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Abstract 
 
This work is meant to contribute to the research of adaption studies by focusing on a 
special case: the transformation of a fictional diary into a movie. In order to sustain the 
form of the literary source the adaptation to movie requires certain strategies. First of 
all, the diary genre is characterized by a one- dimensional narration. Second, diaries 
only supply a few written dialogues, hence this “void” has to be compensated and filled 
by media specific measures. Third, the investigated diary is a story of individualization 
and emancipation of a single woman. Therefore not only the lack of dialogues but also 
the lack of actors composes a challenge to the work of adaptation. The main task is thus 
to analyze the literary source and the movie and identify the specific strategies that 
make the transformation of a fictional diary into a movie possible. 
 

Nyckelord 
 
Novel, fictional diary, film, adaptation, case study, Marlen Haushofer, Väggen. 
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1 Inledning 
 

”Idag, den femte november börjar jag att skriva min rapport.” Så låter den första raden i 

romanen Die Wand/Väggen av Marlen Haushofer som publicerades 1963. Första gången 

jag mötte texten var i form av en radioföljetong som sändes av Sveriges Radio 2012. 

Romanen handlar om en namnlös kvinna, som blir isolerad från omvärlden och 

genomgår en emancipationsprocess. När jag fick veta att romanen skulle filmatiseras 

trodde jag inte att detta skulle vara möjligt. Den består i sin helhet av 

dagboksanteckningar skrivna av huvudkaraktären och ett avgörande inslag är en osynlig 

vägg. Men Julian Roman Pölsler tog sig an utmaningen och adapterade romanen till 

film 2012.  

Skådespelaren Martina Gedecks prestation stod i centrum för filmens 

mottagande. Eftersom hon är huvudkaraktären måste hon fängsla publiken genom hela 

filmen. Hennes ansikte visas i långa kameratagningar och publiken söker efter spår av 

de starka känslorna, som händelserna i filmen utsätter henne för. Det är hennes röst som 

berättar historien, hon är romanens jag. Även de krävande omständigheterna kring 

inspelningen i en avlägsen dalgång i alperna i alla typer av väder och olika årstider fick 

en hel del uppmärksamhet. Filmen Die Wand/The Wall1 hyllades på Berlinfestivalen 

2012 och var Österrikes kandidat för en Academy Award 2014, men fick ingen 

utmärkelse. 

Det finns många romaner som blivit filmatiserade. Några har blivit 

framgångsrika i publikens ögon, några har ratats av olika skäl. Men jag hittade – 

förutom Die Wand – bara ett enda exempel där en fiktiv dagbok med jaget som enda 

aktör2 blivit filmatiserad. Detta är alltså en sällsynt företeelse som kräver speciella 

strategier och metoder, och det är därför intressant att titta närmare på dem. I adaptionen 

ingår att transmediera kvinnans individuella utveckling, som är ett viktigt inslag i 

romanen, och detta ställer speciella krav på manuset. Jag tror att analysen av romanen 

och filmen kan tillföra området adaptionsstudier ett intressant exempel på 

adaptionsstrategier som tillämpades för att transmediera dagbokens ensidiga 

fokalisation. 

                                                 
1 För att få en uppfattning om filmen, se på http://www.diewand-derfilm.at/ eller 
http://www.rogerebert.com/reviews/the-wall-2013 
2 Två bikaraktärer försvinner efter några minuter. Fyra sidor innan romanens slut dyker en man upp. Men 
det är kvinnan som ensam står i centrum av diegesen.  
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I analysen ska jag ge en kort sammanfattning av Haushofers roman och 

filmens intrig. I en jämförelse mellan två scener i både roman och film vill jag 

undersöka vilka ekvivalenta uttrycksformer kvinnans individuella utveckling får i 

filmen. På så sätt vill jag komma fram till vilka adaptionsstrategier som ligger till grund 

för filmatiseringen. Kvinnans emancipationsprocess är starkt förknippad med 

dagboksformen. Dagboken är en manifestation av hennes individuella öde och måste 

därför vara en del av adaptionen, särskilt med tanke på att det inte finns några andra 

karaktärer i händelseförloppet. Analysen ska upplysa om hur filmiska medel 

transporterar sådana narrativa element och hur huvudkaraktärens emancipation 

gestaltas. På så sätt vill jag komma fram till vilka strategier filmen använt för att 

adaptera den fiktiva dagboken och vilka likheter och skillnader mediernas sätt att berätta 

tillhandahåller. Avslutningen bildar en diskussion om roman och film och kan ses som 

två versioner av samma tema. 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 

Hur adapterar man en dagbok till film där det bara finns ett jag utan några 

dialogpartner? Det jag vill reda ut och analysera vilka strategier regissören använt för att 

få publiken förstå romanens dieges utan att gå miste om dagbokens form. Manuset 

måste kompensera avsaknaden av dialoger på något vis och gestalta de osynliga element 

som beskrivs i romanen. Som en del av transformationen av dagboken måste filmen ta 

itu med en osynlig vägg som skiljer karaktären från omvärlden. Detta är ett avgörande 

element och jag vill visa hur det blir ”synligt” i filmen. 

I fokus av min analys står den enda karaktärens individuella utveckling. 

Genom att granska kvinnans framträdande i filmen vill jag göra adaptionsprocessen 

transparent. För att hennes utveckling ska bli synlig måste audiovisuella medel 

tillämpas, som kan relateras till kvinnans emancipationsprocess. Detta betyder att jag 

ska analysera hur klippning, kameravinklar, ljus- och ljudsättning kan fungera som 

ekvivalenta element i adaptionen och om de kan göra filmen till bärare av samma 

emancipationstema som finns i romanen.  

I uppsatsens centrum står en redogörelse för vilka strategier regissören 

använt för att transformera den fiktiva dagboken till film. Hur har han förvandlat 

dagbokens struktur och dess endimensionella berättelse genom audiovisuella 

uttrycksmedel? Hur transformerar regissören kvinnans utveckling utan hjälp av 

dialogpartner? Den osynliga väggen, som omslutar hennes värld, är ett avgörande 
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element i romanen och måste transformeras på ett övertygande sätt för att filmens intrig 

ska kunna fungera. Till sist ska jag undersöka vilket nytt fokus filmen sätter på 

romanen. Är det samma berättelse som framförs av två olika medier? 

 
1.2 Om materialet 
 

Romanen Väggen3 av Marlen Haushofer översattes till svenska av Per Erik Wahlund 

1968 och publicerades i flera utgåvor på olika förlag.4  

Marlen Haushofer föddes 1920 i en by i norra Österrike. Som författare 

hittade hon stoffet i de egna erfarenheterna. Hon förklarade att alla hennes karaktärer 

hade drag av henne själv. ”Vid läsning av Haushofers romaner […] förstår man att det är 

hennes liv som hon bit för bit flyttat över till fiktion”.5  Hon dog av cancer redan innan 

hon fyllt 50. Marlen Haushofer skrev flera romaner och barnböcker. 1960 började hon 

skriva romanen Die Wand och blev klar ungefär ett och halvt år senare. 1963 tilldelades 

romanen Arthur Schnitzler-priset. Genom sändningar i den österrikiska radion som 

radioföljetong blev hon mer känd för publiken och kunde för första gången njuta av 

framgången.  

