predikaren 3:1-8, som alla 

innehåller ordet tid. Det talas bland annat om att det finns ”en tid för död”
41

, och att Erik läser 

bibelordet ståendes i en öppen grav blir med den vetskapen närmast humoristiskt. Tid är ett 

återkommande tema under filmen, inte minst på grund av citatet, men också för att det genom 

filmens gång förekommer en annan markör som förstärker temat: väggklockan i Olofs finrum. 

Eftersom att steget mellan ”tid” och ”klocka” knappast är särskilt långt, betraktar jag klockan 

närmast som en metafor för citatet, en allusion till Predikaren 3, vilket även gör klockan till en 

enkel markör. Klockan är av den typen som har en pendel som tickar högt för varje sekund, och den 

slår varje hel- och halvtimme. Sju gånger under filmens gång zoomas klockan in så tydligt att det 

nästan bara är den vi ser, minst lika ofta hör vi den i bakgrunden med sitt tickande eller klämtande. 

Fyra gånger, när klockan slår nio på kvällen, får vi se Olof dra upp klockan fyra varv, något Olof 

berättar för Ellen att hans mor sagt åt honom att göra. Två gånger under filmens gång slår klockan 

nio utan att Olof följer sin rutin att dra upp den. Första gången det inträffar är strax efter att Olof 

och Ellen blivit ett kärlekspar, och de båda ligger i Edits rum. Klockans nio slag hörs tydligt från 

finrummet på nedervåningen upp till sovrummet, men Olof ligger kvar. Andra gången det inträffar 

är strax efter att Ellen lämnat honom. Olof sitter ensam på en stol i finrummet, med Ellens sjal i 

handen, medan klockan klämtar. 

 Jag menar att Ellen är den minsta gemensamma nämnaren i båda fallen. När Olof första 

gången inte drar upp klockan är det för att han är uppfylld av sin kärlek till henne, den andra gången 

för att han är tyngd av sin sorg över att ha förlorat henne. ”En tid att le, en tid att sörja”.
42

 

Påfallande många av de företeelser som nämns i talet om tid i Predikaren förekommer också i 

Under solen. Jag har redan nämnt några – ”död”, ”le”, ”sörja”, ”famntag” – men 

även ”dansa”, ”gråta”, ”sy ihop”, med flera, går att applicera. Jag menar därför att både de enkla 

och de starka markörerna förhåller sig utläggande till bibeltexten i det här fallet. Citatet är 

poetiserande, det vill säga att det skänker filmen utsmyckning genom att föra tankarna till en 

välkänd poetisk text. För att sammanfatta menar jag att effekten av markörerna blir förstärkande, 

eftersom att jag ser flera av de företeelser som omnämns i Predikaren 3 faktiskt hända i filmen. 
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Om Guds auktoritet och människans autonomi 

Olof är med i kyrkans kör. Två gånger under filmens lopp får vi ta del av körens repertoar; på 

körövningen innan Monas begravning
43

, samt under själva begravningen. Både gångerna får vi höra 

kören sjunga samma sång: 

 

Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär! Tack för tiderna som farit! 

Tack för stund, som inne är! Tack för ljusa, varma vårar, tack för mörk och kulen höst! Tack 

för redan glömda tårar, tack för friden i mitt bröst!
44 

 

Psalmen, med sina strofer om tid, och om vad som varit och vad som nu är, för tankarna till såväl 

Predikaren 1:9 som 3:1, vilket förstärker närvaron av de båda markörerna i filmen. Psalmen fogar 

dock ytterligare ett element till filmen, ett element jag betraktar som en markör, vilket återfinns i 

psalmens inledande fras: ”Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär!”. 

Uppfattningen att Gud är den som beskär, det vill säga förunnar eller tilldelar, är starkt etablerad i 

Predikaren. Gud ger arbete
45

, mat och glädje
46

, vishet och kunskap
47

, livsdagar
48

 och livsanden
49

, 

för att bara nämna några exempel. Den underliggande förståelsen tycks vara att allt människan har, 

det har hon fått från Gud, och vidare att hon inte själv kan styra över det hon har fått: ”Jag vet att 

vad Gud gör består för alltid, ingen kan lägga något därtill, ingen kan dra något därifrån. Så handlar 

Gud för att man skall bäva inför honom”.
50

   

 Som markör betraktad anser jag att psalmen tjänar som en allusion till Predikaren. 

Strofen ”Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär!” förhåller sig 

komprimerande till bibeltexten, eftersom att den inte specificerar vad det är som Gud beskär. 

Markören uttrycks poetiserande i psalmen. För att kunna diskutera markörens effekt behöver jag 

kort återgå till min tidigare diskussion om Predikaren 1:9. Jag konstaterade då att markörens 

uttryckssätt och effekt tillsammans signalerade förändring. Ifall vi utgår ifrån att min analys av den 

markören stämmer, och kombinerar den med uppfattningen att allt kommer ifrån Gud, får vi den 

enkla slutsatsen att förändringen som äger rum i filmen, primärt i Olofs liv, inte sker tack vare hans 

egna insatser, utan att den är ett resultat av vad Gud beskär. Självklart händer det saker under 

filmens gång som Olof själv inte kan styra över: att Mona dör. Att det är Ellen som svarar på hans 

annons. Att det regnar på midsommarafton. Allt det är saker som Olof inte kunnat påverka. Olof går 

på Monas begravning. Olof sätter in en kontaktannons i tidningen. Olof dansar i regnet på 
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midsommarafton. Allt det är saker som Olof själv tar initiativ till, och som får mer eller mindre stor 

inverkan på hans liv. Olof säger ingenting om en gudstro i filmen, så jag kan inte svara på om han 

betraktar sitt liv och sina omständigheter som en gåva från Gud eller inte. Klart framstår dock att 

han inte förhåller sig passiv till sina förutsättningar, och att det bidrar till hans utvecklingsresa under 

filmen. Å ena sidan har vi alltså tanken om att Gud beskär, att ”människans lott är bestämd”
51

