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Inledning

I feel that cinema should be like a box of surprises, like a magic box. And in that world, 

anything is allowed to enter, as long as it's always treated with a spirit of "Pop!" Not in the 

spirit of "Now you understand the problems of society in 1947." No, I don't give a shit about 

that. I think that cinema should be like magic, a surprise, that's all. That's why, to conclude, I 

love movies... and stories.1

Det råder ingen tvekan om att Jesús Franco är en regissör som prioriterar kvantitet framför 

kvalitet. Med närmare 200 filmer regisserade sedan 1957 förstår man att alla filmer han gjort 

inte har blivit lika genomarbetade som det kanske behövts. Ändå är hans popularitet större 

idag än den någonsin varit, med många titlar som har släppts och kommer att släppas på 

DVD. Vad det är som fascinerar hos honom skiljer sig från person till person, men många 

påpekar att de flesta av hans filmer innehåller en speciell känsla som inte kan urskiljas hos 

andra regissörer, det som beundrarna kallar Franco-känslan. Vad exakt det är som definierar 

denna känsla vågar jag mig inte på att försöka förklara, men jag misstänker att det har med det 

rättframma berättandet, de återkommande aktörerna, den ofta frikostiga dosen av nakenhet 

och den jazziga musiken att göra.

      Anledningen till att jag väljer Franco som forskningsobjekt i motsats till någon erkänd 

auteur är på grund av den ringa uppmärksamhet som lågbudgetregissörer får. Jag tror att man 

kan lära sig mycket av en närmare granskning även av hafsverk, som det ofta handlar om. Det 

finns många intressanta aspekter hos Franco, men det jag väljer att titta närmare på är hur 

kvinnorna framställs i hans filmer och hur det skiljer sig från framställningen av männen. Jag 

kommer först och främst att bevisa det som många redan anar, nämligen att kvinnosynen i det 

stora hela är väldigt banal, men jag hoppas också finna detaljer som pekar på motsatsen.

Under tidsperioden som jag avgränsat mig till kommer jag också att undersöka hur 

kvinnosynen förändras i hans filmer. Det är extra intressant eftersom hans filmer ofta är 

ganska lika i uppbyggnaden och lånar många idéer från varandra, därför blir de skillnader som 

finns mer påtagliga. Jag kommer både undersöka hur kvinnor fetischeras rent visuellt, men 

även genom sina handlingar, eller snarare icke-handlingar.

     Jag kommer att börja uppsatsen med att berätta kort om Francos filmer och vad som 

karakteriserar dessa för att sedan övergå till att analysera fetischeringen av kvinnor hos 

                                                
1 DVD: Girl from Rio, Blue Underground 2004, intervju med Franco i extramaterial.
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Franco. Sedan närskådar jag sju stycken skräckfilmer för en närmare analys av hur kvinnor 

framställs i hans filmer. 

Metod och teori

Den brittiske filmforskaren Steve Neale skriver i sin text Masculinity as Spectacle att den 

brittiska filmforskaren Laura Mulvey revolutionerade den feministiska synen på film 1975 

med sin essä Spelfilmen och lusten att se genom att för första gången använda psykoanalys 

tillsammans med ett feministiskt perspektiv för att förklara hur kvinnor framställs i 

kommersiell film.2 Även om Mulvey utgår från Hollywoodproducerade filmer i sin 

argumentation så är ändå grundteorierna högst användbara för mig i denna uppsats.

Anledningen är att Francos filmer huvudsakligen drivs, liksom Hollywoodfilmer, av 

kommersiellt syfte. Ett personligt budskap reduceras till förmån för vad allmänhet tros vilja 

ha, så även kvinnosynen. En grundutgångspunkt för uppsatsen kommer att vara denna tes, 

hämtad från Mulvey:

Det manliga omedvetna har två vägar ut ur […] kastrationsångest. Antingen att återuppleva 

det ursprungliga traumat (undersöka kvinnan, avmystifiera hennes mysterium) och uppväga 

obehaget genom att nedvärdera, bestraffa eller rädda – d.v.s. att göra kvinnan så svag att hon 

inte klarar sig själv – det skyldiga objektet (särskilt vanligt i film noir). Eller också att helt 

förneka kastrationen genom låta [sic!] en fetisch ersätta kvinnan. Hela kvinnokroppen kan 

fetischeras, så att den blir lugnande snarare än farlig.3

En andra huvudutgångspunkt kommer vara att etablera kvinnor som passiva och män som 

aktiva och att männen som följd av detta, som Mulvey skriver, ”projicerar sin fantasi på 

kvinnofiguren, som också anpassas därefter”.4

     Att finna gemensamma drag hos en specifik regissör går under begreppet auteurism, ett 

synsätt som spred sig till kommersiella filmmakare mot slutet av 1950-talet efter artiklar av 

bland annat filmforskarna François Truffaut och André Bazin i den franska tidskriften 

                                                
2 Steve Neale, “Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema”, i E. Ann Kaplan (red.) 
Feminism & Film, New York: Oxford University Press Inc 2000, s. 253
3 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund: Studentlitteratur 1995, s. 38
4 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund: Studentlitteratur 1995, s. 35
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Cahiers du Cinéma.5 Det är ett synsätt som har stött på mycket kritik och både har anhängare 

och motståndare, där huvudargumentet mot det är att en enskild person inte kan hållas 

ansvarig för allting som hamnar på filmen.6 Franco själv säger: ”I have to consider myself an 

auteur. I have had some critics who have said that I have made some bad films, but my reply 

is that the person who writes the script, directs the film, edits and even sometimes composes 

the music for the film is an auteur. He may be a bad auteur, but he is still an auteur.”7 Men 

trots detta är han som lågbudgetregissör styrd av så många faktorer utöver sitt konstnärliga 

intresse att man måste ta omständigheterna i beaktande vid en närmare läsning av hans verk. 

Det ligger dock inte i mitt intresse att vare sig erkänna eller avfärda Franco som auteur och 

jag kommer inte att ta någon hänsyn till hans biografiska person vid min analys. Jag kommer 

inte att leta efter någon gemensam nämnare, utan bara undersöka vad som egentligen visas i 

vissa av hans filmer och hur det gör det.

     På grund av det stora antal filmer som Franco regisserat under sin karriär känner jag mig 

tvingad att avgränsa området för att inte göra texten alltför oöverskådlig. Jag väljer att 

undersöka filmerna han regisserade mellan 1962 och 1971 av flera orsaker, där huvudorsaken 

är att han under denna period hade mest resurser att arbeta med, tillsammans med producenter 

som Harry Alan Towers (1968-1970) och Karl Heinz Mannchen (1966-1973). Det är också 

under denna period som han rönte mest framgångar, även om de var blygsamma, vilket har 

lett till att dessa filmer är lättare att få tag på. Jag känner dock ett behov av att avgränsa mig 

ytterligare för att kunna göra en mer djupgående analys och väljer därför att bara inrikta mig 

på de skräckfilmer han gjorde under denna period. Anledningen att jag väljer skräck framför 

någon annan genre är för att det är inom den som Franco varit mest produktiv och det är också 

den genren som flest människor förknippar honom med. Av alla filmer som på ett eller annat 

sätt kan kallas skräck inom perioden jag valt kommer jag dessutom gallra bort de mesta för att 

stanna på sju stycken och därefter granska dessa sju närmare, i kronologisk ordning.