Genom årens lopp har texten översatts till 17 språk och tillhör de 50 mest 

lästa romanerna i Österrike. I över 50 år ansågs den vara omöjlig att adaptera till film på 

grund av en genomgående inre fokalisering och frånvaron av dialogmaterial, konstaterar 

en litteraturvetenskaplig artikel om adaption som finns på filmbolagets hemsida.6  

Julian Pölsler föddes 1954 i en by i Österrike. Han är en känd och 

framgångsrik regissör sedan 1991. Han har skapat TV-serier, dokumentärer och 

långfilmer. Hans filmer har blivit kända för sina udda karaktärer, ofta placerade i en 

naturlig miljö i alperna. Pölsler blev fascinerad av romanen och köpte rättigheterna för 

att göra film av boken. Han fick vänta i flera år innan projektet kunde sättas igång. Hans 

personliga engagemang går att avläsa i faktumet att han själva stod för manuset. I 

samband med filmens lansering publicerades flera kommentarer och diskussioner i olika 

medier. Filmen hade urpremiär 2012 på Berlinfestivalen. Kommentarerna var tvådelade, 

antingen entusiastiskt positiva eller negativa och dömde ut filmen som tråkig. 2013 

sände Bayrischer Rundfunk en sammanfattande uppläsning av romanen i 55 minuter 

                                                 
3 Marlen Haushofer, Väggen, översättning Per Erik Wahlund, Stockholm: ebfa, 2003 
4 Boken är slutsåld för tillfället, men finns tillgänglig på flera bibliotek. Jag lyckades hitta ett antikvariskt 
exemplar som ligger till grund för alla citat. Filmen finns som DVD på tyska. 
5 Daniel Hjorth, förord till Haushofer, Väggen, ibid, 2 
6 www.austrianfilm.at/assets ( sett 2014-10-23)  
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och en teaterpjäs sattes upp för en friluftsteater i Wien. Sedan blev det en 

ljudupptagning till en följetong för Sveriges Radio. Redan innan filmatiseringen hade 

romanen blivit ämne för en mängd litteraturvetenskapliga publikationer.7 

Som nämnts är romanen en fiktiv dagbok och för att komma fram till 

information om dagboksadaptioner granskade jag flera litteraturvetenskapliga databaser. 

Jag hittade flera artiklar om icke-fiktiva dagböcker, bl. a. om Anne Franks kända 

dagbok som filmatiserades 1959, grundad på hennes anteckningar om verkliga 

upplevelser. Ett nyare tema är digitala dagböcker,8 ett tillskott till den dokumentära 

grenen av dagboksskrivandet, som inte är del av min analys. 

Inom skönlitteraturen finns det många fiktiva dagböcker och några har 

adapterats till film. Men romanen Väggens jagberättare uppträder ensam utan några 

andra karaktärers synvinklar eller dialoger. Hon intar en radikalt ensidig dimension i sitt 

berättande, på grund av detta är dagboken unik i romanadaptionens historia. Via nätet 

hade jag tillgång till litteraturvetenskapliga uppsatser och artiklar från flera universitet 

och även där fanns inget annat exempel på en filmatiserad endimensionell dagbok än 

Diary of a Country Priest från 1951, som kommer att bli del av analysen. 

 

 

2 Metod 
 

För att komma fram till svar på frågorna ovan ska jag granska forskning kring 

adaptionsteorier. Forskningsresultat av Kamilla Elliott och Linda Hutcheon samt 

relevanta uppsatser i samlingen Adaptation Studies från 2013 ger den teoretiska 

bakgrunden, som belyser olika faktorer och transmediala relationer, som är inblandade i 

adaptionsprocessen. Speciell forskning kring litterära adaptioner ska lyfta fram vilka 

narrativa element som kan bli omvandlade till film och hur en transmediation kan se ut. 

Hur kan dagbokens struktur överföras till ett nytt medium? Narratologi och semiotik 

levererar termer för att förstå och beskriva adaptionsprocessen. Forskning av Brian 

McFarlane hjälper analysen att beskriva vägen från ett verbalt medium till film. 

Eftersom romanens enda huvudkaraktär genomgår en emancipationsprocess är 

                                                 
7 Rita Morrien, Weibliches Textbegehren bei Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer und Unica Zürn,  
Epistema Literaturwissenschaft Bd. 193, Würzburg: Königshausen und Neumann, 1996 och  
Linnéa Deurell, Das geschlechtslose Ich, Kandidatuppsats, Högskola Dalarna, 2013 
8 Åke Walldius, “Visual diaries: Revival of a Documentary Form of Digital Culture”, i: Fullerton, 
Widding (ed): Moving Images: From Edison to the Webcam, Stockholm, 1998, urn:nbn:se:kth:diva-
110112, tillgänglig: 2013-01-10 ( hämtad 2014-04-27) 
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forskning kring feministisk filmteori relevant. Laura Mc Mulveys och Hajnal Királys 

studier ska hjälpa till att reda ut kvinnors mediala framträdande. 

Väggen är en dagboksroman och dess litterära särdrag och struktur måste 

utgöra en del av adaptionsstrategin. Därför ska jag analysera dagbokens form och 

innehåll. Dessutom ska en känd dagboksfilmatisering bidra med information om vilka 

adaptionsstrategier som där använts för filmatisering. Närläsningen av romanen och en 

jämförelse mellan två centrala scener ska visa vilka narrativa element som adapterades 

och på vilket sätt. En redogörelse om filmmusikens funktion ska ge den teoretiska 

bakgrunden åt en analys av ljudets funktioner i filmen Die Wand.  

 

 

3 Tidigare forskning i adaptionsteori 
 

För att förstå vilka faktorer och processer som ingår i en adaption ska jag redogöra för 

hur forskningen hittills har resonerat kring fenomenet. Adaption betecknar en 

transformation av innehåll och form mellan all konst och medier.  Det är ingen ny 

företeelse utan har funnits sedan århundraden. Konstverk av olika slag blir till 

inspiration och kan få en återspegling i en annan genre eller medium. Ibland är källan 

uppenbar, ibland mer avlägsen, som en intertextuell kommentar till något som skapats 

för länge sedan. John Bryant konstaterar att det krävs en tydlig hänvisning till källan för 

att man ska kunna kalla en sådan omvandling för adaption. ”Adaptation is an announced 

retelling of an originating text.”9 

Adaptionsprocessen kännetecknas av ett beslagstagande, där en text 

genomgår en assimilationsprocess som styrs av adapterarens egen talang och avsikt. 

Linda Hutcheon10 betonar att det krävs både adapterarens tolkning och kreativitet för att 

en adaptionsprocess ska komma i gång. 

Att adaptera innebär att transformera från ett teckensystem till ett annat. 