, å 

andra sidan har vi människans egen förmåga att påverka sitt liv. I ljuset av det menar jag att effekten 

av markören här blir paradoxal. Filmen både erkänner och underkänner människans autonomi, samt 

erkänner och underkänner Gud som auktoritet över människans liv.   

Intertextualiteten och Sånger från andra våningen 

Om självupptagenhet och sympati 

Filmen Sånger från andra våningen innehåller egentligen bara en uppenbar referens till Predikaren, 

orden ”allt har sin tid”.
52

 Citatet förekommer i fyra olika sammanhang under filmens gång, och 

redan i inledningen hör vi orden första gången. Lennart, chef för ett stort företag, ligger och solar i 

ett solarium
53

, medan en av hans anställda, Pelle, står bredvid och försöker samtala med honom om 

de nedskärningar de håller på att genomföra. Pelle uttrycker att han är bekymrad, varpå Lennart 

svarar med att säga: ”Allt har sin tid […] Det är en ny tid Pelle, det gäller att förstå det”. När Pelle 

framhärdar i sin oro menar Lennart att det ju knappast är något de två behöver bekymra sig över, 

eftersom att de snart kommer vara ”långt borta ifrån eländet”. 

 I scenen därpå står Lasse i köket och gör sig i ordning för att gå iväg till jobbet, när hans 

hustru kommer in och undrar om han inte kan stanna hemma idag eftersom att hon är ledig. Lasse 

invänder med orden: ”Allting har sin tid älskling. Arbete har sin tid, alla saker har sin tid”. 

 Först i en scen mot slutet av filmen hör vi citatet nästa gång. Scenen utspelar sig på en 

flygplatsterminal, och på ena sidan ser vi en lång rad med stationer för incheckning, och på motsatta 

sidan en stor grupp människor som med uppenbar möda försöker skjuta stora bagagevagnar med 

resväskor framför sig. Pelle och Lennart med respektive är några av dem som försöker ta sig fram 

till diskarna, och i den situationen upprepar Lennart sina ord till Pelle: ”Allt har sin tid Pelle. 

Eländet har sin tid”, och säger vidare att nu ska de lämna det bakom sig som fria människor. 

 Fjärde och sista gången vi hör citatet är i filmens näst sista scen, under en av de gånger 

Stefan besöker sin bror Tomas på psyket. Enligt Kalle, Tomas pappa, är Tomas sjuk eftersom 

att ”han skrivit dikter så att han blivit alldeles snurrig”, och det är angående Tomas diktande Stefan 

säger: ”Allting har sin tid. Din tid kommer”. 
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 Markören i samtliga de här fallen är alltså ett citat ifrån Predikaren, med andra ord är det en 

enkel markör. Citatet förhåller sig snudd på oförändrat till bibelöversättningen; bruket mellan ”allt” 

och ”allting” skiftar, vilket dock inte förändrar innebörden nämnvärt. I samtliga fall används 

markören som ett argument eller för att stärka en argumentation. Uttryckssättet är alltså 

genomgående argumenterande. I konversationerna mellan Lennart och Pelle används bibelordet 

närmast som en ursäkt för att de inte ska behöva känna ansvar inför de underordnade på företaget, 

och den kris som drabbar dem under nedskärningarna. ”Ska vi ta på oss det?” menar Lennart, och 

legitimerar på så sätt sina handlingar. Senare under filmen får vi se hur Lasse förtvivlat klänger sig 

fast kring Pelle efter att ha fått sparken, och vidare hur Pelle beger sig ut på en golfrunda, går på 

restaurang och så småningom lämnar landet. Pelle lever med andra ord flott, medan andra blir 

lidande. I förlängningen anser jag därför att markörens effekt är kritik, inte så mycket mot 

bibelordet i sig, utan mot hur Lennart använder det för att rättfärdiga den livsstil han och Pelle 

representerar och försöker upprätthålla, eftersom att det sker på bekostnad av andra. Lasse, som 

enligt uppgift har jobbat på företaget i 30 år och inte haft en dags frånvaro de senaste 14, är alltså en 

av dem som får sparken, och den orättvisa behandlingen av honom förstärker kritiken. 