     Många av filmerna jag nämner saknar svensk titel och lyder under många alternativa 

engelska titlar. Jag kommer inom parantes att ange de engelska titlar som används på de 

DVD-versioner jag har utgått ifrån. Eftersom Franco arbetat över en stor del av Europa skiljer 

sig dessutom språket för originaltitlarna från film till film. För att göra uppsatsen mer läsbar 

                                                
5 David A. Gerstner, “The Practices of Authorship”, i David A. Gerstner & Janet Staiger (red.) Authorship and 
Film, New York: Routledge 2003, s. 4f
6 Toby Miller & Robert Stam, Film and Theory - an Anthology, Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 2000, s. 4
7 Xavier Mendik, “Perverse Bodies, Profane Texts”, i Andy Black Necronomicon 2, New York: Creation Books 
1998, s. 20



6

kommer jag att använda originaltiteln första gången jag nämner filmen, sedan kommer jag att 

nyttja den engelska titeln, som filmen är känd under.

     Ett problem som uppstår när man undersöker hur kvinnor respektive män uppfattas på film 

är vilket kön man ska utgå från att åskådaren har. Mulvey benämner åskådaren i Spelfilmen 

och lusten att se i tredje person maskulinum, något som hon sedan fick kritik för. Hennes 

försvar är att hon var intresserad av åskådarens maskulinisering som hon säger är oberoende 

av könet på åskådaren. 8 Den feministiska filmforskaren E. Ann Kaplan skriver å andra sidan 

att hur kvinnor uppfattar filmer som är tänkta till en manlig publik är inte tillräckligt utforskat. 

Hon skriver att kvinnor kan undvika fällor som filmskaparen lägger för att lura åskådaren 

tillfälligt, genom att inte nödvändigtvis identifiera sig med den manliga huvudpersonen och 

tar som exempel The Lady from Shanghai (Lady från Shanghai, Orson Welles, 1947).9 Jag är 

själv tveksam till denna tanke, framförallt för att alla Francos filmer är riktade till en manlig 

publik men ändå har många, om inte de flesta, en kvinnlig huvudperson. Carol J Clover 

skriver i sin bok om könsroller i slasher-film:

No one who has read ”Red Riding Hood” to a small boy or attended a viewing of, say, 

Deliverance (an all-male story that women find as gripping as men do)-or, more recently, 

Alien and Aliens, with whose space-age female Rambo […] male viewers seem to engage 

with ease-can doubt the phenomenon of cross-gender identification.10

Hur det än ligger till väljer jag i denna uppsats göra samma misstag som Mulvey, det vill säga 

att utgå från en manlig åskådare, delvis på grund av att filmerna kan antas ha skapats med en 

framförallt manlig publik åtanke och delvis på grund av att jag själv är man och därför av 

uppenbara skäl har mycket lättare att relatera till en manlig publik. På detta sätt slipper jag 

spekulera i hur kvinnor skulle kunna tänkas uppfatta saker annorlunda.

Forskingsöversikt

För att ha varit en så produktiv regissör, eller kanske på grund av att han varit det, har det 

forskats väldigt lite om Franco. De texter och artiklar som skrivits om honom är visserligen 

intressanta, men objektiviteten kan ifrågasättas. Dessutom riktar de flesta in sig på biografiska 

                                                
8 Laura Mulvey, ”Eftertankar om ’Spelfilmen och lusten att se’, inspirerade av Duell i solen”, i Lars Gustaf 
Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, Lund 1995, s. 44
9 E. Ann Kaplan, Women & Film, London: Methuen Inc. 1993, s. 62
10 Carol J. Clover, Men , Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, New Jersey: Princeton 
University Press 1992, s. 46
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och mer generella aspekter kring hans filmer och blir därför relativt ointressanta för denna 

uppsats.

     Könsroller inom film har det däremot skrivits flitigt om, särskilt från ett feministiskt 

perspektiv. Det hela började i samband med kvinnorörelsen som uppstod i USA i slutet på 

1960-talet där Kate Millett, Mary Ferguson och Susan Koppelman-Cornillon var några av 

pionjärerna inom området.11 I början av de feministiska filmstudierna använde man samma 

metoder som de feministiska litteraturstudierna, ett marxistiskt perspektiv med mera.12 Mot 

mitten av 70-talet kombinerades de feministiska studierna med psykoanalys, mycket tack vare 

Laura Mulveys inflytelserika essä Spelfilmen och lusten att se.13 Mot mitten av 80-talet 

uppstod en debatt mellan två läger som förespråkade antingen essentialism eller non-

essentialism. De som förespråkade essentialism fokuserade på hur sociala relationer och 

sexuella stereotyper framställdes. Motståndarna hävdade att förespråka essentialism var som 

att se sexuella skillnader som ett resultat av den sociala ordningen snarare än grunden för den 

symboliska ordningen (som har det manliga perspektivet som utgångspunkt).14 Det är dock 

mindre viktigt i denna uppsats då jag inte kommer koncentrera mig på orsaken till varför utan 

bara hur kvinnor framställs. Under 90-talet koncentrerades sedan mycket av den feministiska 

filmforskningen kring etnicitet och postmodernism, men jag kommer som sagt att koncentrera 

mig på Mulveys slutsatser från 70-talet samtidigt som jag givetvis tar hänsyn till de 

eftertankar som de gett upphov till.

Jesús Franco

Franco började sin karriär som regissör i Spanien 1959 med komedin Tenemos 18 años (We 

Are 18 Years Old) och experimenterade därefter med bland annat musikaler, innan han 1962 

gjorde sin första film för den internationella marknaden. Filmen i fråga var Gritos en la noche

(The Awful Dr. Orloff) och var även hans första skräckfilm. The Awful Dr. Orloff etablerade 

mycket av vad Franco sedermera skulle återkomma till genom hela sin karriär, både narrativt 

och visuellt. Cathall Tohill och Pete Tombs skriver i sin bok Immoral Tales att det var 

Hammer Films, det brittiska bolaget som kanske mest är känt för sina Dracula-filmatiseringar 

                                                
11 E. Ann Kaplan, “Introduction”, i E. Ann Kaplan (red) Feminism & Film, New York: Oxford University Press 
2000, s. 1ff.
12 E. Ann Kaplan, “Introduction”, i E. Ann Kaplan (red) Feminism & Film, New York: Oxford University Press 
2000, s. 4
13 E. Ann Kaplan, “Introduction”, i E. Ann Kaplan (red) Feminism & Film, New York: Oxford University Press 
2000, s. 7
14 E. Ann Kaplan, “Introduction”, i E. Ann Kaplan (red) Feminism & Film, New York: Oxford University Press 
2000, s. 8
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med Christopher Lee och Peter Cushing, som agerade drivkraft när det gällde skapandet av 

The Awful Dr. Orloff.15 De må ha rätt i att Hammer-filmerna underlättade för 

skräckfilmsskapare att hitta en producent, men vad gäller utformningen på The Awful Dr. 