Jag ska utveckla tanken närmare i ett senare avsnitt. Transformationen medför stora 

förändringar som präglas av funderingar kring textens kärna och stil. Långa romaner 

genomgår förkortningar och förtätningar, en process som styrs av en rad faktorer som 

rymmer både tekniska som konstnärliga och ekonomiska aspekter. När en åskådare 

                                                 
9 John Bryant, “Textual identity and adaptive revision: Editing adaptation as a fluid text”, i: Jørgen Bruhn, 
Anne Gjelsvik, Erik Frisvold Hanssen (ed): Adaptation Studies - New Challenges, New Directions 
London, New York: Bloomsbury 2013, 48 
10 Linda Hutcheon, Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation, 2. Edition, Canada, USA: Routlegde, 2013, 
18 
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konfronteras med en adaption vars källa är känd startar ofrånkomligen en dialog som 

går ut på att jämföra verken. När en adaption upplevs som misslyckad är det ofta inte en 

fråga om otrohet mot originalet, utan bristande kreativitet som inte klarat av att göra 

adaptionen till ett verk med ett eget estetiskt värde.11   

Kamilla Elliott12 poängterar att det är omöjligt att skapa en enda teori som 

kan omfatta de oräkneliga aspekter som ingår i adaptionen. Hon tänker tvärtom: ”Rather 

than solely adapting adaptation to theories, theories also need to adapt to adaptations.”  

För att kunna gå en sådan väg krävs det att man lämnar gängse hierarkiska uppfattningar 

som stelnade i ett antingen – eller: kropp – själ, abstrakt – konkret, materia – ande, 

filosofi – empirism. Elliott beskriver det som att begå heresi när hon tänker sig innehåll 

skilt från form.13 Detta innebär ett paradigmenskifte som möjliggör en teoretisk 

diskussion av adaption. Innehåll kan ha ett liv utan form. Elliott tar hjälp av en annan 

disciplin, kognitionsforskning, som en bro mellan humaniora och naturvetenskap. En 

interdisciplinär teori kan omfatta rörelser mellan form och medier och på så sätt komma 

fram till en teori om intermediala relationer.14  

 

3.1 Adaption som en del av intermedial forskning 
 

Många forskare uppfattar adaptionsprocessen mer som en enkelriktad väg, som leder 

från en litterär källa till filmatisering. Nyare forskning, som bland andra Jørgen Bruhn 

presenterar, beskriver processen som en dialog. Han hänvisar till att källtexten förändras 

genom adaptionsprocessen. Källan sätts in i ett nytt kulturellt sammanhang och detta 

förändrar receptionen. Eftersom ett nytt medium bjuder på nya synvinklar får publiken 

en vidgad uppfattning om källan. Bruhn citerar Morris Beja, Keith Cohen och Robert 

Stam, som alla framhäver det dynamiska och intertextuella i adaptationsprocessen. 

Grundad på Mikhail Bakhtins forskning definierar Bruhn adaption ”as a dialogic 

process of negotiation between transmedial similarities and media specific 

differences.”15 

                                                 
11 Hutcheon, 2013, 20f 
12 Kamilla Elliott, “Theorizing adaptations/adapting theories”,i: Bruhn, Gjelsvik, Hanssen (ed): 
Adaptation Studies – New Challenges, New Directions, London, New York: Bloomsbury, 2013, 32  
13 Kamilla Elliott, Rethinking the Novel/Film Debate, 2. Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 
2009, 134 
14 Elliott, 2013, 37 
15 Jørgen Bruhn, “Dialogizing adaptation studies: From one-way transport to a dialogic two-way process”, 
i: Bruhn, Gjelsvik, Hanssen (ed): Adaptation Studies – New Challenges, New Directions, London, New 
York, Bloomsbury, 2013, 76 
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Genom framsteg inom medieteknologin har antalet möjligheter att använda ett 

källmedium i olika form ökat. En roman adapterad till film kan bli transmedierad till 

dataspel eller serietidning och skapar nya trender inom mode och design, som i sin tur 

sätter nytt fokus på källan. John Bryant använder termen ”fluid text”, där han uppfattar 

ett verk som summan av alla versioner som åstadkommits genom adaption: ”A fluid text 

is any work that exists in multiple versions in which the primary cause of those versions 

is some form of revision.”16 Romanen Die Wand har blivit transformerad till en rad 

olika medier. Alla versioner framför mediernas egna sätt att berätta, de ökar romanens 

läskrets och förändrar källmediets reception. Att jag först mötte texten i form av en 

ljudupptagning genererade till intresset för romanen. Eftersom receptionssituationen var 

annorlunda blev läsandet en ny upplevelse, som gav möjlighet till en fördjupad 

konfrontation med romanen.   

Alla som är delaktiga i att skapa en sådan bearbetning bidrar med sina 

egna förväntningar och kunskaper, som i sin tur återspeglar deras kulturella härkomst. 

”Cultural revision” kallar John Bryant17 den här processen. Betydelsen i att forska kring 

adaptioner ligger i att mäta distansen som ligger mellan och under adaptiva versioner, 

Frågor kring ett förändrat fokus, nya intertextuella relationer eller inflytande av en 

annorlunda kulturell bakgrund är relevanta. Versionerna är relaterade med varandra utan 

att förlora sin identitet när deras transformationsstrategier är transparenta. 

 

3.2 Olika sätt att beskriva adaptionsprocessen 
 
Forskarna ville hitta ett sätt att systematisera relationen mellan källmedium och 

adaption. Det finns många faktorer som är inblandade och det tycks vara svårt att 

kartlägga alla faktorer som är inblandade i processen: ”[T]he number of variables 

involved in any adaptation approach[es] infinity. There are thus no models of how to 

adapt […]. There are, however a series of case studies.”18 

De olika sätten att beskriva adaptionsprocessen rymmer skilda 

uppfattningar om adaption och dess produkt. Kamilla Elliott favoriserar begreppet 

analogi, eftersom medierna i adaptionsprocessen är principiellt olikartade och en 

analogi vill inte reproducera innehållet exakt. För att förklara fördelen med 

                                                 
16 Bryant, 2013, 47ff 
17 ibid 
18 Colin McCabe,”Introduction. Bazinian Adaptation: The Butcher Boy as Example” i: Colin McCabe et 
al., True to the Spirit: Adaptation and the Question of Fidelity, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
citerad efter: Elliott, 2013, 23 
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analogiteorin tar hon hjälp av en analogi som härstammar från en filmatisering av Lewis 

Carrolls Through the looking glass: ”The endlessly inverting mutual containment of 

facing mirrors epitomizes the blend of opposition and inherence propounded by looking 

at glass interart analogies.”19 Relationen mellan olika konstarter liknar en ständigt 

pågående process, där innehåll utsätts för förändring av mediernas speciella sätt att 

framställa mening. 

Medan Elliott uppfattar adaption som en sick-sack-rörelse ser Linda Hutcheon 

processen mer som en linjär händelse, när hon talar om adaption som en upprepning 

utan kopiering. ”We find a story we like and then do variations on it through 

adaptation.”20 En sådan uppfattning är relaterad till praktiken, till verkligheten, där stora 

mängder av romanadaptioner förser en hel industri med material. Men vad händer 

egentligen när en roman blir till film? 