 När Stefan använder bibelordet är det för att trösta sin bror. ”Det är inte sant att människor 

inte bryr sig om dikter längre”, säger han, ”allting har sin tid”. I det väcks sympati både för Stefan, 

som till synes outtröttligt försöker stötta sin bror, och för Tomas, som mest troligt inte kommer 

kunna vare sig dikta igen eller vara medveten om det plötsligt skulle bli ”hans tid”. Ett effektivt sätt 

att skapa känslor av sympati eller medkänsla i en film är att zooma in människors ansiktsuttryck, 

och på det sättet låta tittarna komma närmare karaktärernas känslor. I Sånger från andra våningen 

ges överhuvudtaget inga närbilder; hela filmen är filmad med stillastående kamera (sånär som på en 

scen), där karaktärerna ofta är en bra bit ifrån linsen, eller till och med bortvända från kameran. Ofta 

är det som händer i bakgrunden dessutom minst lika viktigt som det som pågår i förgrunden. Bristen 

på närhet till filmens karaktärer skapar en viss distans mellan dem och mig som tittare, en känsla 

som förstärks av den brist på förmåga till kontakt som råder mellan många av karaktärerna i filmen. 

Om förtjänst och förlust 

Om citatet ”Allt har sin tid” är filmens enda uppenbara koppling till Predikaren, innehåller den 

desto fler allusioner till densamma. En av dem är Kalles upprepande av orden ”sätta lite mat på 

bordet och ha det lite trevligt”. Jag menar att orden är en variant på den återkommande strofen ”det 

finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda”
54

, 

som upprepas med viss variation genom boken.
55

 Just eftersom att citatet i filmen inte är en 
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ordagrann återgivning av någon bibelöversättning, utan snarare formulerar om innehållet i versen, 

menar jag att markören är en parafrasering av bibelordet. Uttryckssättet är alltså omskrivande.   

 Första gången vi möter Kalle i Sånger från andra våningen åker han tunnelbana, iklädd 

kostym och med ansiktet fullt av sot. Han är på väg till ett hotell där han stämt möte med sin yngste 

son, Stefan, och väl på plats tillkännager han vad som orsakat hans sotiga uppsyn: hans firma har 

brunnit upp. Senare i filmen kommer det fram att det är Kalle själv som tänt på sin möbelaffär, i 

avsikt att få pengar av försäkringsbolaget. Anledningen till att han vill träffa Stefan är för att de nu 

måste diskutera framtiden, om hur de ska kunna klara sig och ha möjlighet att ”sätta lite mat på 

bordet och ha det lite trevligt”. Vid ett annat tillfälle är Kalle på en företagarmässa och träffar på 

Uffe, som har en egen station. Kalle säger uppgivet till honom att han måste kämpa för varje 

brödbit, och att han behöver hitta något att sälja som han kan ”sätta en extra nolla på”. Uffe råder 

honom att satsa på att sälja krucifix, eftersom att Jesus snart fyller 2000 år. Den produkten kan man 

sätta två extra nollor på, menar Uffe. Strax därpå befinner sig Kalle på en tågstation. På väg från 

tåget upptäcker han att han är förföljd, av en person han senare identifierar som sin gamle vän, 

Sven, och de börjar samtala. Det framgår snart att Kalle lånat pengar av Sven, pengar han aldrig 

betalade tillbaka till Sven medan han fortfarande var i livet (Sven har begått självmord). Kalle 

undrar oroligt om han nu måste betala tillbaka det han är skyldig. ”Man är ju inte mer än 

människa”, säger Kalle till Sven, ”man kämpar för att sätta lite mat på bordet och ha det lite 

trevligt”. I filmens allra sista scen åker Kalle till soptippen. Återigen möter han Uffe, som är där och 

lastar av och slänger alla sina krucifix. Satsningen gick inte hem. När Uffe åkt därifrån står Kalle 

kvar och får återigen syn på Sven, som går i spetsen för fler döda människor, och hopen närmar sig 

soptippen. Kalle upprepar sin oro över att behöva betala tillbaka sin skuld. ”Vad kan man begära av 

en människa? Man gör så gott man kan. Man kämpar för att få lite mat på bordet, och ha lite 

trevligt.” Filmen slutar med att Kalle står med ryggen vänd mot döden, som kommer allt närmare. 

 Det är tydligt att det som uppehåller Kalle genom filmen är hans strävan att hitta vägar att 

tjäna pengar på, så att han ska kunna äta och vara glad. Hans hållning är inte helt olik den som tycks 

framträda i Predikaren: ”Då prisade jag glädjen, ty för människan finns inte något gott under solen 

utom att äta, dricka och vara glad. Detta står henne till buds i livets möda, de dagar som Gud ger 

henne under solen.”
56

 Kalle har tagit fasta på att livet går ut på att kunna äta och vara glad, och 

därför också på att skaffa sig medel för att kunna göra just det. Allusionen till Predikaren uttrycks 

alltså här argumenterande. Det faktum att Kalle hamnar på en soptipp, efter en misslyckad 

investering, skapar dock knappast en bild av en framgångsrik och glad man. Under filmens gång har 

vi sett honom sotig efter branden, uppgiven över sin brist på pengar och över sin sons Tomas 
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sjukdom, och trött efter allt sitt slit. Slutligen står han på en soptipp, med döden flåsandes i nacken. 

Glädjen verkar vara fjärran. I sin strävan efter lycka har han försummat framför allt två saker: sin 

familj och sin moral. I jakten på pengar har han inte dragit sig varken från att ljuga för 

försäkringsbolaget, eller från att lura sina vänner på pengar. Han har också varit för upptagen för att 

bry sig om att ringa sin älskarinna eller sin son när han är sen eller uteblir, och har heller ingen 

sympati för sin son, diktaren, som inte förstått att ”livet är en marknad”. Jag menar att effekten av 

markören även i det här fallet blir kritik, kritik mot den självupptagenhet Kalle uppvisar i sin jakt på 

pengar och förströelser, och mot det elände han orsakar sin familj och sina vänner under sin 

framfart.       

