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Tre begrepp återkommer i Anders Åbergs doktors-
avhandling om filmaren Vilgot Sjöman: Tabu, au-
teur och konst. Tabu kan definieras på två sätt: helig
och okränkbar, men även som förbud. Auteur är
som begrepp inte lika lätt att förklara, då ordet har
flera relationsberoende innebörder. Dels innehåller
det en intrapsykologisk komponent, vilken omfattar
en filmskapares sätt att uttrycka sin egenart som re-
gissör, dels en innehållsstrukturell komponent, som
avser upprepning av ämnen och berättarstil och dels
en socialpolitisk komponent, som beror på tidsav-
stånd, rumsgeografi och existentiell samhällsetik.
Substantivet filmkonst är inte heller detta kristall-
klart som begrepp. Också här spelar kultur- och
tidsolikheter en betydande roll vid begreppets ter-
minologiska avgränsning och vid dess implemente-
ring i samhället. Om vi definierar begreppet film-
konst innehåller ordet tre ovillkorliga estetiska
krav; komplexitet, intensitet och enhetlighet.1

Anders Åberg har som syfte ”att bidra till en för-
djupad förståelse av Vilgot Sjömans filmarskap och
framför allt av de filmer som regisserades mellan
1962 och 1977.” Åberg avser att hitta likheter i
ämne och stil för att däri bekräfta hypotesen att
”Vilgot Sjöman är en auteur”. Åberg vill dessutom
”utreda Sjömans ställning som auteur, hans regis-
sörsroller och deras förutsättningar”. Studien är be-
skrivande och explorativ med djupanalyser av Sjö-
mans filmer, dispositionen är kronologisk” för att
kunna göra rättvisa åt verkets tidslighet.” Den me-
tod Anders Åberg här använder är den kvalitativa
innehållsanalysen. Ändamålet är att ta reda på om
Vilgot Sjöman är periodens mest kontroversiella re-
gissör och om han ”förkroppsligar” regissörsidea-
len, konstnärligt syftande och samhällskritiskt. 2

Källor har varit Sjömansfilmer, ett urval film-
recensioner och tre C-uppsatser i filmvetenskap,
Sjömans magisteruppsats Oskuld förlorad. Ett mo-
tiv i Vilgot Sjömans filmer (1988) samt diverse
opublicerat material.

Avhandlingens syfte
Om vi värderar premisserna för Anders Åbergs dok-
torsavhandling är Åberg inne på tidigare oplöjd ve-
tenskaplig mark. Åberg resonerar sparsamt över
varför Sjöman också idag har sådant utomveten-
skapligt värde som provokativ samhällsdebattör.

Även om Sjömans betydelse som politisk opinions-
bildare syntes tydligast under 1960-talet med fil-
merna 491 (1964) och Jag är nyfiken – gul och – blå
(1967, 1968) har Sjöman haft medieinflytande långt
in på 1990-talet, både genom sin rebelliska littera-
tur 3 och sina kapitalkrävande och mediokra filmer.4

Att 491 satte igång en omfattande censurdebatt är
en annan av Sjömans bestående samhällsinsatser,
särskilt då diskussionen även år 2001 innehåller
ämnestrådar som aktualiserades 1964: om censur-
paragraferna ”förråande och skadligt upphets-
ande”5. Anders Åberg avser pröva i vad mån Vilgot
Sjöman är en auteur, vilket är en försvarlig, om
dock något mager utgångspunkt för en hel avhand-
ling. Åberg vill därtill öka vår kunskap om Sjömans
filmer och tillika skapa djupare förståelse för hans
livsverk. Svårigheten här är att författaren redan i
inledningen tar ställning för Sjöman, vilket skapar
legitimitetsproblem. Analyser av exempelvis Tabu
sviktar betänkligt, vad gäller trovärdighet och opar-
tiskhet, när Åberg övertolkar filminnehållet. Den
kronologiska uppläggningen motiveras av att vi kan
följa nationens samhällsutveckling, vilket ger över-
blickar och socialpolitiska sammanfattningar. Men
rent inomvetenskapligt hade nog en alternativ upp-
läggning varit att föredra med övergripande tema-
och stilstudier, vilket också gjort det lättare att slut-
ligen besvara hypotesen om Vilgot Sjöman är en au-
teur. Den kvalitativa innehållsanalysen passar ut-
märkt här, även om Åberg borde förklarat varför
han valt vissa filmsekvenser framför andra för att
konkretisera sina analyser. Någon källkritisk
granskning har Åberg inte gjort, vilket hade varit
önskvärt med tanke på de filmrecensioner som ta-
gits i anspråk i avhandlingen.6