 

3.3 Semiotik  
 

Det är framförallt meningen – the story – som blir transformerad till film. För att förstå 

processen delar man upp den i små tecken, som blir sammansatta till sekvenser. 

Semiotik är den vetenskap som studerar hur tecken används i kommunikativa 

sammanhang, hur mening uppstår i gester, bilder och ord. För att kunna beskriva 

adaptionsprocessen ska jag använda mig av Brian McFarlanes forskning,21 som bland 

annat sysslar med att analysera hur narrativa funktioner kan överföras till ett nytt 

medium. 

Han diskuterar termer som är hämtade från Roland Barthes, som skilde 

mellan distribunala funktioner som syftar till operationer i det horisontala 

händelseförloppet, där någonting händer eller blir uträttat, och integrala funktioner, som 

hänvisar till psykologiska stämningar och strömningar i skeendets vertikala förlopp. De 

distribunala funktionerna, även kallade ”cardinal functions”, driver berättelsen framåt 

och formar en tidslinje. De bär på allt som händer och karaktärernas agerande. Ett 

exempel i romanen Väggen utgör huvudkaraktärens beslut att härda ut i isolationen, att 

skaffa rutiner och skriva dagbok. Integrala funktioner kallade Barthes för ”indices”, de 

står för atmosfären i berättelsen, för psykologiska stämningar som ligger under 

                                                 
19 Elliott, 2009, 210 
20 Hutcheon, 2013, 173 
21 Brian McFarlane, Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford: Clarendon, 
1996, 12f 
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karaktärernas agerande. Deras uppgift är att skildra miljö, tankar och minnen och de 

påverkar starkt vår läsning av romanen. Integrala funktioner i Haushofers roman intar 

bland annat filmens musik, sättet att visa kvinnan på bild och landskap. Cardinal 

functions utgör berättelsens struktur och kan transformeras till film. De kan inte 

förändras utan måste behålla sin karaktär, för annars skulle det leda till en helt annan 

berättelse. Dagbokens struktur intar en sådan funktion. Barthes delade in integrala 

fuktioner i ytterligare två grupper, som han kallade för ”indices proper” och 

”informants”. De förstnämnda är ofta otydliga och vaga, då de uttrycker åsikter, 

minnen, tankar och atmosfär. Därför kan de inte övertas direkt. ”Informants” innehåller 

information som kan transformeras till ett annat medium. De förmedlar kännedom om 

karaktärernas ålder, yrke eller berättelsens platser och rum. Sammantaget ger de en 

känsla av autenticitet åt romanen. 

Den här terminologin gör det möjligt att analysera dagbokens 

transformation till film. I ett senare avsnitt ska jag kategorisera de olika narrativa 

funktionerna och närmare beskriva deras förvandling till ett audiovisuellt medium. 

 

 

4  Litterära adaptioner 
 

De flesta forskare definierar romanen som ord och filmen som bild och ljud och 

insisterar på att man inte kan översätta dem. Kamilla Elliott beskriver relationen mellan 

de olika semiotiska systemen så här: ”Att the heart of the novel and film debate lies a 

particularly perplex paradox: on one side, novels and films are diametrically opposed as 

’words’and ’images’, at war both formally and culturally.”22 Det finns två läger: Den 

litterära ståndpunkten påstår att en film aldrig kan nå bokens nivå när det gäller kvalitet 

och kvantitet. ”The book is better” är slagordet. En sådan adaption är gjord för att folk 

som konsumerar masskultur ska bli vana vid kanonlitteratur, ett pedagogiskt syfte alltså. 

Elliott frågar varför ingen i kritikerskaran diskuterar en romans brister för att bli en bra 

adaption. Boken anses vara en överlägsen konstform jämfört med filmen.23 

Den filmiska ståndpunkten förespråkar en mer balanserad modell. Filmens 

uppgift är att vara trogen sitt eget semiotiska system, trogen filmiska tecken, 

konventioner, publiken och genren. När läsaren eller åskådaren känner till den litterära 

                                                 
22 Elliott, 2009, 1 
23 ibid, 128 
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källan ingår hon oundvikligen i en intertextuell dialog medan hon jämför texten och 

adaptionen. Roland Barthes och Julia Kristeva har lagt fram nya intertextuella teorier 

som relativiserar de tidigare postromantiska kraven på originalitet och autonomi: 

”Instead, texts are said to be mosaics of citations that are visible and invisible, heard and 

silent; they are already written and read.”24 Detta gäller även adaptioner om de blir 

presenterade just som sådana. Ett medium är i sig upphov till andra medier.   

När en roman ska bli film måste manusförfattaren genomföra förändringar. 

I en manusförfattares handbok hittade Elliott flera avsnitt som talade om den icke-

filmiska naturen hos några litterära genrer och hur man kan få bukt med dem genom att 

avlitterarisera för adaptionens skull. Manuset skulle rensa källan tillräckligt för att en 

filmatisering skulle kunna vara möjlig. Källmediet kallades i så fall för ofilmiskt: 

”’Uncinematic’ in this context comes to mean more than simply ’not cinema’. It means 

’anticinema’”.25 Sådana filmadaptioner börjar vanligtvis med en kort kamerasekvens 

som visar källan. Den korta inställningen suddas ut för att visa filmens övertag över 

romanen, tolkar Elliott den filmiska ståndpunktens företrädare. Det finns flera exempel 

på ett sådant tillvägagångssätt, som Troells Mobergfilmatisering som Jørgen Bruhn 

analyserar26 och även filmen Die Wand använde sig av det. Ännu på 2000-talet var 

många forskare ense om att ”if a film makes no sense without recourse to a prior text, 

then it is not aesthetically realized. If it is aesthetically realized, then its use of source 

material is of historical not of aesthetical interest.27 Men jag ser källans medverkan i en 

filmatisering mer som en ledtråd i en intermedial process, som är öppen att föras vidare. 

Dessutom finns estetiskt tilltalande lösningar för källans medverkan i film både hos 

Troell och Pölsler. En synlig källa hänvisar till att den är ett led i olika transmediala 

relationer. 

Trots sådana förbehåll utgör litterära adaptioner en majoritet. Mellan 1927 

och 2000 var 67 % av alla filmer som fick en Academy of Motion Picture Art and 

Science award litterära adaptioner.28 André Bazin, som enligt Elliott blev förbisedd av 

många, protesterade mot att romaner nästan försvinner i en filmadaption, där man 

försöker hitta visuella motsvarigheter för en verbal presentation. Romanen skulle bli 

bekräftad och bejakad av filmen och inte lösas upp i den. Sådana filmer måste inte vara 

                                                 
24 Hutcheon, 2013, 21 
25 Elliott, 2009, 129 
26 Bruhn, 2013, 77 
27 W. Luhr, P. Lehman, Authorship and Narrative in the Cinema: Issues in Contempory Aesthetics and 
Critcism, New York: Putnam, 1977, citerad efter: Elliott, 2009, 130 
28 ibid, 131 
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trogna texten, för filmen är romanen. I så fall hade filmen lyckats fånga romanens 

kärna. Dessutom blir den multiplicerad och får en större publik genom filmen, så som är 

fallet med romanen Die Wand. ”While to some extent this version of literary cinema 

hallows and preserves the novel, it  does so by treating the novel as an object, an 

artifact, a textile, a cluster of cultural symbols in the  film, constituting only a part of the 

culture that a film represents.”29 Romanen och filmen har på så sätt en dialektisk 

relation, som förhindrar att filmen kan ersättas av romanen och att romanen blir till en 

del av världen som filmen representerar. Båda medierna har fått ett eget estetiskt värde, 

deras versioner kan ses som två relaterade konstföremål. 