4 Jämförelser 

Under solen i jämförelse med Predikaren 

”Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att 

hända; intet nytt sker under solen.”
57

 

 Genom sin utgångspunkt i Predikaren 1:9 berör filmen Under solen temat förändring, och i 

min analys av filmen argumenterade jag för att den ger en förhållandevis positiv bild av människans 

möjlighet till förändring, framför allt med tanke på den utvecklingsresa Olof har. Tolkningen 

kompliceras dock av närvaron av markörerna ”allting har sin tid”, och ”Gud beskär”. Jag anser att 

filmen rör sig i ett spänningsfält mellan människans autonomi och Guds auktoritet, en trend som 

också kan spåras i Predikaren. Bibelord som ”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden [...]”
58

 

och ”Allt som finns till har redan fått sitt namn, och människans lott är bestämd.”
59

, kontrasteras 

av ”Vidare såg jag under solen […] allt är tillfällighet och slump.”
60

 Även kommentarer till 

Predikaren påtalar motsättningen. På ämnet säger R.N. Whybray: 

 

Secondly, it should be noted that in practice Qoheleth shrank from a completely 

deterministic view of life. If all human action is futile because God holds all the cards, it 

would follow logically that there is no point in giving practical advice. Yet Qoheleth does 

recommend certain courses of events: the book contains many admonitions, both positive 

and negative […] he was wrestling with the familiar tension between free will and 

determinism.
61 

 

Om Predikaren ger Guds auktoritet övertaget, ”Jag vet att vad Gud gör består för alltid, ingen kan 

lägga något därtill, ingen kan dra något därifrån”
62

, anser jag att trenden snarare är den motsatta i 
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Under solen.
 
I filmens inledning ser vi Olof utföra sina vardagliga sysslor: han vattnar sin hästar, 

han drar upp klockan i finrummet, han går och lägger sig. Om filmen hade slutat efter de första fem 

minuterna hade det inte varit svårt att föreställa sig ett liv som gestaltade sig just så; ett upprepande 

av väl invanda rutiner. Men Olof ville ha något mer, han ”ville träffa en kvinna”, som han säger till 

Erik när han blir konfronterad över kontaktannonsen, och han tog själv ett avgörande steg för att 

möjliggöra det. Att någon skulle svara på hans kontaktannons kunde han inte vara säker på, inte 

heller på att Ellen skulle säga ja när hon väl sett sig omkring på gården, men Olof lät inte ovissheten 

paralysera honom utan han gjorde något i ett försök att förändra sin livssituation. Vid det här laget 

vet vi att hans satsning slog väl ut. 

 Om det är någon som satsar på det han vill ha genom filmens gång, så är det Erik. Han vill 

ha pengar, så han hjälper Olof med sysslor på gården för att kunna lura till sig ett par extra slantar, 

och det han får ihop satsar han på hästar. Han vill ha kvinnor, så han flirtar ohämmat med Ellen och 

lurar sig ner i Lenas säng. Men om Olofs berättelse slutar i dur, slutar Eriks snarare med att han 

aldrig tycks bli nöjd eller lycklig. Till sist bestämmer han sig för att återigen ge sig iväg, den här 

gången till Italien. Det tycks alltså inte finnas en omedelbar resonans mellan att satsa och att vinna i 

filmen. Eriks resa är inte helt olik den som beskrivs i Predikarens andra kapitel. Subjektet i 

bibeltexten strävade efter ”silver och guld, rika skatter [...] och det som är männens lust: kvinnor 

och åter kvinnor.”
63

 Eriks främsta ambition var att bli rik, och säger i filmen att han haft ”hundratals 

fruntimmer”. Subjektet i Predikaren ger uttryck för att det guld han samlat, och de kvinnor han 

haft ”var tomhet, ett jagande efter vind”
64

, och samma öde tycks drabba Erik, som i filmens 

avslutning fortsatte jaga vinden till Italien. 

 Olof i sin tur satsade på kärleken, på relationen mellan honom och Ellen, och relationer har 

en central plats även i Predikaren: 

 

Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp. 

Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper honom upp. Likaså: 

om två sover tillsammans har de det varmt, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där 

en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart.
65 

 

Likt Predikaren lyfter Under solen fram fördelarna med att inte gå ensam genom livet. I Ellen fick 

Olof någon att sova bredvid, någon att mjölka korna tillsammans med, någon som kunde hjälpa 

honom att hålla stånd mot Erik; någon att dela livet med. 