Ämnesavgränsning
Under sex avgränsade rubriker: Orden (a), Filmen
(b), Oskulden (c) Sex & Politik (d), Barnen (e) och
Förbittringen (f) spårar Anders Åberg det specifika
hos Vilgot Sjöman som författare och filmare. Av-
snitten följer Sjöman från hans tid som litteratur-
och teaterkritiker över romandebuten med Lektorn
(1948) till hans sista film Alfred (1995). Det är en
omfattande resa Åberg gör in i Sjömans privata gar-
derober, i vilka denne gömmer mängder av själsliga
sopor av barnslig självupptagenhet, ensamhets-
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känslor och sexuellt självförakt.7 Huvudtemat i Sjö-
mans författarskap mellan åren 1942 och 1945 är
kommunikationen mellan människor och sökandet
efter det goda hos varje enskild person. Denna
kristna humanism som senare återkommer som
ämne i framför allt 491, åskådliggör Sjömans in-
tresse för livsåskådningsfrågor och existentiella
ämnen.8 I avsnittet om Orden presenterar Åberg
Sjömans kluvenhet som författare då denne på en
och samma gång är både diktare och kritiker. Det är
ett utmärkt kapitel, i vilket Åberg sammanfattar
Sjömans första stapplande steg som kulturperson:
drömmen att krossa sitt skal av klaustrofobi och
självförakt. Ännu är Vilgot Sjöman ingen äkta au-
teur.9 Debutfilmen Älskarinnan (1962) är för oper-
sonlig om tre namnlösa figurer i ett ödsligt ingen-
mansland mellan kontakt och kontaktlöshet. Om
Åberg är försiktig att förkasta sin auteurhypotes i
Orden, pressar han den stundtals hårt i Filmaren,
där han exempelvis jämför en tågsekvens i Älska-
rinnan med motsvarande sekvens i Bergmans Tyst-
naden. Också andra kvalitetsmärkta regissörer som
Vittorio de Sica och Michelangelo Antonioni utgör
här estetiska referenspunkter för Sjömans tabu-
överskridande (?) bildmodernism. Det nya ligger
mindre i Vilgot Sjömans regiteknik och mer i för-
ändringar i samhället och i 1960-talets långsamma
övergång från att ha varit ”främling i tiden” till att
omslutas av den kollektiva gemenskapen i ett
krackelerade Europa.

Explicit teori
Avsaknad av explicit teori i Anders Åbergs avhand-
ling komplicerar tolkningen av forskningsinsatsen. I
avsnittet Oskulden skisserar dock Åberg mot bak-
grunden av debatten om 491 skilda typer av
publiker: den labila åskådaren (i), den estetiske
åskådaren (ii), den vanlige åskådaren (iii), den
sensible åskådaren (iiii) och den neurotiske åskåda-
ren (iiiii). De tre första placeras inom ramen för ka-
tegorin okonstlinje. De två senare klasserna tillhör
gruppen konstlinjen. Kritiken mot filmen 491 inne-
bar, att den skulle totalförbjudas för att den ansågs
skadlig. Företrädare för okonstlinje hävdade, att
491 inte var konst och att den kunde påverka olika
slags åskådare i negativ riktning, medan konst-
linjens språkrör poängterade, att Sjömans film var
konst och därför inte skulle censureras. Alla sådana
här kategoriindelningar är meningslösa, om grup-
perna inte görs reliabla och valida, vilket här inne-
bär att de artbestäms och definieras. För var ligger
skillnaden mellan en åskådare som är labil, vanlig
och sensibel. Vi är som enskilda medlemmar av