Orloff missar de att nämna den främsta inspirationskällan: Les Yeux sans visage (De 

bestialiska, 1959) av Georges Franju. The Awful Dr. Orloff är så lik att man till och med kan 

tala om en sorts nyinspelning. Franco själv förnekar dock att han ens hade sett Les Yeux sans 

visage innan han skrev The Awful Dr. Orloff, men likheterna dem emellan är för stora för att 

man ska kunna avfärda dem som ren slump.16 Åtskilliga av Francos filmer har sedan varit 

antingen nyinspelningar eller starkt inspirerade av andra filmer, några exempel är Il Trono di 

fuoco (The Bloody Judge, 1970) som spelar vidare på inkvisitionstemat i Witchfinder General

(Michael Reeves, 1968), Greta - Haus ohne Männer (Ilsa, the Wicked Warden, 1977) som 

släpptes som en del av den ökända Ilsa-serien med en kvinnlig fångvaktare som gemensam 

nämnare och Die Säge des Todes (Bloody Moon, 1981) som var en i raden av slasherfilmer i 

vågen som uppstod efter Halloween (Alla helgons blodiga natt, John Carpenter, 1978).

Anledningen är naturligtvis att producenterna, genom att rida på vågen av en redan 

populariserad film, på det sättet kan underlätta marknadsföringen.

      Trots att mycket av historien i The Awful Dr. Orloff är lånad från Les Yeux sans visage

kom det ändå att bli en av Francos favorithistorier att återvända till med olika variationer i 

bland annat Jack the Ripper (1976) och Faceless (1988). Franco återanvänder gärna både hela 

historier, men även kortare scener som är direkta återanknytningar till sina egna filmer. Mest 

återkommande är det så kallade stripteasenumret, som medför att filmen stannar upp för att en 

stund koncentrera sig enbart på ett kvinnligt uppträdande.

      När The Awful Dr. Orloff kom 1962 var fortfarande censurlagstiftningen väldigt hård, inte 

minst när det gällde visandet av nakna kroppar. Därför finns det två versioner av den, en för 

den striktare Spanska, Engelska och Amerikanska marknaden och en mer vågad version för 

Frankrike och andra länder med en öppnare syn på vad som ansågs lämpligt. Denna rutin att 

göra olika versioner av en film på grund av olika länders censurlagstiftning är sedan något 

som kom att förfölja Franco ända in på 80-talet. Inte bara att filmerna klipptes olika utan det 

spelades även in olika scener för de olika versionerna, ofta samma scen fast med eller utan 

kläder.

     Andra karakteristiska drag för Franco är bland annat att många skådespelare återkommer i 

film efter film. Howard Vernon, Soledad Miranda, Ewa Strömberg, Paul Müller och Jack 

                                                
15 Cathal Tohill & Pete Tombs, Immoral Tales, New York: St. Martin’s Press 1995, s. 84
16 DVD: Faceless, Shriek Show 2003, intervju med Franco I extramaterial.
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Taylor är alla exempel på skådespelare som medverkat i minst 10 Franco-filmer var, för att 

inte nämna hans fru, Lina Romay, som medverkat i över 100 stycken. Det ger en känsla av 

bekanthet eftersom de ofta får spela liknande roller.17

Från skräck till sleaze

Franco har gjort filmer inom otaliga genrer, skräckfilmer, musikaler, westernfilmer, komedier,

äventyrsfilmer, draman, osv. Vad som förenar så gott som alla är att det finns en grad av 

eroticism närvarande. Antingen, som i The Awful Dr. Orloff, att det bara är en antydan till en 

erotisk underton, eller, som i Das Frauenhaus (Blue Rita, 1977), där hela filmen i stort sett 

cirkulerar kring sex. Man kan se att det skett en förändring från mitten av sextiotalet till 

mitten av sjuttiotalet i och med att sex och nakenhet får en allt större roll i Francos filmer.

Delvis som en följd av att censurlagstiftningen luckrades upp under den här tiden, men också

på grund av att Franco gjorde fler och fler filmer med mindre och mindre budget vilket gjorde 

att han var tvungen att ta till billigare och enklare medel för att hålla publikens intresse uppe.

Av samma anledning blev filmerna också mer vågade när det gällde uppvisandet av våld.

     Ett tydligt exempel på hur sex och våld fick en allt mer framträdande och exponerad roll 

från 1960- till 70-talet kan man se om man jämför Miss Muerte (The Diabolical Doctor Z)

från 1966 med Sie tötete in Ekstase (She Killed in Ecstasy) från 1971. De har båda en 

liknande grundhistoria: en forskare som utför moraliskt tveksamma experiment blir fördömd 

av en enad forskarkår och blir så förstörd att han avlider. En kvinna (dotter respektive fru) 

bestämmer sig för att hämnas på de verkställande forskarna genom att döda dem. Då Miss 

Muerte i The Diabolical Doctor Z förför Howard Vernons karaktär Dr. Vicas nöjer hon sig 

med en kyss innan hon river honom med sina giftiga naglar så att han avlider. När Mrs. 

Johnson i She Killed in Ecstasy å andra sidan ska likvidera Professor Walker (återigen 

Howard Vernon) klär de först av sig framför kameran innan Walker ber Johnson att förnedra 

honom. Hon skäller ut honom, örfilar honom och river honom innan hon tar fram en kniv och 

skär halsen av honom. Sedan rycker hon bort täcket och i en till synes helt omotiverad 

handling stöter hon kniven mot genitalierna.

Skoptofili

Filmen som sådan erbjuder människan en möjlighet att tillfredsställa sitt behov av att se andra 

människor som objekt, vad Freud kallar skoptofili.18 Mulvey menar att filmen uppvisar en 
                                                
17 Howard Vernon är ofta ond vetenskapsman, Soledad Miranda en femme fatale, osv.
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sluten värld separerad från åskådaren och att den därför uppfyller även ett voyeuristiskt 

behov.19 E Ann Kaplan vidareutvecklar detta begrepp genom att dra paralleller till barnet som 

smygtittar genom ett nyckelhål:

The original eye of the camera, controlling and limiting what can be seen, is reproduced by 

the projector aperture that lights up one frame at a time; and both processes (camera and 

projector) duplicate the eye at the keyhole, whose gaze is confined by the keyhole ’frame’.20

Kaplan skriver vidare att åskådaren uppenbarligen är i en voyeuristisk position under en 

sexscen, men att kvinnor i film blir sexualiserade oavsett vad som händer i handlingen.21

Mulvey bryter ner den voyeuristiska blicken till tre olika blickar: ”kamerans blick när den 

spelar in, publikens blick när den tittar på den färdiga produkten och rollfigurens blick i 

fiktionsvärlden”. Genom osynliga kamerarörelser och klippning i filmen försöker 

filmskaparen att radera de två förstnämnda blickarna för att inte åskådaren skall distansera sig 

från filmens värld. Bilden av kvinnan, skriver Mulvey, rubbar illusionen som filmen bygger 

upp genom att uppvisa ett kastrationshot. Mannens försvar mot detta är att fetischera kvinnan 

och fixera blicken för att därmed förhindra distansering till filmen.22

Kvinnans närvaro är ett oundgängligt inslag av spektakel i filmer. Likväl har hennes visuella 

närvaro en benägenhet att hämma berättelsens utveckling, att frysa handlingsflödet i 

ögonblick av erotiskt drömmeri.23

Ovanstående effekt är något som Franco använder mer och mer ju mindre budget han har att 

arbeta med. Att uppvisa kvinnor i mer eller mindre erotiska sammanhang är helt enkelt ett sätt 

för honom att förlänga filmens speltid utan att för den skull åskådaren skall skapa vad Mulvey 

kallar en distanserad medvetenhet. Ett övertydligt exempel på detta kan ses mot slutet i She 

Killed in Ecstasy när kameran zoomar in och ut på Mrs. Johnson i närmare tre minuter.