 Att Olof möter kärleken först i 40-års ålder stämmer väl överens med filmens upprepande av 

devisen att ”allting har sin tid”. Det blir genom filmens gång tydligt att Edits bortgång tagit hårt på 
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Olof, att sorgeprocessen varit lång. Flera gånger upprepas att han inte gjort det ena eller det andra 

sen hon dog: inte varit uppe i hennes sovrum, inte tagit hand om huset, inte skrattat som förut. Det 

är inte orimligt att föreställa sig att Olof under sitt arbete med sorgen inte varit redo för Ellen. ”En 

tid att le, en tid att sörja”. Jag tror att de ständigt återkommande referenserna till tid också är ett 

subtilt sätt att dels påminna om att det aldrig är försent, dels att inte låta den tid man har rinna ut i 

sanden. Den kväll Edit dog sa hon till Olof: ”sitt nu inte där uppe ensam”, och även om Olof inte 

var för gammal för att möta kärleken, tickar klockan trots allt vidare, och hälsningen från Edit är 

inte helt olik en tankegång som återfinns i Predikaren: ”Njut livet med den kvinna du älskar, alla 

dagar i ditt flyktiga liv, det som Gud har gett dig under solen […].
66

 

Sånger från andra våningen i jämförelse med Predikaren 

Närmast som ett mantra genom Sånger från andra våningen ljuder orden ”älskade vare de som 

sätter sig”. Förutom att citatet skrivs ut i inledningen av filmen förekommer det i åtta olika 

sammanhang i filmen. Fyra på varandra följande scener i filmens består av den enda handlingen att 

olika personer sätter sig ner. Någon sätter sig ner på bussterminalen, någon sätter sig till bords. Som 

Kalle undrar i en scen på psyket, vad är det som är så bra med att sätta sig? ”Då sitter man ju där 

man sitter!” 

 Jag anser att citatet och själva handlingen, att sitta, signalerar passivitet, eftersom att temat 

också förstärks genom filmens gång. När Lasse klänger sig fast kring Pelles ben, står hans kollegor i 

respektive dörröppning och kikar på spektaklet, men ingen ingriper, och Pelle upprepar flera gånger 

att han inte kan göra något. Under påföljande scen attackeras en artig invandrare av några män som 

reagerar på hans uttal. Han lämnas blödande på marken. Mitt över gatan står en mindre skara 

människor och väntar på bussen. De tittar tyst på. Ingen ingriper. Passiviteten förstärks också av 

synen på ödet som framkommer i en scen med ordföranden i de ekonomiska fakulteten. När hans 

fru frågar vad som stod i en utredning som kommit bort, svarar han att den skulle förklara varför de 

inte har råd att arbeta, men att resultatet inte går att förstå: ”Det är ödet som bestämmer över det, det 

måste man förstå, och vem kan bestämma över ödet? Inte vi i alla fall. Det enda vi kan göra är att 

försöka beveka ödet.” I det här fallet får passiviteten förödande konsekvenser. Ordföranden i de 

ekonomiska fakultetens, och hans jämlikars, maktlöshet inför ödet, får dem att ta till andra metoder 

för att lösa den ekonomiska krisen. De väljer ut en ung flicka, och i kardinalers och drottningens 

närvaro knuffar de henne sedan utför ett stup. Nu har de ”offrat blomstrande ungdom”, och ”vad 

mer kan de göra?”. 

 Orden ”älskade vare de som sätter sig” är inte så mycket ord som uppmuntrar till att dra 

fram fåtöljen och bekvämt slå sig ner, utan snarare tvärtom. De riktar kritik mot passivitet, eftersom 
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att passiviteten i filmen orsakar att en oskyldig man lämnas blödande på gatan, ”vidare såg jag alla 

de våldsdåd som begås under solen: de förtryckta gråter, men ingen tröstar dem, förtryckaren övar 

våld mot dem, men ingen hjälper dem.”
67

, och att en oskyldig flicka blir knuffad utför ett stup för 

att rädda ekonomin. ”Tänk dig för när du går till Guds hus. Att gå dit för att lyssna är bättre än att 

offra som dårarna gör; i sin okunnighet handlar de illa.”
68

 Jag anser att filmen motsätter sig en 

hållning till livet där människan betraktar sig själv som hjälplös eller oförmögen, i tron att det är 

något eller någon utanför dem själva som styr, likt den ordföranden i de ekonomiska fakulteten 

uttrycker inför ödet, och likt den som också kan skönjas i Predikaren. ”Allt som finns till har redan 

fått sitt namn, och människans lott är bestämd. Hon kan inte gå till rätta med den som är starkare.”
69

  

Samtidigt riktar filmen också kritik mot ett liv som är alltför upptaget av arbete, ett spår som 

blir allra tydligast i Kalles strävan efter förtjänst genom filmen, som egentligen bara slutar med 

förlust. ”Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var 

tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen.”
70

 och vidare ”Bättre en handfull i 

lugn och ro än två händer fulla och mycket möda, ett jagande efter vind.”
71

 Såväl film som bibeltext 

verkar röra sig mellan två motpoler: ett alltför passivt liv, och ett liv alltför upptaget av arbete och 

möda. Vad den gyllene medelvägen skulle kunna vara lämnas närmast öppen för egen tolkning. 

 När Kalle i slutet av filmen Sånger från andra våningen står på soptippen och blickar tomt 

ut mot horisonten, närmas sig döden honom sakta bakifrån. Återkommande också i Predikaren är 

människans förgänglighet: ”Allt går mot samma mål: allt har kommit av jord, och allt blir jord 

igen.”
72

 Jag undrar om det kan bli mer symboliskt att Kalle i situationen står på en plats där saker 

kastas för att glömmas eller förmultna bort. ”Lika naken som han kom till världen går han åter bort: 

så som han kom, så skall han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda 

har förvärvat.”
73

 Mot insikten om att livet går mot sitt slut finns förstås olika sätt att reagera. 