Vad är det som transformeras när en litterär text blir till källmediet i en 

adaption? Kan man omvandla ord i bild och ljud? Detta är ett omdiskuterat ämne. Enligt 

Linda Hutcheon antar de flesta teorier att ”the story is the common denominator, the 

core of what is transposed across different media and genres, each of which deals with 

that story in formally different ways.”30 Det är alltså inte ord utan mening som uppstår i 

ett nytt medium; mening finns i summan av alla narrativa komponenter: ”its themes, 

events, worlds, characters, motivations, point of view, consequences, contexts, symbols, 

imagery, and so on.”31 Betyder det att alla element i en roman går att adaptera?  

 

4.1 Novel-to-film-studies  
 
Adaptionsteorin har påverkats starkt av den pågående traditionen att använda realistiska 

romaner som ett källmedium för en filmatisering. Deras sätt att beskriva verkligheten 

har gynnat en transformation till film. Många av 1900-talets författare – Virginia Woolf, 

Henry James, Joseph Conrad, med flera – visade stort intresse för det nya mediets 

möjligheter. Vilka är de förändringar som källan genomgår och hur kan man beskriva 

dem? George Bluestone32 påpekade att det finns skillnader mellan att uppfatta en bild 

visuellt och en mental fantasi. Detta utgör kärnan av de två olika mediernas relation till 

varandra, menar han. Dessutom finns det stora skillnader i sättet hur sådana bilder 

produceras och hur de mottas av filmtittarna. Men Bluestone medger att det är nära nog 

omöjligt att skilja mellan mentala bilder, vilka generas av verbala stimuli, och sådana 

som kommer från icke-verbala stimuli, detta är en erfarenhet som jag kände igen när jag 

analyserade en roman och en film. Efter ett tag var det svårt att skilja mellan bilder från 

                                                 
29 Elliott, 2009, 131f 
30 Hutcheon, 2013, 10 
31 ibid 
32 George Bluestone, Nove to Film, Berkeley: University of California Press, 1957, 1 
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filmen och mina egna bilder, som uppstod genom romanläsningen. Både filmen och 

romanen vill berätta en historia och denna är uppbyggd som en sekvens av händelser, 

som är förknippade med varandra genom karaktärer som gestaltar skeendet.  

Ett kriterium som ofta förekommer i diskussioner kring 

romanfilmatisering är att den ska vara trogen originalet. Man har ansett att romanen 

publicerades först och därför bör den mindre respekterade filmindustrin visa vördnad. 

Argumentet grundar sig på att det finns en enda djupgående tolkning av texten som ska 

övertas av regissören. Det har gjorts försök att skilja mellan en texts bokstavligt 

återgivna mening och ett mer avancerat sätt att komma fram till dess andemening eller 

essens. Detta är problematiskt, för det finns ofta flera tolkningar av en roman och en 

film kan bara återge manusförfattarens version. 

Eftersom det finns många olika sätt att läsa en roman finns det likaså helt 

olika sätt att adaptera en berättelse till film. Som jag kommer att visa är det alltid 

adapterarens individuella tolkning som har realiserats i mediets eget sätt att berätta. 

Filmen kan inte ersätta romanen, den utgör en av flera tänkbara versioner. Dessutom 

finns det många externa aspekter som styr en romanadaption. Långa romaner genomgår 

förkortningar och förtätningar, en process som styrs av en rad faktorer som rymmer 

både tekniska som konstnärliga och ekonomiska aspekter.33 

 
4.2 Adaption av en dagboksroman 
 

Vilka strategier kommer till användning när en fiktiv dagbok ska bli film? En sådan text 

har karakteristiska drag som gör en filmatisering speciell. I en dagbok manifesteras en 

individs personlighet i en text; en självkonstruktion som senare ska bli delaktig i 

ytterligare en transformation när den blir adapterad till film. Adaptionen framträder här i 

dubbel bemärkelse, ”as a movement of writing (transforming the self into writing) and 

writing as a movement (towards new mediations).”34 Anna Sofia Rossholm resonerar 

kring en dagboks speciella villkor i adaptionen. Hon lyfter fram dagboksskrivandet som 

ett gränsöverskridande element mellan den intima sfären och den offentliga 

självkonstruktion som varje (fiktiv) dagbok är präglad av. Den vill vara en autentisk 

redogörelse, ett original som vittnar om en individs liv, där varje nyans är betydelsefull. 

Detta ställer stora krav på skådespelarna – en aspekt som jag ska återkomma till. 

                                                 
33 Hutcheon, 2013, 28 
34 Anna Sofia Rossholm, “Auto-adaptation and the movement of writing across media: Ingmar Bergman’s 
notebooks”, i: Bruhn, Gjelsvik, Hanssen (ed), Adaptation Studies – New Challenges, New Directions, 
London, New York: Bloomsbury, 2013, 206 
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När man diskuterar trogenhet till originalet i en romanfilmatisering vet man att filmen 

bara visar en version av många tänkbara: ”Put simply, an adaptation is truthful or 

untruthful to the content or form of another text, whereas a diary is truthful or untruthful 

to life itself or to the actual moment of writing.”35 För att stödja dagbokens autenticitet 

kan åskådaren iaktta karaktären i skrivandets stund, så att dagbokens grafiska tecken 

vittnar om adaptionens påstådda originalitet. 

Dagbokens struktur med sin lineära tidslinje och den inre fokalisationen 

utgör en distribunal funktion, den kan inte förändras. Därför ska jag titta närmare på 

dagbokens litterära kännetecken. 

 

4.3 Dagbokens särdrag 
 

Dagboken är en litterär genre som är populär, gammal och även beprövad av många 

människor. En fiktiv dagbok befinner sig någonstans mellan autobiografi och 

autofiktion: ”I autobiografin låter författaren den fiktiva figuren stå som garant för 

återgivandet av verkliga händelser; autofiktion innebär att verkliga personer får liv 

genom alltigenom påhittade eller tillyxade verkliga händelser.”36 Mellan dessa poler 

finner man även de två dagböcker som här står i fokus. 

En roman skriven som en fiktiv dagbok lånar struktur och innehåll från 

något den inte är. Den kräver tro på dess autenticitet, men i läsarens bakhuvud finns ofta 

tanken: kan detta vara sant? Genom att överta dagbokens form har även 

dagboksromanen en tidsbunden struktur. Avsnitt för avsnitt berättar en fiktiv skrivare 

vad han/ hon har genomlevt vid en viss tidpunkt. Känslor och upplevelser återges 

omedelbart, ofta skrivna i presens. Själva skrivandet är vanligtvis ett ämne som ska vara 

med, som en del av realitetsillusionen. 