                                                                                                                                                        
18 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 33
19 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 33
20 E. Ann Kaplan, “Is the Gaze Male?”, i E. Ann Kaplan (red.) Feminism & Film, New York: Oxford University 
Press 2000, s. 120
21 E. Ann Kaplan, “Is the Gaze Male?”, i E. Ann Kaplan (red.) Feminism & Film, New York: Oxford University 
Press 2000, s. 120
22 Laura Mulvey, ”Eftertankar om ’Spelfilmen och lusten att se’, inspirerade av Duell i solen”, i Lars Gustaf 
Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, Lund 1995, s. 47
23 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 36
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Visserligen bryts det för korta återblickar ibland, men man får ändå känslan av att huvudsyftet 

med scenen är att visa upp en lättklädd Soledad Miranda i dämpad belysning. Likaså när 

Linda och grevinnan Carody i närmare 2 minuter badar till jazzig musik i Vampyros Lesbos

(1971). Där dyker dessutom grevinnans manlige betjänt upp, helt utan betydelse för historien. 

När han iakttar dem intresserat förhindrar det därmed att åskådaren distanserar sig från filmen 

i och med att betjäntens voyeuristiska blick i filmen överskuggar både kamerans och 

publikens blick. Filmen behöver dock inte stanna upp och betona kvinnans närvaro för att en 

fetischering skall ske. Det kan vara rent visuellt, som när det kvinnliga vittnet vandrar in på 

polisstation i El Secreto del Dr. Orloff (Dr Orloff’s Monster, 1964) och kameran bara visar 

hennes ben när hon går fram till vittnesstolen. Det kan vara med ljud, som den uppskattande 

visslingen som hörs när samma vittne stiger in i bild eller med musik, som när Melissa i 

samma film presenteras gåendes i helfigur och musiken har en direkt löjlig ton. Valet av 

kvinnans kläder är ännu ett sätt att fetischera kvinnan, genom åtsittande klänning, urringning 

eller andra attribut som betonar kvinnans kropp. Det faktum att nästan alla kvinnor i en 

Franco-film, förutom vissa mindre roller, är vad man kan kalla klassiskt vackra kan ses som 

ett tecken på att den kvinnliga fetischeringen är en viktig ingrediens för Franco.

Dansuppträdandet

Den exponerade kvinnan har av tradition fungerat på två plan: dels som erotiskt objekt för 

karaktärerna i filmen, dels som erotiskt objekt för åskådaren i salongen. Mellan de två 

blickarna finns ett spänningsförhållande. Exempelvis så medger greppet med ”showgirls” en 

teknisk förening av de två blickarna, utan något nämnvärt avbrott i berättelsen. En kvinna 

uppträdde, och åskådarens blick förenas smidigt med de manliga rollfigurernas utan att 

verklighetsillusionen avtar. Filmen hamnar för ett ögonblick i ingenmansland utanför tid och 

rum tack vare den uppträdande kvinnans erotiska utstrålning.24

Av de 7 filmer jag har valt att studera närmare är det bara en, She Killed in Ecstasy, som inte 

innehåller någon form av kvinnligt uppträdande, vissa innehåller flera. Totalt sett är det 13 

stycken framträdanden av kvinnor, inga av män. För att uppnå den siffran låter Franco 

filmerna ofta utspela sig någonstans kring en krog, nattklubb eller liknande och kvinnorna 

som uppträder ingår så gott som alltid på något sätt i berättelsen. I The Awful Dr. Orloff, Dr. 

                                                
24 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 36
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Orloff's Monster och Mano de un hombre muerto (The Sadistic Baron Von Klaus, 1962) är det 

dock inte i större grad än att kvinnorna som uppträder faller offer för den manliga 

antagonisten. I de två förstnämnda understryks särskilt hur gärningsmannen distanserar sig 

från kvinnan, för att lättare objektifiera henne, genom antingen teaterkikare eller en upphöjd 

åskådarplats. I alla tre filmerna läggs tonvikten på kvinnan, men med jämna mellanrum får vi 

se ett klipp på mannen i filmen som iakttar henne. Därmed förenas åskådarens blick med den 

manliga rollfigurens, precis som Mulvey skrivit.25

     Från att bara ha varit sånguppträdanden tas steget till en mer erotisk show i The Diabolical 

Doctor Z. Miss Muerte krälar fram till en manlig skyltdocka, lägger ner den på golvet och 

täcker sedan ansiktet med en döskallemask, att kvinnan framställs som ett hot mot mannen 

kan knappast göras tydligare. Mannens skydd är som förut den fetischistiska skoptofilin som 

underlättas av Miss Muertes erotiska utstyrsel. En annan skillnad med detta uppträdande 

jämfört med de tre tidigare filmerna är att det här är en kvinnlig åskådare. Visserligen i 

sällskap med en man, men det är kvinnans intryck av showen som understryks med hjälp av 

klipp på bara henne. Rent praktiskt sett är det dock ingen skillnad för åskådaren av filmen 

vilket kön karaktären man identifierar sig med i filmen har, upplevelsen av objektet som 

exponeras förblir densamma. Den manliga skyltdockan på scenen förhindrar att filmens 

åskådare uppfattar henne som lesbisk.

     Efter att censurlagstiftningen luckrades upp i de flesta länder mot slutet av 60-talet kunde 

Franco gå ännu längre, så i Les Cauchemars naissent la nuit (Nightmares Come at Night, 

1970) och Vampyros Lesbos spelar kvinnorna striptease-dansöser istället för sångare. I 

Nightmares Come at Night presenteras vi för ett stripteasenummer framfört av den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren. Det är relativt välintegrerat i berättelsen till en början eftersom vi får 

se det i en tillbakablick med voice-over av henne själv, men det stannar inte där utan fortsätter 

långt efter att hon slutar berätta. Totalt sett varar det i över åtta minuter och fungerar enbart 

som fetischistisk skoptofili. Liksom i The Diabolical Doctor Z är det en kvinnlig åskådare så 

även här finns det manlig rekvisita (denna gången en staty) för att undvika att åskådaren ska 

uppfatta henne som lesbisk.