Predikaren manar till ”... att äta och dricka och finna glädje i all sin möda under solen, de dagar som 

Gud har gett henne att leva.”
74

, eller som C. L. Seow uttrycker det:”The only appropriate response 

to the certainty of death is to enjoy life while one is able to do so.”
75

 Ett mer drastiskt alternativ är 

att låta sig nedslås av insikten att livet går mot döden så till den grad att all mening tycks försvinna, 

likt Sven som helt enkelt valde att avsluta sitt liv. 

 Jag har dock redan poängterat vad det blir tydligt att Kalle saknar, när han står där på 
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soptippen. I sin strävan efter pengar har han försummat sin familj, och det blir också tydligt genom 

filmens gång att han lider av bristen på den mänskliga närheten. Sånger från andra våningen är full 

av exempel på relationer där bristen på och längtan efter mänsklig kontakt är bara alltför uppenbar. 

Första gången vi får se Kalle besöka Tomas på psyket, blir han påtagligt upprörd av att hans son inte 

hälsar på honom, ett tecken på hur stor effekt bristen på små tecken av bekräftelse kan få. I flera 

scener får vi se par sittandes eller liggandes i sina gemensamma sängar, men även i de situationerna 

syns liten om ens någon närhet. Likgiltiga ansiktsuttryck blandas med tomma blickar från 

sängkanten, och i filmens enda kärleksakt är rörelserna närmast mekaniska och ömheten obefintlig. 

Ur vetskapen om att han ska dö, växer insikten också hos Kalle om vad som är verkligt viktigt i 

livet. Inte extra nollor, inte att sätta mat på bordet och ha det lite trevligt, utan snarare om att lägga 

sig vinn om att inte gå genom livet ensam. ”Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda.”
76

 

 

Under solen och Sånger från andra våningen i jämförelse med 
varandra 

För en tittare som inte är medveten om, eller tar hänsyn till, intertextualiteten mellan de två filmerna 

och Predikaren, skulle ett par uppenbara skillnader framträda. Under solen är framförallt en 

kärleksberättelse, medan Sånger från andra våningen snarare är en samhällskritisk film. Den 

förstnämnda är en sammanhängande berättelse, den sistnämnda ett montage av händelser och 

karaktärer. När kopplingarna till bibeltexten blandas in, framträder dock många likheter filmerna 

emellan. 

 Jag har exempelvis betonat vikten av att Olof en dag tog ett avgörande steg för att förändra 

sitt liv, eftersom att han ville ha en förändring. I min teoretiska diskussion om dialogen mellan 

filmerna, skulle Olofs agerande kunna ses som en respons på frasen ”älskade vare de som sätter 

sig”, som jag i min argumentation hävdat snarare manar till motsatsen. Olof reste sig helt enkelt 

upp, och tog till handling. Båda verken kan ses som exempel på filmer som manar människan till att 

inta en aktiv roll i sitt eget liv, att inte låta livet gå till spillo, och att inte satsa på arbete till förmån 

för personliga relationer. I Under solen framkommer den synen på livet genom Olofs 

initiativtagande, den ständiga närvaron av klockan som tickar och den centrala roll som 

kärleksberättelsen intar. I Sånger från andra våningen i sin tur väcker frasen ”älskade vare de som 

sätter sig”, och gestaltandet av detsamma, samt passiviteten som råder hos människorna i filmen, 

behovet av att göra det motsatta. Agera och reagera. 

 En viktig skillnad i den här diskussionen är dock, att medan Under solen erkänner närvaron 

av en möjlig gud, och av dennes inflytande över människans liv och autonomi, håller sig Sånger 
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från andra våningen betydligt mer kritisk till tanken på en auktoritet, som en gud eller ödet. En 

sådan inställning orsakar bara passivitet och flykt från ansvarstagande. Om Under solen ligger mer i 

linje med bibeltexten, går Sånger från andra våningen snarare i polemik mot den på den här 

punkten. 

 Såväl Under solen som Sånger från andra våningen argumenterar också, likt Predikaren, för 

att ”två är bättre än en”, även om de gör det ur olika perspektiv. Om det i Under solen är närvaron 

av kärleken som förstärker dess betydelse, är det bristen på den som gör detsamma i Sånger från 

andra våningen. Vidare tar båda filmerna avstamp i Predikarens upprepande av det faktum att 

samma öde, döden, drabbar alla, och argumenterar för att den vetskapen bara gör livet, och hur 

människan väljer att leva det, så mycket mer angeläget.      

Under solen och Sånger från andra våningen i jämförelse med 
andra filmer 

I Useless Beauty: Ecclesiastes through the Lens of Contemporary Film diskuterar Robert K. 