Syftet med att skriva dagbok är att en individ vill skärskåda sin tankevärld, 

detta är alltså en helt igenom subjektiv redogörelse: ”läsarens synfält blir ganska 

begränsat, om det rastlöst sammanfaller med dagboksförfattarens. Vi lär känna hans inre 

person, men vi får aldrig något perspektiv på honom själv i helfigur.”37 Så är berättelsen 

endimensionell, skribenten väljer medvetet ut vilken information läsaren får och någon 

annans synpunkter får ofta inte plats, om än bara i en återgiven dialog. 

                                                 
35 Rossholm, 2013, 203f 
36 Maria Wahlström, ”Romanens dagböcker fångar själen”, Svenska Dagbladet, 2002-06-16 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/romanens-dagbocker-fangar-sjalen_56135.svd (hämtad 2014-10-
05) 
37 Staffan Björck, Romanens formvärld, 3. Upplagan, Stockholm: Natur och Kultur, 1953, 44 
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I modern tid har genrens struktur förändrats. I Doris Lessings 

självbiografiskt inriktade verk The Golden Notebook (1962), skriven av en fiktiv 

författare, finns fem olikartade dagböcker vars skilda perspektiv ger upplysning om 

hennes politiska och intellektuella utveckling.38 Kända exempel på genrens mångfald 

utgör Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1905), som kan beskrivas som en roman i 

journalform39, och Pär Lagerkvists Dvärgen (1944). 

Brevromanen är nära besläktad med den fiktiva dagboken och också den 

har en given struktur där skribentens utveckling står i fokus. Brevromanen, som gick ur 

tiden under tidigt 1800-tal, anses vara föregångare till dagboksromanen: ”Goethes Den 

unge Werthers lidande (1774) – som till formen är en brevroman – har fått en avgörande 

betydelse för dagboksromanens utveckling. Det bestående avtryck romanen 

efterlämnade var dess koncentration på brevskrivarens karaktär, något som var centralt 

för dagboksromanens uppkomst.”40 

En känd filmatisering av en brevroman är Choderlos de Laclos Les 

Liaisons dangereuses, som utgavs 1782. Romanen var populär under hela 1800-talet 

och blev omdiskuterad. Den bröt mot tabun som att tematisera sexualitet och åtrå. Detta 

kunde bara ske genom att använda brevets form.41 

1959 adapterade Roger Vadim källmediet till film och sedan dess har han 

fått flera följslagare, bland andra Stephen Frears 1988. För att möta problemen med 

adaptionen förvandlade Frears breven till dialoger. I hans  filmatisering finns det 

mediespecifika inslag: ”that of eavesdropping: keyhole peeping and hiding behind 

screens.”42 För att få några av breven framstå som sådana använde Roger Vadim i sin 

filmatisering av en berättarröst, som är ett viktigt inslag även i filmen Die Wand. 

Rösten, som tillhör rollkaraktären, förmedlar sin individuella tolkning av händelserna. 

Den kan ses som en integral funktion som tillför filmen atmosfär och individualitet. 

 

4.4 Diary of a Country Priest 
 

Som redan nämnts är filmatiseringen av George Bernanos roman Diary of a Country 

Priest det enda exemplet – förutom Die Wand – på en fiktiv dagboksfilmatisering med 

                                                 
38 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturhistoria i världen, 3. Upplagan, Stockholm: Norstedts, 1994, 
574 
39 Björck, 1953, 42 
40 Wahlström, 2002 
41 Olsson, Algulin, 1994, 242 
42 Hutcheon, 2013, 40 
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jaget som enda huvudkaraktär som jag kunde hitta. Det finns andra 

dagboksfilmatiseringar, bland andra Doktor Glas, som skiljer sig från Diary of a 

Country Priest och Die Wand genom antalet karaktärer. Det sociala samspelet mellan 

rollfigurer minskar det endimensionella i dagbokens framställning av verkligheten. 

Dialoger rymmer alltid möjligheter till en förändrad synvinkel. I Bressons film finns det 

flera andra figurer som kommenterar huvudkaraktärens agerande, men hans tankevärld 

är ändå dominerande. Det starkaste uttrycket för genrens subjektivitet är Die Wand, där 

två bifigurer försvinner efter några minuter och en man dyker upp i en kort sekvens på 

slutet. Resten av filmen utgörs enbart av huvudkaraktärens berättelse. Men för att visa 

hur genrens struktur kan återuppstå i en film ska jag analysera vilka adaptionsstrategier 

som ligger bakom Bressons film. 

Romanen blev filmatiserad av Robert Bresson 1951.43 Adaptionen 

betecknades av Anna Sofia Rossholm som ”[t]he most emblematic example”44 som 

visar hur själva skrivarakten är delaktig i adaptionen. 

Bernanos roman berättar om en ung präst som fått sin första tjänst i en 

församling på glesbygden i norra Frankrike. Han är en allvarlig människa som bär tungt 

på sin kallelse och sitt ansvar gentemot en dels likgiltig, dels fientlig omgivning. 

Eftersom han är svårt sjuk lever han enbart av bröd och vin och tycks vara beredd att 

offra sitt liv. Formellt sett finns det bara en enda tidsangivelse, men dagboken är avsedd 

att föras i ett år: ”Den 25 november nästa år skall jag kasta de här arken på elden och 

försöka glömma dem.”45 

Romanen förstärker illusionen av äkthet genom flera anmärkningar i 

parentes, som berättar att en sida har rivits ut eller att flera sidor saknas. Även 

strykningar meddelas. Eftersom prästens död kommuniceras via ett brev på slutet får 

läsaren en känsla av att hålla ett original i handen. 

Strukturen hamnar mellan dagbok och jagberättelse, där långa dialoger 

återgivits i möten med olika människor och där jaget funderar kring sitt liv och sin 

person. Dialogerna ger diegesen ett djupare perspektiv genom att tillföra en annan 

synvinkel och inskränker dagbokens subjektivitet. Skribenten är kritisk mot sig själv, 

ibland rentav nedsättande och tar till sig negativa omdömen han fått av andra. Han är 

förtvivlad över att inte kunna leva upp till sina förväntningar, är upprörd över småsaker, 

                                                 
43 Robert Ebert, “Diary of a Country Priest”, Great Movies Review, 
http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-diary-of-a-country-priest-1951, tillgänglig 2011-04-13 
(hämtad 2014-09-24) 
44 Rossholm, 2013, 204 
45 Georges Bernanos, Prästmans dagbok, översatt av Sven Stolpe, Stockholm: Prisma, 1962, 9 



  
 

18 

känner sig klumpig och generad inför medlemmar i sin församling, hjälplös inför det 

praktiska livet. Nära döden kommer han närmare livet. Han erkänner att han älskar 

människor och världen, är befriad från ångesten att inte duga till präst, tillåter rädslan 

inför den annalkande döden. 