biokollektiv på en och samma gång allt från inkom-
petenta till neurotiska betraktare. Detta kapitel så-
väl som avsnittet om Sex & Politik utgör avhand-
lingens kärna: dels beskriver dessa i hur hög grad
Vilgot Sjöman omvandlas som filmskapare10, dels
komprimerar delarna samhällsdebatterna kring 491
och Jag är nyfiken – gul och – blå, dels djupanaly-
serar Åberg filmerna. I det sammanhanget finns det
anledning att fundera litet över Anders Åbergs sätt
att jämföra Sjömans filmer med olika antika myter,
hitta likheter med texter av exempelvis Lars Ahlin,
eller Hjalmar Bergmans äktenskap. Likaså diskuta-
bel är Åbergs analys av Lena Nymans glasögon i
Jag är nyfiken – gul. ”Glasögonen betecknar att se-
endet är förvrängt. Lena är metaforiskt uttryckt
blind och hennes seende styrs av något utanför
henne själv. Samtidigt är glasögon naturligtvis ett
redskap som skärper synen”.11 I dessa båda avsnitt
formulerar Anders Åberg bevis för att Vilgot Sjö-
man är en auteur: samhällsengagemanget, krossan-
det av tabugränser och det kristna kärleksbud-
skapet. Kapitlen är avhandlingens tyngsta. Men
håller antagandet om Vilgot Sjöman som auteur?

Filmanalyser
I avhandlingens näst sista kapitel Barnen och
Förbittringen diskuterar Anders Åberg de Sjöman-
filmer som blivit föremål för mest ambivalent kri-
tik: Ni ljuger (1969), Troll (1971) och Tabu (1977)
Dessa filmer är politiska12 såtillvida att de är
institutionskritiska och socialt kritiska mot olika
slags samlevnadsformer. Ni ljuger är en liberalpo-
litisk uppgörelse med svenska offentliga inrätt-
ningar från ungdomsvård över psyk- och socialvård
till kriminalvård. Troll handlar om sambandet mel-
lan vuxenbeteende och regressivitet. Tabu diskute-
rar förhållandet mellan sexualitet och ångest.
Åbergs filmanalyser här såväl som i övriga avsnitt
går på djupet och ger troliga, om inte i alla samman-
hang rimliga tolkningar. Ni ljuger uppfattades av
flertalet kritiker som en av Sjömans bästa filmer
medan Troll erhöll blandad kritik. Anders Åberg
går här emot kritikerkåren och hävdar, att ”kriti-
kerna fattar ingenting”.13 Vad Åberg i synnerhet
vänder sig mot är anmälarnas svårigheter att tolka
filmen. Skuldbördan ligger inte hos filmen utan hos
de som värderar den. Åberg åberopar också en arti-
kel, i vilken Sjöman ger en receptionsanalys av de
läsarter som finns i recensionerna.14 Tabu sågades
av en homogen kritikerkår på grund av dess otydlig-
het. Filmens strukturella hållningslöshet skapar
värderingsproblem vad gäller genreuppfattning.
Tabu handlar om sexuella minoriteter och det sätt
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varpå Sjöman iscensätter historien är tveksamt.
Åberg tar parti för Sjöman, vilket inte är försvar-
bart i en doktorsavhandling, vars avsikt är att blott-
lägga tematiska mönster, och vars ändamål är att ge
svar på frågan om Vilgot Sjöman är en auteur.
Dessa två kapitel är de svagaste, eftersom Åberg är
för mångordig och analytiskt spretig och dessutom
tendentiös. I avslutningsavsnittet Ett långt, långt
farväl, som är ett mycket magert sådant, glömmer
Anders Åberg systematisera sina resultat, vad som
här saknas är kritiska slutsatser