Johnston sju olika filmer utifrån deras respektive beröringspunkter med Predikaren, i ett försök att 

såväl klargöra filmernas djupare intentioner, som för att föra bibelboken till liv.
77

     

 Johnston börjar sin resa med filmen American Beauty (1999), en film som handlar om den 

typiske amerikanen Lester Burnham (Kevin Spacey), hans fru och deras dotter. Lester berättar i en 

monolog i inledning att han ska dö om ett år, något han inte själv vet om, men informationen 

innebär att tittarna får följa hans år ur perspektivet att han snart ska dö. ”The movie is the chronicle 

of his rediscovery of life's meaning, even amid life's ongoing meaninglessness.”
78

 I dialogen mellan 

film och bibeltext argumenterar Johnston för en syn på döden som å ena sidan är så frustrerande att 

det kanske hade varit bättre att aldrig ens bli född
79

, å andra sidan öppnar döden också upp för 

insikten om att livet är dyrbart. ”It has so much useless beauty”
80

, något Lester inser precis innan 

hans liv tar slut. Filmen Monster's Ball (2001) handlar om en fängelsevakt som blir förälskad i den 

kvinna vars man han i början av filmen hjälper till att avrätta, och död är ett återkommande tema 

genom filmen. Återigen argumenterar Johnston för att döden här, likt i American Beauty, öppnar 

upp för en ny förståelse eller medvetenhet om livet.
81

 Om scenen i slutet av filmen, där 

fängelsevakten och kvinnan vars man blivit avrättad, sitter i fängelsevaktens trädgård med 

gravstenar inom synhåll, säger Johnston: ”... while death is ever present, as the gravestones remind 

them, it is denied final claim.”
82
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 Filmen Magnolia (1999), är ett drama med flera olika karaktärer, vars liv vävs samman av 

slumpen, död, ambition och drömmar. Samtliga karaktärer söker efter mening, åtminstone efter lite 

glädje, eftersom att de alla saknar kärleksfulla förhållanden i sina liv. Johnston påtalar att filmen tar 

sin utgångspunkt i Predikaren 9:11, ”Vidare såg jag under solen: […] allt är tillfällighet och 

slump.”, och att filmen argumenterar för att mening också kan uppstå ur det som först verkar slump 

eller förlust.
83

 På samma tema spinner filmen Run Lola Run (1998) vidare, en film som i grund och 

botten handlar om hur till synes små situationer kan förändra en människas liv och knuffa det i en 

helt ny riktning. Frågan den ställer är ”What is our fate given time and chance?”
84

 och landar i en 

förståelse av livet som inbegriper ett accepterande av det faktum att en större andlig närvaro har 

kontroll över människans liv. I filmen Signs (2002) görs en uppdelning mellan två typer av 

människor: de som ser det som händer som tecken, eng. ”signs”, på att någon vakar över dem, och 

de som tror att det som händer bara är slumpen. Filmens huvudperson, Graham Hess (Mel Gibson), 

har förlorat sin fru i en tragisk olycka, och har efter det lagt sin pastorsroll på hyllan eftersom att 

han brottas med sin tro på Gud efter det som inträffat. Filmen avspeglar regissören M. Night 

Shyamalan's tro att allt som händer, det som verkar vara slumpen, ”fit into a larger divinely ordered 

pattern, one graciously directed toward humanity's well-being.”
85

, en tro som avspeglas starkt i en 

situation där Graham lyckas rädda sin familj på grund av erfarenheter och omständigheter som 

drabbat honom tidigare i livet.    

 Filmerna Election (1999) och About Schmidt (2002) behandlar vardera två 

arbetsnarkomaners försök att hitta mening med livet, den ena i ljuset av ett skolval, den andra inför 

utsikten att avsluta sin karriär och bli pensionär. Om regissören bakom de båda filmerna, Alexander 

Payne, säger Johnston: ”Like Qoheleth, Payne exposes the futility of our efforts to wrest order from 

chaos, to produce meaning by our own efforts.”
86

 

 Även Christianson diskuterar ett par filmer som har beröringspunkter med Predikaren. 

Särskilt intressant är diskussionen om Rembrandt (1936), där den kände målaren mot slutet av 

filmen har förlorat all sin berömmelse, sociala status och rikedom. Filmen slutar med att han målar 

sitt eget självporträtt, och att han upprepar Predikarens ord: ”tomhet, idel tomhet, allt är tomhet”.
87

 

Även filmen Babette's Feast (1987) lyfts fram, som handlar om en kristen sekt dit en kvinna vid 

namn Babette kommer. Den festmåltid hon förbereder, och som familjen till sist äter i slutet av 

filmen, blir förlösande för gruppen på många sätt.
88

 Christianson nämner också filmen Final 

Destination (2000), i vilken flera av karaktärerna plötsligt dör, på totalt oförutsedda och hemska 
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sätt.
89

 

 I mötet mellan Under solen, Sånger från andra våningen och de filmer som Johnston och 

Christianson tar upp, ser jag framförallt tre gemensamma teman: död, tomhet och frihet. I somliga 

av fallen förhåller sig filmerna någorlunda lika i sin tolkning av bibeltexten, ibland helt åtskilda. 

 På temat död är den allmänt rådande åsikten att medvetenheten om döden skapar större 

angelägenhet för livet. Tydligast blir den hållningen i Sånger från andra våningen, American 

Beauty och Monster's Ball. Ibland är döden dock bara meningslös, som i Final Destination, där 

bilden av döden i filmen kopplas till Predikaren 9:12: ”Människan vet inte när stunden är inne. 

Liksom fisken fångas i olycksnätet, och fågeln fastnar i snaran, så blir människorna snärjda när 

olyckan plötsligt drabbar dem.”   

 På temat tomhet ger filmerna olika tolkningar av vad Predikarens upprepande av ”tomhet” 

och ”strävande efter vind” syftar på. I filmerna Sånger från andra våningen, Election och About 

Schmidt är det framförallt arbete, eller överdrivet arbete, som framställs som tomhet. I Under solen 

är det jakten på pengar och kvinnor, i Rembrandt berömmelse, och i Babette's Feast förnekande 

eller asketism. 