     I Vampyros Lesbos är det ännu mindre motiverade framträdanden under en ännu längre 

period (närmare 11 minuter av filmens totala speltid på 86 minuter), fast den här gången är det 

filmens antagonist som arbetar som strippa och trollbinder den kvinnliga protagonisten. 

Skillnaden i den här filmen är att det inte finns någon manlig ikon på scenen, trots att det är en 

                                                
25 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 36
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kvinnlig åskådare i filmen, tvärtemot är det en levande, om än stillastående, kvinna som 

antagonisten dansar mot. Det är intressant, för det går emot de generella teorierna inom 

området, mer om detta senare i uppsatsen.

Skräckens kvinnor

Franco hade fram till och med 1971 gjort 34 långfilmer, 18 av dem kan på ett eller annat sätt 

klassas som skräckfilmer. I min analys kommer jag att koncentrera mig på 7 stycken av dem 

som jag anser bäst representerar Francos skräckfilmer då jag av utrymmes- och tidsskäl inte 

kan inkludera dem alla i uppsatsen. Filmerna jag valt är The Awful Dr. Orloff, The Sadistic 

Baron Von Klaus, Dr. Orloff's Monster, The Diabolical Doctor Z, Nightmares Come at Night, 

Vampyros lesbos och She Killed in Ecstasy. Jag valde bort Necronomicon - Geträumte Sünden

(Succubus, 1968) och Paroxismus (Venus in Furs, 1969) då jag anser att de är mer utav 

konstfilmer än regelrätta skräckfilmer, även om man kan argumentera för båda fallen. The 

Blood of Fu Manchu (1968) och Die Folterkammer des Dr. Fu Man Chu (The Castle of Fu 

Manchu, 1969) är i huvudsak äventyrsfilmer med karaktärer baserade på Sax Rohmers 

romaner, historierna är dock nyskrivna.26 Marquis de Sade: Justine (Justine, 1969), Eugénie

(Eugénie de Sade, 1970) och Eugenie (Eugenie... the Story of Her Journey Into Perversion, 

1970) är tre filmatiseringar av Marquis de Sade-noveller som visserligen innehåller inslag av 

skräck, men generellt sett är det draman. Count Dracula (1970) är visserligen en renodlad 

skräckfilm, men på grund av att den är så pass trogen Bram Stokers roman blir den inte lika 

intressant för min analys. Till sist väljer jag bort Il Trono di fuoco (The Bloody Judge, 1970) 

eftersom den är mer av ett historiskt drama än en skräckfilm.

     De sju filmerna jag valt att titta närmare på har Franco, förutom att regissera, mer eller 

mindre varit med om att skriva manuset till, han spelar mindre roller i alla utom The Sadistic 

Baron Von Klaus och Nightmares Come at Night och till Vampyros Lesbos har han varit med 

om att skriva musiken.

The Awful Dr. Orloff

     The Awful Dr. Orloff handlar om en vetenskapsman som är besatt av att återställa sin 

dotters skadade ansikte. För att kunna göra detta dödar han med hjälp av sin assistent Morpho 

vackra kvinnor och försöker transplantera deras ansikten på sin dotter. Parallellt med den 

historien berättas också om polisinspektören som utreder fallet. Det finns tre kvinnor som har 

                                                
26 DVD: The Blood of Fu Manchu, Blue Underground 2003, intervju med Franco i extramaterial.
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betydelse för filmens handling i The Awful Dr. Orloff. Först och främst är det 

polisinspektörens fästmö som delvis hjälper till att lösa fallet, dels är det Dr. Orloffs dotter, 

som indirekt är orsaken till Dr. Orloffs handlingar och dels är det Dr. Orloffs husa, som 

arbetar för honom sedan han hjälpte henne att fly från ett fängelse. De båda 

centralkaraktärerna är dock som sagt män. Man får aldrig reda på om det är någon fysisk 

sjukdom som paralyserat Dr. Orloffs dotter, därför leds man till att tro att det enbart är 

ansiktsskadan som gjort henne så deprimerad att hon inte orkar göra något annat än ligga ner.

Därmed förkroppsligar hon kvinnobilden som representeras i den klassiska hollywoodfilmen, 

som säger att kvinnan är passiv och beroende av sin skönhet, för att lyckas lösa sina problem i 

den här filmen måste hennes far hjälpa henne. Som Mulvey skriver:

Bilden av kvinnan som ett (passivt) råmaterial för mannens (aktiva) blick skärper 

resonemanget kring den symboliska representationen struktur och avslöjar ytterligare den 

patriarkala ideologi som ligger bakom den klassiska hollywoodfilmen […]27

     Dr. Orloffs husa, Dany, är liksom hans dotter fånge i slottet. Till skillnad mot dottern är 

hon dock fullt frisk, det som hållit henne kvar är en skyldighetskänsla gentemot Dr. Orloff 

eftersom han räddade henne ur fängelset, men när Dr. Orloff blir mer och mer besatt och hon 

säger att hon vill lämna honom så hotar han henne till döden. Inte på grund av romantiska 

motiv, utan för att hon helt enkelt inte ska kunna avslöja hans hemligheter för polisen. När 

hon sedan tänker döda Dr. Orloffs dotter för att hindra fler mord från att begås dräper han 

henne. Funktionen hon fyller i filmen är att vara Dr. Orloffs goda samvete, så när han väl 

dödar henne vet man att Dr. Orloff inte har några gränser kvar. Därmed fungerar både Dr. 

Orloffs dotter och Dany som symboler för Dr. Orloffs inre, som personer lär man aldrig känna 

dem. Som kontrast till detta har vi den manliga bikaraktären, Dr. Orloffs assistent Morpho. 

Morpho är liksom Dany räddad från fängelset av Dr. Orloff, den största skillnaden dem 

emellan är att Dr. Orloff utfört experiment på Morpho så att han blivit starkare, stryktåligare 

och lydigare. Han är endast ett instrument för Dr. Orloff. Ändå är han mycket 

handlingskraftigare än Dany, förutom att han egenhändigt fångar in polisinspektörens fästmö 

är han också den som slutgiltigt dödar Dr. Orloff, när han inser att Dr. Orloff dödat Dany.

     Slutligen har vi polisinspektörens fästmö, Wanda som vid en första anblick verkar vara 

motsatsen till de två tidigare nämnda passiva kvinnorna. Hon hjälper polisinspektören med 

                                                
27 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 42
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idén att låta rita två olika fantombilder och hon tvekar inte att använda sig själv som lockbete 

för att locka fram Dr. Orloff, utan att ens rådfråga polisen först, dessutom får man intrycket av 

att hon verkar vara självförsörjande ekonomiskt sett. Vid en närmare analys inser man dock 

att det är en falsk bild. Angående scenen där Wanda ber polisinspektören att berätta om fallet 

så att hon ska kunna hjälpa honom så är det visserligen Wanda som inleder samtalet, 

självsäker om att kunna hjälpa honom med hjälp av sin kvinnliga intuition, men det är 

polisinspektören själv som knäcker idén om att låta rita två olika fantombilder, Wanda är bara 

ett passivt bollplank. Däremot att hon själv bestämmer sig för att klä sig lösaktigt och låta sig 

tillfångatas av Dr. Orloff är otvivelaktigt en aktiv handling, men samtidigt framstår det som 

väldigt naivt. Hon har så vitt åskådaren vet inte planerat någonting, utan kastar sig handlöst i 

kvinnomördarens klor och lämnar sedan en provisorisk lapp skriven på läppstift till en äldre 

kvinna som råkar gå förbi. Lappen lyckas ta sig till polisinspektören och sedan är det upp till 

honom att först lyckas lista ut var hon hålls fången och sedan rädda henne, för så fort hon 

kommer till Dr. Orloffs slott blir hon tillfångatagen och svimmar när hon försöker snoka runt.