1951 blev romanen filmatiserad i svartvitt. Filmen integrerar sin källa 

genom återkommande scener med en skrivande hand. ”The shots of the diary’s pages, 

far from being unfilmic are the cornerstone of the film’s mood – the dull pages, their 

schoolroom atmosphere are visual symbols for the priest’s childlike, obedient mind.”46 

Genom skrivandet blir filmen auktoriserad av dagboksskrivaren själv och samtidigt får 

publiken upplysning om prästens personlighet och förstärker dagbokens temporära 

struktur. Sådana inställningar fungerar som skiljetecken mellan olika episoder och 

ackompanjeras av skribentens röst. Berättarrösten dominerar och ger ett starkt intryck, 

eftersom det är skådespelaren Pierre Laydus röst som återger jagets resonemang kring 

livet. Hans röst som hörs genom hela filmen och som återger hans egen synvinkel, 

vittnar om jagets instängdhet i sin egen tankevärld. Sådana strategier förekommer även i 

filmen Die Wand, som jag kommer att visa. 

Bresson använder sig av ”old fashioned iris shots, reproducing the act of 

opening our eyes to the world, seeing its reality, and closing them again.”47 Möten med 

andra människor får ett sceniskt framträdande och är i stort sett hämtade från romanen. I 

filmens fokus står prästens möten med grevinnan, som inte har kommit över sin lille 

sons död för många år sedan. Samtalen med henne visar en annan sida av prästen, här är 

han en verklig själavårdare och når fram till hennes innersta. Men han får inte någon lön 

för mödan. Efter att ha hittad frid i Gud tar hon sitt liv och prästen får bära skulden. 

Filmen utspelar sig i ett tomt och öde vinterlandskap som fungerar som en 

spegel för prästens inre. Hans isolering förmedlas genom återkommande 

kameratagningar som visar honom bakom galler eller instängd av ramar. Scenerna är 

uppbyggda kring blickar in i ett rum eller ut från ett instängt inre. Eftersom det inte 

finns någon elektricitet i byn ger lampornas ljuskretsar ytterligare gränser för vad som 

ska bli synligt eller dolt. Information om yttre händelser ges ofta med audiovisuella 

medel. Ett exempel är scenen där prästen känner igen handstilen i ett anonymt brev. Han 

hittar guvernantens psalmbok kvarglömd i kyrkan: ”jag [kunde] inte låta bli att bläddra i 

den. Några handskrivna rader på insidan av omslaget fångade min uppmärksamhet. Det 

                                                 
46 Raymond Durgnat, “Diary of a Country Priest”, i: Ian Cameron (ed) The Films of Robert Bresson 
London: Studio Vista, 1969, 46 
47 Ebert, 2011, utan sidangivelse 
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var fröken Louises namn och adress […] Och det var alldeles samma stil som i det 

anonyma brevet.”48 I filmen är scenen helt stum, publiken får se handstilen i boken och i 

brevet samt prästens fundersamma ansikte och får dra sina egna slutsatser. I en annan 

scen får publiken veta om grevens förhållande med guvernanten. ”The opening shot of 

the Count and his mistress embracing behind the grille, and abruptly separating as the 

priest catches sight of them, makes any more elaborate explanation unnecessary; 

everything is there, in their faces, their movements, the atmosphere a dank shame, a dry 

joylessness like death, the Count’s strange mixture of cowardice and coldness.”49 

Bresson kräver åskådarnas förmåga att vara uppmärksamma på minsta 

detalj för att kunna tolka händelserna. Ljud som en tågvissla eller djurläten berättar om 

var händelserna äger rum, de används även i förväg för att annonsera en kommande 

scen. På slutet faller pennan och skrivhäftet ur prästens hand och förmedlar den 

annalkande döden. Filmmusiken, konventionell symfonisk orkestermusik, används 

sparsamt och understryker huvudkaraktärens känslor. 

Filmen är inte uppbyggd kring en enkel intrig, utan varje scen är utformad 

som en del av en obeveklig verklighet. ”At the beginning of the film, Bresson executes 

two dissolves—from a page covered with writing in the priest’s diary, to the name 

plaque at the center of the village, to the young priest mopping his face. The private 

diary and the sweaty face symbolize two expressions of the same individual anguish, 

while the plaque is the sedentary object that can neither be removed nor erased.”50 

Visuella tecken smälter samman med den litterära källan och förmedlar ett tydligt 

intryck av prästens mentala tillstånd.   

Skådespelaren Claude Laydus förmåga att blotta sig inför publikens 

analyserande blickar är påfallande. Det finns långa tagningar där hans ansikte fyller 

bilden helt. Han åstadkommer inte några stora mimiska förändringar, utan det krävs en 

noggrann granskning för att upptäcka de små tecken som avslöjar hans känslor. Bresson 

satte in honom i rollen under samtal som pågick under ett år: ”Laydu’s performance 

respresents a consummate effort at total identification with his role. He lived for many 

weeks with a group of young priests, absorbing their manerisms and gestures, and 

during shooting starved himself so as to acquire the authentic mask of illness.”51 Detta 

                                                 
48 Bernanos, 1962, 95 
49 Durgnat, 1969, 47 
50 Frédéric Bonnaud, “Diary of a Country Priest”, The Criterion Collection, 
http://www.criterion.com/current/posts/313-diary-of-a-country-priest, tillgänglig 2004-02-02 (hämtad 
2014-07-28) 
51 Durgnat, 1969, 45 
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sätt att kommunicera starka emotioner under en stram yta präglad av ensamhet 

påminner starkt om skådespelaren Martina Gedecks roll i Die Wand. Jag ska återkomma 

till hennes framträdande.  

 

 

5 Filmens narration 
 

Att titta på film och ta till sig dess mening är inte olik processen när man läser en text. 

För det är inte bokstäver som fastnar i minnet utan betydelsen som blandar sig med 

preexisterande föreställningar, som texten blir relaterad till. Så är det också när man 

tittar på en film, man ”läser” inte bara vad man ser, utan man träder in i en mer eller 

mindre omedveten tolkningsprocess. Den påverkas av åskådarens erfarenheter, hans 

kultur och dess symboler och av hans förmåga att avkoda filmens tecken. 

En film visualiserar något som är osynligt och detta ”något” framträder 

som illusionen att det är närvarande. Inte bara det, i filmen framstår händelserna i nuet, 

även om de berättar om en förfluten tid. Detta gör att filmen är så fascinerade, den tycks 

upphäva tidens och rummets begränsningar: ”In a realistic aesthetic […] stories in these 

media take place in the present tense; they are more intrested in what is going to happen 

next than in what has already happened.”52 Hutcheon konstaterar att detta är skälet till 

att många litterära filmatiseringar brottas med tidsaspekten. Filmen tål inte lika många 

fördröjningar i händelseförloppet som romanen gör, påstår hon. Men filmen är kapabel 

till att skapa olika tidsnivåer, det finns både tillbaka- och framåtblickar. De kan gestaltas 

effektfullt med filmens uttrycksmedel: ”Performance tropes do exist, in other words, to 

fuse and interrelate past, present, and future.”53 Filmen Die Wand kommunicerar olika 

tidsnivåer genom huvudkaraktärens utstyrsel och beteenden, likaså är det de växlande 

årstidernas skiftningar som manifesterar tidens gång. Men det krävs många åtgärder för 

att publiken ska förstå att tiden har gått. Romanens ”förr” eller ”i min barndom” 

åstadkommer detta betydlig enklare. 