 På temat frihet placeras sig filmerna i olika fält: i accepterande av att något eller någon styr 

människans liv (Magnolia, Run Lola Run, Signs), eller i polemik mot samma tanke (Sånger från 

andra våningen). Under solen håller sig någonstans i mitten av de båda motpolerna.   

5 Avslutning 

Predikaren och jakten på mening 

Slutsats 

”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av 

all sin möda under solen?”
90

 

 Av ovanstående citat att döma skulle Predikaren möjligtvis kunna kallas för pessimist
91

, eller 

åtminstone skyllas för att ha en något negativ syn på sin omvärld. Finns det någon poäng med att 

leva när allt är tomhet och möda, och när samma öde ändå till sist drabbar alla? Jag låter filmernas 

tolkning av Predikaren svara. 

 Om det är något som står klar efter min undersökning är det framförallt detta: ur vetskapen 

om att vi alla en gång ska dö, framträder en hållning till livet som istället för att betrakta det som 

meningslöst, snarare värderar det högre. I filmerna Under solen och Sånger från andra våningen, 

blir medvetenheten om döden det som påminner karaktärerna i filmerna, eller filmernas tittare, om 
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hur viktigt det är att ta vara på livet medan det pågår, att fånga dagen, en linje även American 

Beauty och Monster's Ball följer. Både i Under solen och Sånger från andra våningen, såväl som i 

många andra av de filmer som diskuterats, är det de goda mänskliga relationerna som lyfts fram 

som särskilt viktiga, det som är värt att satsa på, till skillnad från arbete, karriär eller pengar. 

Framför allt filmerna Election, About Schmidt och Sånger från andra våningen tecknar en bild av 

meningen med livet som hotas att kvävas av en alltför stor upptagenhet av arbete. 

 Parallellt med frågan om vad som är meningen med livet har också en annan fråga löpt: 

Oavsett vad meningen med livet är, skapas den av en slump, av ödet, av människan eller av Gud? 

Filmerna Magnolia, Run Lola Run och Signs förenas av tron på att mening kan uppstå även ur det 

som framstår som en slump eller ur det som verkar meningslöst, och att det finns något eller någon 

som går utöver människans förståelse som drar i trådarna. Filmen Under solen förhåller sig mer 

tveksamt till vem som egentligen har kontroll över människans öde, människan själv eller Gud? 

Sånger från andra våningen i sin tur motsätter sig en hållning till livet som blir passiv, i tron att 

människan inte kan göra något för att själv påverka sig själv eller sin omgivning. I den ena fåran är 

alltså mening möjlig därför att slumpen, ödet eller Gud skapar den, i den andra för att människan 

själv har möjlighet att förändra sitt liv. 

 I centrum av allt står Predikaren själv, boken som med alla sina inre motsättningar 

ofrånkomligen gör det svårt för såväl bibelläsare som regissörer att uttyda något enhetligt budskap. 

Ur det perspektivet framstår det inte som särskilt märkligt att filmerna ger olika svar på frågan om 

vem eller vad som har kontroll över livet, kanske desto mer anmärkningsvärt att de alla lyfter fram 

goda mänskliga relationer som det verkligt viktiga i livet. 

Utblick 

I min undersökning har jag analyserat och diskuterat två filmers tolkningar av Predikaren. Jag har 

inte förutsatt att regissörernas intention varit att göra tolkningar av Predikaren, men jag har låtit 

dialogen film och bibeltext emellan kasta ljus över filmerna, och på det sättet kommit åt en 

dimension i filmerna som med stor sannolikhet går den tittare förbi som inte är medveten om 

intertextualiteten. På grund av uppsatsens begränsning har jag inte haft möjlighet att vända på 

perspektivet, det vill säga att låta filmernas tolkning kasta ljus över Predikaren. Att ”vända på det 

hermeneutiska flödet”, som Larry Kreitzer uttryckt det.
92

 Att ställa frågan om filmen förändrar mitt 

sätt att se Bibeln, och om filmernas tolkningar har något att bidra till förståelsen av Predikaren. Är 

det exempelvis rättvist att beskylla Predikaren för pessimism, när filmer som Under solen, med 

avstamp i Predikaren, ger uttryck för så mycket glädje? Om inte motbevisad så framstår åtminstone 

etiketten ”pessimist” som mer problematisk. 
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 Kan konstnärliga gestaltningar av en bibeltext bidra med något som den exegetiska 

 vetenskapen kan berikas av? Om så: Hur skall exegeten gå till väga för att låta det 

 konstnärliga komma exegeten tillgodo?
93 

  

Frågan är aktuell, inte minst på grund av att filmer som Noah dyker upp på biodukarna, och skapar 

debatt om bibeltrohet, tolkning och budskap. Själv är jag alldeles övertygad om att Bibelns 

berättelser också befann sig i en dialogicitet när de skrevs, och att det är naturligt, för att inte säga 

nödvändigt, med nya tolkningar som talar in i vår kontext, tolkningar som säger det vi behöver höra 

idag. Att Noah riktar stark kritik mot miljöförstöringen är ett utmärkt exempel på det.  

Så låt mig avsluta med att säga att jakten går vidare. Jakten på mening, och jakten på det 

som är bibelvetenskapens mål: att tolka och förstå de bibliska texterna.
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