Det är en närmast barnslig naivitet som hon uppvisar. Även slutrepliken signalerar att hon 

delar ett barns mentalitet, på ett nedlåtande sätt: "Yes darling, and you're the best detective in 

the whole world, and you're my right hand woman from now on." Ett sådant kraftigt 

överdrivet uttalande kan lösryckt från sitt sammanhang verka ironiskt, men sett i filmens 

kontext förstår man att han säger det som om han vill att hon verkligen ska tro det, särskilt 

eftersom meningens sista sats har en så uppenbart allvarlig mening. Samtidigt är det självklart 

för åskådaren att varken vi eller polisinspektören verkligen tycker att hon är världens bästa 

detektiv.

The Sadistic Baron Von Klaus

The Sadistic Baron Von Klaus handlar om familjen Von Klaus - där sonen Ludwig Von Klaus 

utför sadistiska brott mot kvinnor - och en journalist som nästlar i fallet. Det hela är utformat 

som en detektivhistoria som inte avslöjar att det är Ludwig som ligger bakom brotten förrän 

sent in i filmen. Ur kvinnosynpunkt delar The Sadistic Baron Von Klaus samma bild som The 

Awful Dr. Orloff, fast i The Sadistic Baron Von Klaus är kvinnorna ännu mer marginaliserade. 

Alla handlingar som för filmen framåt utförs av någon av de tre manliga 

huvudrollsinnehavarna, Ludwig Von Klaus, Max Von Klaus eller Journalisten. Den 

intressantaste liknelsen torde vara att det återigen bara är kvinnor som faller offer för den 

manlige antagonisten. Detta passar väl in i Mulveys teorier om det kastrationshot som mannen 
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känner inför kvinnans avsaknande av penis.28 De två utvägarna som mannen har för att bli 

kvitt hotet är antingen fetischistisk skoptofili eller sadistisk voyeurism.29 I fallet med The 

Sadistic Baron Von Klaus avslöjar redan titeln att det framförallt är den sadistiska 

voyeurismen som verkligen får utlopp, då Ludwig släpar ner kvinnor i en slottskällare för att 

klä av och piska dem.

Dr. Orloff’s Monster

Den första egentliga kvinnliga huvudrollsinnehavaren i Francos skräckfilmer möter vi i Dr. 

Orloff’s Monster30 i form av Melissa som ska ordna upp detaljerna om sin fars arv hos sin 

farbror Dr. Jekyll. Det visar sig dock att Dr. Jekyll dödat hennes far och nu styr hans lik med 

hjälp av ultraljud. Med hjälp av kroppen efter Melissas far dödar han sedan kvinnor i staden.

Motivet till kvinnomorden är oklart, man får uppfattningen om att det antingen är en 

hämndaktion mot alla kvinnor efter sin frus otrohet eller helt enkelt bara för att experimentera 

med sin skapelse.

     I det stora hela är filmen väldigt lik sin föregångare, The Awful Dr. Orloff. I båda filmerna 

finns en vetenskapsman som med hjälp av ett monster attackerar vackra kvinnor, oftast 

strippor, dansare eller prostituerade. Den stora skillnaden är att det i den här filmen är en 

kvinna som är den huvudsakliga protagonisten. Liksom polisinspektörens fästmö i The Awful 

Dr. Orloff är hon dock ändå passiv. Efter att ha lånat nyckeln till sin fars gamla rum svimmar 

hon direkt när hon får syn på sin far som vandrar omkring och när hon ska börja luska runt i 

slottet ber hon en manlig bekant, Juan Manuel, att parkera utanför så att han kan komma in 

och rädda henne när hon signalerar med taklampan, vilket han också gör. I slutet blir hon 

sedan övertalad av den manliga polisen att agera lockbete för sin far så att polisen ska kunna 

skjuta honom. Ingenstans medverkar hon själv aktivt för att stoppa Dr. Jekyll.

Diabolical Doctor Z

Efter dessa tre skräckfilmer med onda män gjorde Franco Diabolical Doctor Z där det är en 

kvinna som är antagonist. Den engelska titeln är missvisande då Dr. Z inte framställs som 

särskilt diabolisk och dessutom dör i ett tidigt skede i filmen.31 Mer diabolisk är hans dotter, 

                                                
28 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 38
29 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 38
30 Trots titeln innehåller filmen inte någon karaktär som heter Dr. Orloff.
31 Den spanska originaltiteln är Miss Muerte, som direktöversatt blir Fröken Död.
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Irma, som hjärntvättar en nattklubbsdansös för att hämnas på forskarna som indirekt orsakade 

hennes fars död. Här spegelvänds alltså karaktärernas kön jämfört med Dr. Orloff’s monster

genom att det är en kvinnlig forskare som styr en nattklubbsdansös för att döda manliga 

forskare, samtidigt som hjälten i filmen är manlig. Det finns även kopplingar till The Awful 

Dr. Orloff genom att Irma blir brännskadad i ansiktet, precis som Dr. Orloffs dotter, men i den 

här filmen opererar hon framgångsrikt sig själv. Det blir en symbolisk handling för att 

markera att kvinnan hos Franco nu inte längre ligger passiv och väntar på att mannen ska 

rädda henne, nu har hon för första gången makt, nu är hon handlingskraftig.

     Även om karaktärernas kön är de motsatta så är dock inte könsrollerna ombytta. Till att 

börja med är den manliga protagonisten denna gången mycket aktivare i sin jakt på 

antagonisten än den kvinnliga protagonisten i Dr. Orloff’s Monster. Han snokar själv upp var 

Irma håller hus och dödar sedan hennes manliga hejduk handgripligen. Visserligen blir han 

sedan övermannad av Irma, men bara tillräckligt kort stund för att den manliga polisen ska 

hinna komma och rädda honom. Den andra stora skillnaden i de motsvarande karaktärernas 

drag är att då Andros i Dr. Orloffs Monster använder råstyrka för att döda sina offer använder 

Nadja i Diabolical Dr. Z sig av charm och list för att förgifta eller gasa ihjäl sina. Det ena 

sättet är mer aktivt och det andra är mer passivt. Samtidigt är Andros klädsel betydligt mer 

anonym än den utmanande dräkt som Nadja ofta skymtas i och förknippas med, på grund av 

hennes alter ego Miss Muerte. Nadjas kropp blir därmed fetischerad för att förneka 

kastrationshotet som mannen annars skulle ha känt. Som Mulvey skriver: ”Denna […] utväg –

fetischistisk scoptofili – går ut på att förstärka upplevelsen av objektets skönhet och förvandla 

det till något tillfredsställande i sig självt.”32 En annan betydande skillnad mellan Andros och 

Nadja är vad som händer dem i slutet av filmen. Andros blir brutalt nermejad av polisen, 

medan Diabolical Dr. Z slutar med att Nadja sitter paralyserad under tiden som hennes 

pojkvän lugnar henne med att han kommer att bota henne och att allt kommer att bli bra.