Auteur och konst
Om vi värderar helheten av Anders Åbergs doktors-
avhandling Tabu, finns en hel del invändningar att
göra: ojämnhet vad gäller innehållet i de olika ka-
pitlen, avsaknaden av begreppsförklaringar och teo-
ri och analytiska filmövertolkningar och oprecisera-
de ord exempelvis synekdoke (s 325) epitani (s
342) samt bristen på ett kritiskt förhållningssätt i en
avslutande och resonerande sammanfattning om
Vilgot Sjömans auteurroll. Men samtidigt är detta

en i vissa avseenden läsvärd och stundtals utmärkt
diskurs i svensk filmpolitik, tematiska mönster hos
Sjöman (skuld och oskuld, ensamhet och gemen-
skap, sex och politik) samt lättläst. Om Vilgot Sjö-
man är auteur och om han producerar filmkonst,
svarar Anders Åberg inte entydigt på, men egenska-
perna hos auteurer och konstnärer kan sammanfat-
tas i följande kriterier: (a) de skall vara personliga
och ha egen stil, (b) de skall tillföra nya uppslag, (c)
de skall vara tvingande och (d ) de skall skapas utan
fåfänga och vinningslystnad. Att Sjöman är perio-
dens mest omstridde regissör (1962 och 1977)
framgår med emfas och att han syftar till att skapa
filmkonst belägger filmer som Syskonbädd 1782
(1966) och En handfull kärlek (1974 ) Vad som är
motorn i Vilgot Sjömans diktarliv, är däremot höljt i
dimmor: sanningssökande? självupptagenhet? girig-
het?15

Kaj Wickbom
Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet

Noter

1. Med komplexitet menas om en film är utvecklad i stor
skala, är rik på motsättningar och narrativa fördjup-
ningar. Intensitet kan definieras som vital, kraftfull,
betydelsebärande och poetisk och enhetlighet handlar
om kompositionen, berättar – och bildmönster, åter-
kommande likheter i tema och stil. I Georg Henrik von
Wrights bok Att förstå sin samtid, tanke och förkun-
nelse och andra försök 1945-1994, diskuterar för-
fattaren bland andra Leo Tolstojs definition ”att något
är ett konstverk om det uttrycker en ny och själv-
ständigt genomtänkt idé som är betydelsefull för
mänskligheten, uttrycker denna idé så klart att alla
kan förstå den och framsprunget ur ett behov att säga
något viktigt och inte av yttre nödtvång, fåfänga och
vinningslystnad Dessa tre villkor kallar Tolstoj ”inne-
hållets, formens och ärlighetens krav ” s 251–252.

2. I boken Visionen i svensk film (1962) gör Bo
Widerberg upp med den svenska filmen och i synner-
het Ingmar Bergmans navelskåderi. Widerberg kom-
mer med förslag om hur svensk film i första hand
måste engagera sig i sociala samtidsfrågor. Han an-
sluter sig däri till den nya franska vågen som kom att
myntas som begrepp 1959. Vilgot Sjömans debutfilm
Älskarinnan hade premiär i oktober 1962 och tummar
delvis på tidigare tabubelagda teman.

3. 3-betygsuppsatsen Oskuld förlorad, som presente-
rades på Ingvar Holms seminarium i Drama teater och

film vid Lunds universitet, utsattes för mördande press
och forskarkritik i den meningen att Holms omdöme
som professor sattes ifråga och kritiken vände sig mot
att Vilgot Sjöman skrev om sig själv och att denna
form av självbespegling inte platsade på seriösa veten-
skapliga institutioner vid något universitet. I Person-
registren (1999) kritiserar Vilgot Sjöman sina fiender,
bland andra Ingrid Dahlberg för att hon som drama-
chef på televisionen refuserade Sjömans manusförslag.

4. Alfred är en av de dyraste filmer som gjorts i Sverige
med en budget på 35 miljoner kronor. Den har setts av
14 504 besökare och spelat in 823 270 kronor. Åberg:
Tabu s. 349

5 Den svenska filmcensuren, som är världens äldsta, in-
fördes 1911 främst som reaktion mot den sedeslöshet
man ansåg spreds via filmen. Grunderna för censur-
ingrepp har genom åren ändrats. De kriterier Statens
biografbyrå utgår från är i vad mån filmen är ”skadligt
upphetsande, kan förleda till brott och är förråande”.

6. Debatt om vilka filmrecensioner Åberg här använt,
hade varit en fördel. Åberg kunde då preciserat urvals-
kriterier och resonerat om skillnader mellan olika
slags filmkritik både vad angår språk och kunskaps-
nivåer. Signaturen ’Per Dido’ står för Stig Jonasson.
Smp 64 -03-17.