Mannen är stark medan kvinnan är ett offer, helt i linje med Mulveys teorier om upphävandet 

av kastrationsångesten genom att upphäva obehaget genom att nedvärdera, bestraffa eller 

rädda.33

     Vad Diabolical Doctor Z har som de tre tidigare skräckfilmerna saknar är dock en kvinna 

som har makt. Doctor Z’s dotter Irma är stark, individualistisk och handlingskraftig. Det är 

hon som för nästan hela filmen framåt med sin fixering vid att hämnas sin fars död. Mannens 

                                                
32 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 38
33 Laura Mulvey, “Spelfilmen och lusten att se”, i Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling Modern Filmteori 2, 
Lund 1995, s. 38
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kastrationsångest till följd av detta dämpas genom sadistisk voyeurism när polisen i slutet 

skjuter henne till döds.

Nightmares Come at Night

I Nightmares Come at Night manipulerar en kvinna och en man en ung kvinna och får henne 

under hypnos att mörda deras kompanjoner som de rånat en juvelerare med, för att slippa dela 

upp bytet. I denna film börjar Franco att pressa gränserna för hur mycket naket och sex man 

kan visa upp i en film, utan att helt offra berättandet. Huvudrelationen i filmen är mellan 

Cynthia och Anna, där Cynthia är den manipulerande och Anna den manipulerade. Den 

feministiska filmforskaren Helen Birch skriver att människor har svårt att greppa våld från 

kvinnor och att kvinnor som mördar därför blir placerade i ett av två olika fack: ”bad –

wicked or inhuman; or mad – not like ’ordinary’ women.”34 Detta passar väl in på Nightmares 

Come at Night där Anna är bad och Cynthia mad. Anna är så ond att hennes manlige kumpan, 

Paul, till sist får nog och avrättar henne. Cynthia å andra sidan är blir så galen av att inte 

kunna skilja verklighet från dröm att hon till slut begår självmord. Paul är därmed den ende 

som kommer levande ur dramat. Trots att han både rånat och mördat framstår han ändå för 

publiken som en hyvens kille, något som en kvinna i en film av Franco aldrig skulle göra.

Vampyros Lesbos

Vampyros Lesbos för över lite av temat från Nightmares Come at Night i och med att det är en 

kvinna som manipulerar en annan kvinna. När det gäller exponeringen av sex går den till och 

med ännu längre än Nightmares Come at Night, med båda de kvinnliga huvudpersonerna 

omotiverat mycket nakna. En intressant detalj som den tillför ur kvinnosynpunkt är den 

lesbiska vampyren, Grevinnan Carody, som blivit våldtagen som yngre och nu hatar alla män.

Lesbiska har genom åren ofta framställts som just vampyrer eller mördare, något som Birch 

skriver delvis grundar sig på skräcken för AIDS som många felaktigt kopplar samman med 

homosexualitet.35 Att Carody som vampyr dödar sina offer genom överföring av blod 

förstärker bara denna teori. Dessutom kopplas kvinnlig homosexualitet ihop med 

extremfeministiska manshatare, vilket det också spelas på i Vampyros Lesbos.36 Det mest 

intressanta är dock relationen mellan filmens två kvinnliga huvudpersoner Carody och Linda.

                                                
34 Helen Birch, “Introduction”, i Helen Birch Moving Targets – Women, Murder and Representation, London: 
Virago Press 1993, s. 5
35 Christine Holmlund, “A Decade of Deadly Dolls”, i Helen Birch (red.) Moving Targets – Women, Murder and 
Representation, London: Virago Press 1993, s. 149
36 Christine Holmlund, s. 149
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Hela filmen centreras kring hur Carody telepatiskt och fysiskt kallar på Linda och vill initiera 

henne i vampyrernas sällskap. Hon försöker motstå, men kan inte. Hon får hjälp av en doktor 

som råkar vara expert i ockultism som förklarar hur man ska döda en vampyr. Till slut inser 

hon att hon inte vill vara en vampyr och dräper grevinnan. Det hela kan implicit ses som en 

kamp mot homosexualitet, som det också skulle ha inneburit för Linda att bli vampyr, där 

sensmoralen blir något i stil med att homosexualitet är en sjukdom som måste bekämpas.

Därför fungerar scenerna mellan dessa två kvinnor även för en manlig åskådare. Vampyros 

Lesbos är den enda av de sju filmerna jag undersöker där en kvinna medvetet dödar, men ändå 

undkommer med livet i behåll. Det som bidrar till att hon får överleva är dels att personen hon 

dödar är en lesbisk manshatare och dels att hon är, som Birch skriver, galen vid mordets 

tidpunkt.

She Killed in Ecstasy

She Killed in Ecstasy är betydligt mer endimensionell i sitt berättande än de två tidigare 

filmerna jag gått igenom som båda var fyllda med drömsekvenser. En man dör av förtvivlan 

efter att ha blivit utesluten ur forskarkåren på grund av omoraliska experiment. Hans fru 

hämnas på de fyra verkställande forskarna genom att döda dem och sedan ta livet av sig. Som 

redan tidigare nämnts har historien mycket gemensamt med Diabolical Doctor Z. Den främsta 

skillnaden, i alla fall ur kvinnosynpunkt, är att det denna gång är den hämnande kvinnan, Mrs. 

Johnson, själv som utför dåden och att en av forskarna är kvinna. De manliga forskarna 

hugger eller skär hon först ihjäl med kniv innan hon stöter kniven i skrevet på dem medan hon 

nöjer sig med att kväva den kvinnliga forskaren. Alla forskarna hetsar hon upp sexuellt innan 

hon utför dådet. Varför hon förför sina offer och sedan stympar dem har ingen som helst 

förankring i handlingen, utan man får anta att det är en form av effektsökande. Eftersom det 

som visualiseras är en av mannens primalskräcker, kastrationsångesten, väcker det obehag hos 

alla män och är därmed ett synnerligen effektivt grepp för att chockera den allt mer 

avtrubbade publiken med, som vant sig vid grövre och grövre scener.

Sammanfattning

Kvinnosynen i Francos skräckfilmer var som väntat allt annat än positiv, men man kan ändå 

se en liten skymt av förändring under åren som jag undersökt. Efter att kvinnan i början var 

marginaliserad och helt passiv får hon ta allt större plats och får större och större 

handlingsfrihet. Den intressantaste aspekten ur kvinnosynpunkt måste vara att kvinnan går 
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från att vara offer för en manlig förövare i The Awful Dr. Orloff, The Sadistic Baron Von 

Klaus och Dr. Orloff’s Monster till att vara förövare av ett manligt offer i Diabolical Dr. Z, 

Vampyros Lesbos och She Killed in Ecstasy. Frågan är om en liknande utveckling fortsätter i 

resten av Francos karriär, jag kan bara anta att den inte gör det. En anledning till att den 

utvecklades som den gjorde under den period jag undersökt beror säkerligen på 

kvinnorörelserna framfart på 60-talet, en annan på att samhället fick en allt friare syn på sex.