7. ”Jag började gå i psykoanalys, när jag var 30 år” för-
klarar Vilgot Sjöman i en intervju i Expressen
010617. ”Det kostade skjortan att gå i analys flera
gånger i veckan år efter år, men följden blev, att jag
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gjorde filmer som väckte sensation. Utan analysen
hade jag gjort gammaldags kärleksscener”.

8. Vilgot Sjömans intresse för psykoanalys var i och för
sig inget ovanligt i konstnärskretsar. Under 1940-talet
anordnades föreläsningar av fackmän som Poul Bjerre,
John Landqvist och Rolf Lagerborg om Sigmund
Freud, Carl Gustaf Jung och Alfred Adler med ivriga
åhörare som bland andra Karin Boye och Artur Lund-
kvist. Men också Ingmar Bergmans första filmer som
Kris (1946 ) och Det regnar på vår kärlek (1946) är
påverkade av psykoanalysens karvande i människo-
själar.

9. Ordet auteur innebär filmförfattare, och introduce-
rades första gången i Paris av regissören Alexandre
Astruc 1948, som i artikeln Kameran som penna för-
klarar ordet genom att säga att kameran är för filmaren
vad pennan är för författaren. Den ger varje regissör
sin speciella stil, men flertalet filmare är inte auteurer
utan hantverkare. Francois Truffaut argumenterade i
flera sammanhang för ”la politique des auteurs”, vil-
ket innebär, att bara enstaka bildklipp eller scener av-
slöjar regissören. Se Bergman, Hitchcock, Kurosawa,
Fellini, Tati med flera.

10. ”Jag gjorde min första film, när jag var 37 och jag
vaknade till politiskt runt 40. Jag hade en besynnerlig
blandning av brådmogenhet och försenad utveckling.
Jag har haft flera fadersfigurer i mitt liv. Ingmar Berg-
man var en av dem. Gud var för mig en överkontrol-
lant som hela tiden registrerade allt jag gjorde.” Inter-
vju Expressen 010617.

11. Sådana här övertolkningar förekommer ibland. Jfr
Maaret Koskinens kapitel Spegeln i Spegeln: en spel-
plats för blicken s 61-153 i dr.avhandlingen Spel och
speglingar, en studie i Ingmar Bergmans filmiska
estetik (1993 ).

12. Begreppet politisk film kan definieras som rörliga bil-
der som beskriver hur samhället fungerar. Kaj Wick-
bom: Tysk och brittisk film under andra världskriget
– en komparativ analys. En modell att analysera
strukturen i en politisk film. 4-betygs uppsats i
Statsvetenskap vid Lunds universitet, 1971.

13. Tabu s. 294-295. Här diskuterar Åberg kritikernas re-
aktioner på filmen Troll. ”Två gemensamma drag åter-
kommer dock i de flesta recensioner. Det första är att
filmen utan tvekan attribueras till Sjöman, ofta i
påfallande intimiserande ordalag. Det andra gemen-
samma draget är en viss svårighet att omfatta filmens
rikedom av infall, uttryck och intertextuella anknyt-
ningar, vilket leder till ett slags kollektiv handfallen-
het.”

14. Ibid s. 295. ”Recensenterna tenderar att förlägga tolk-
ningssvårigheternas orsaker till filmen. Men medan
svårtyddhet ofta fungerat som a good-making property
i diskussionen av film som konst uppfattas den här
som en brist”. Vilgot Sjöman: Vilka fattade vad?
Expressen 720103

15. I James Hillmans The Soul’s Code. In Search of Cha-
racter and Calling (1996) talar Hillman om ekollonet
som bilden av kärnan i vår personlighet. Eken är sjä-
lens träd. Teorin om ekollonet är besläktad med pur
eternus, arketyp för den evige ynglingen som för-
kroppsligar en tidlös och evig, men svag förbindelse
med en osynlig verklighet. I vår värld materialiseras
han i form av det brådmogna underbarnet och den inre
kallelsen som saknar gränser. I antikens Rom finns det
koppling mellan genius och puer, mellan ollon och
ekollon och mellan kreativ intelligens och konstnärligt
skapande.