Det råder dock aldrig någon tvekan om att kvinnans huvudsakliga uppgift i en film av Franco 

är att bli tittad på.

     Den huvudsakliga orsaken till att kvinnobilden ser ut som den gör måste ändå vara 

filmernas genomgående exploativa karaktär. De är inte ute efter att förändra filmklimatet eller 

att skänka insikt till åskådaren, utan bara att utnyttja de billiga knep som finns för att locka 

åskådaren att se filmen. Jag är därför väldigt tveksam till att de implicita tolkningarna jag 

gjort av vissa filmer är medvetna, men oavsett om det finns en tanke bakom eller ej finner jag 

dem likväl intressanta.
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Filmer

Gritos en la noche (The Awful Dr. Orloff), Ydex Eurocine, Spanien 1962, Producent: Leo 

Lax, Marius Lesoeur och Serge Newman, Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús Franco, 

Fotograf: Godofredo Pacheco, Klipp: Alfonso Santacana, Musik: José Pagán och Antonio 

Ramírez Ángel, Skådespelare: Howard Vernon (Dr. Orloff), Conrado San Martín (Inspector 

Tanner), Diana Lorys (Wanda Bronsky), Perla Cristal (Arne), María Silva (Dany), Ricardo 

Valle (Morpho), Mara Laso (Irma Gold), Venancio Muro (Jean Rousseau), Félix Dafauce 

(Inspector)

La Mano de un hombre muerto (The Sadistic Baron Von Klaus), Albatros Film C.P.C., 

Spanien 1962, Producent: Georges Estin, Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús Franco, 

Fotograf: Godofredo Pacheco, Klipp: Ángel Serrano, Musik: Daniel White, Skådespelare: 

Howard Vernon (Max von Klaus), Hugo Blanco (Ludwig von Klaus), Gogó Rojo (Margaret), 

Fernando Delgado (Karl Steiner), Paula Martel (Karine), Ana Castor (Linda)

El Secreto del Dr. Orloff (Dr. Orloff’s Monster), Eurocineac, Spanien/Österrike/Frankrike

1964, Producent: Marius Lesoeur, Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús Franco, Fotograf: 

Alfonso Nieva, Klipp: Ángel Serrano, Musik: Daniel White & Fernando García Morcillo, 

Skådespelare: Hugo Blanco (Andros), Agnès Spaak (Melissa), Perla Cristal (Rosa), Marcelo 

Arroita-Jáuregui (Dr. Conrad Jekyll), José Rubio (Juan Manuel), Pastor Serrador (Inspector 

Klein)

Miss Muerte (Diabolical Doctor Z), Speva Films – Ciné Alliance (Paris) & Hesperia Films 

(Madrid), Spanien/Frankrike 1966, Producent: Michel Safra & Serge Silberman, Regissör: 

Jesús Franco, Manus: Jesús Franco, Fotograf: Alejandro Ulloa, Klipp: Jean Feyte, Musik: 

Daniel White, Skådespelare: Antonio Jiménez Escribano (Dr. Zimmer), Guy Mairesse (Hans 

Bergen), Howard Vernon (Dr. Vicas), Mabel Karr (Irma Zimmer), Fernando Montes (Dr. 

Phillippe Brighthouse), Estella Blain (Nadja/Miss Muerte)
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Les Cauchemars naissent la nuit (Nightmares Come at Night), Prodif, Liechtenstein 1970, 

Producent: Karl Heinz Mannchen, Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús Franco, Fotograf: 

José Climent, Klipp: Nadia, Musik: Bruno Nicolai, Skådespelare: Diana Lorys (Anna de 

Istria), Paul Muller (Dr. Paul Lucas), Jack Taylor (Cincia's Lover), Colette Giacobine

(Cynthia Robins), Andrés Monales (The Neighbor), Soledad Miranda (Neighbor´s Girlfriend)

Vampyros Lesbos, Tele-Cine, Spanien/Västtyskland 1971, Producent: Artur Brauner, 

Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús Franco & Jaime Chávarri, Fotograf: Manuel Merino, 

Klipp: Clarissa Ambach, Musik: Manfred Hübler, Sigi Schwab & Jesus Franco, Skådespelare: 

Ewa Strömberg (Linda Westinghouse), Soledad Miranda (Countess Nadine Carody), Andrés 

Monales (Omar), Dennis Price (Dr. Alwin Seward), Paul Müller (Dr. Steiner). Heidrun 

Kussin (Agra), Michael Berling (Dr. Seward's Assistant)

Sie tötete in Ekstase (She Killed in Ecstasy), Tele-Cine, Spanien/Västtyskland 1971,

Producent: Artur Brauner & Arturo Marcos, Regissör: Jesús Franco, Manus: Jesús, Fotograf: 

Manuel Merino, Klipp: Clarissa Ambach, Musik: Manfred Hübler, Sigi Schwab & Bruno 

Nicolai, Skådespelare: Soledad Miranda (Mrs. Johnson), Fred Williams (Dr. Johnson),

Howard Vernon (Prof. Jonathan Walker), Paul Müller (Dr. Franklin Houston), Ewa 

Strömberg (Dr. Crawford), Horst Tappert (Inspector)

Count Dracula (Jesús Franco, 1970)

Das Frauenhaus (Blue Rita, Jesús Franco, 1977)

Die Folterkammer des Dr. Fu Man Chu (The Castle of Fu Manchu, Jesús Franco, 1969)

Die Säge des Todes (Bloody Moon, Jesús Franco, 1981)

Eugénie (Eugénie de Sade, Jesús Franco, 1970)

Eugenie (Eugenie... the Story of Her Journey Into Perversion, Jesús Franco , 1970)

Faceless (Jesús Franco, 1988)

Greta - Haus ohne Männer (Ilsa, the Wicked Warden, Jesús Franco, 1977)

Halloween (Alla helgons blodiga natt, John Carpenter, 1978)

Il Trono di fuoco (The Bloody Judge, Jesús Franco, 1970)

Jack the Ripper (Jesús Franco, 1976)

Les Yeux sans visage (De bestialiska, Georges Franju, 1959)

Marquis de Sade: Justine (Justine, Jesús Franco, 1969)

Necronomicon - Geträumte Sünden (Succubus, Jesús Franco, 1968)
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Paroxismus (Venus in Furs, Jesús Franco, 1969)

Tenemos 18 años (We Are 18 Years Old, Jesús Franco, 1959)

The Blood of Fu Manchu (Jesús Franco, 1968) 

The Lady from Shanghai (Lady från Shanghai, Orson Welles, 1947)

Witchfinder General (Michael Reeves, 1968)