I centrum står filmens ”discourse”54, som syftar till den manifesta, ofta 

komprimerade icke-kronologiska presentationen av en historia. ”Story” betecknar det 

fullständiga kronologiska händelseförloppet. Några forskare använder sig av andra 

                                                 
52 Hutcheon, 2013, 63 
53 ibid 
54 Seymour Chatman, “What Novels can do that Films can’t and Vice Versa”, Critical Inquiry, vol 7, nr 1, 
Chicago, The University of Chicago Press, tillgänglig 1980, 122 (hämtad 2014-08-27) 
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termer, men i grunden ligger alltid den dubbla tidsaxel som präglar alla former av 

berättelser. 

Hur uppträder olika narrativa element i film? Detta går inte att svara på 

generellt (se avsnittet om semiotik). McFarlane konstaterar att ”narrative elements […] 

function independently of medium.”55 Ett av elementen är berättarperspektivet. En 

allvetande berättare som uppträder i en berättarröst utgör en tredje part som kan stå som 

ett hinder mellan publiken och historien. Detta skulle vara ”telling not showing”56; 

Linda Hutcheon citerar en utbredd åsikt bland forskarna, som menar att detta skulle 

sätta fokus på ord som hörs och inte på bilder att se på. I de flesta filmer används därför 

kameran som en tredjepersonsberättare. I min undersökning är det ett annat 

berättarperspektiv som kommer att analyseras. Det är en jag-berättare som sätter sin 

individuella prägel på diskursen. Röstens färg, tempo och rytm ger uttryck åt berättarens 

subjektivitet och blir delaktig i romanens värld.  

 

5.1 Feministisk filmteori 
 

Eftersom fokus för analysen ska ligga på den namnlösa kvinnans emancipation från 

traditionella könsroller ska en redogörelse kring feministisk filmteori ge den teoretiska 

bakgrunden. Sättet att gestalta hennes framträdande i filmen kan ge information om hur 

regissören tolkat hennes roll i romanen. Finns det förändringar i filmens förlopp som 

visar att hennes karaktär har utvecklats? Sådana frågor svarar på den mer 

problematiserande syn på kvinnornas mediala framträdande som tas upp av den 

feministiska filmteorin. Långt ifrån att vara en helgjuten teori ämnar forskare att 

systematisera den kulturella praktik i vilken kvinnlighet och manlighet framställs på 

film och hur åskådarna uppfattar den mediala representationen. 

Redan 1867 konstaterade Hippolyte Taine att kvinnor och den visuella 

konsten framstår som metaforer för varandra: ”One wants to own them and put them on 

display.”57 Tidigare studier fokuserade på kvinnliga stereotyper och deras inflytande på 

den kvinnliga åskådaren. Men de underliggande maktstrukturerna ifrågasattes knappast, 

utan forskningen försökte förstå detta med hjälp av semiotiska och psykoanalytiska 

termer. 

                                                 
55 McFarlane, 1996, 10 
56 Hutcheon, 2013, 53 
57 Hajnal Király, “The medium strikes back”, i: Bruhn, Gjelvik, Hanssen (ed) Adaptation Studies – New 

Challenges, New Directions, London, New York: Bloomsbury, 2013, 184 
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 Laura Mulvey58 är något av en pionjär inom feministisk filmteori. Från 

1970 var hennes inflytande stort och präglade diskursen. Hennes analys är grundad på 

Sigmund Freuds psykoanalys. Mulvey konstaterar att kvinnor framställs i medier på ett 

sätt som bjuder män på sexuell njutning, ett beteende som är voyeuristiskt och 

fetischistiskt. Hon betecknar det som ”scopophilia” efter Freuds ”Schaulust”. Kvinnorna 

blir till sexuella objekt och framkallar en erotisk atmosfär: ”Traditionally, the women 

displayed as functioning on two levels: as an erotic object for the characters within the 

screen story, and as an erotic object for the spectator.”59 Åskådarna, som är tänkta att 

vara män, njuter av kvinnornas kroppar och identifierar sig med den manliga hjälten 

som förenar många manliga stereotyper i sin roll. De kvinnliga åskådarna får 

undervisning om vilken slags kvinnlighet som kan fängsla mäns intresse. Kameran 

följer ofta kvinnokroppens kontur och tittar på henne med en mans blick. På så sätt lär 

sig kvinnan att betrakta sin kropp med en mans öga. 

Ofta ser man bara delar av en kvinnokropp som anses vara särskilt 

lockande, till exempel Marlene Dietrichs ben eller Greta Garbos ansikte: ”The beauty of 

the woman as object and the screen space coalesce; she is […] a perfect product, whose 

body, stylised and fragmented by close-ups is the content of the film and the direct 

recipient of the spectator’s look”.60 Manliga hjältar utkämpar sina strider och får ära och 

belöning, kvinnliga hjältar existerar bara i sin relation till mannen. Hans roll är en aktiv 

bärare av filmens plot, hennes roll är passiv, skapad för att bli ”looked at”. Filmen 

skapar en kod – the gaze – ett objekt i sin värld, formad för att tillfredsställa en viss 

längtan. 

Konventionen definierade kvinnor som icke-män, att vara kvinna som 

kvinna förekom inte. I klassiska Hollywoodmelodramer framstår kvinnlighet som något 

naturligt, där könsrollernas utformning är en del av narrationen. Ett teoretiskt skifte 

genomgick diskursen när forskningen insåg att filmen inte avbildade en realitet utan att 

realiteten konstruerades utifrån vissa ideologiska synvinklar. Vägen har öppnats för 

homosexuell och rasinriktad kritik mot den klassiska synen på könsroller i film. 

                                                 
58 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Film Theory and Criticism: Introductory 
Readings, Eds: Leo Braudy and Marshall Cohen, New York, Oxford University Press, 1975, 
http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf, (hämtad 2014-09-04) 
59 ibid, 5 
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Senare forskare som Susan Hayward61 skriver om motfilmer (counterfilm) som vill 

komma bort från en mansdominerad filmkod. Sådana filmer ska bland annat upplösa 

stereotyper samt lyfta fram det som har blivit osynliggjort. Ett exempel finns i den 

experimentella filmen Thriller62, där kvinnlighet dekonstrueras genom att 

huvudkaraktären delas upp i två gestalter och att speglar används för att hänvisa till 

mentala processer av självreflektion. Filmens soundtrack ger den kvinnliga rösten en 

stark ställning, där hörs hennes skratt och hennes hjärtklappning. Detta påminner om 

ljudspåret i Die Wand, där – förutom skrattet – samma teknik förekommer. Jag ska 

återkomma till det senare. 

Kvinnliga åskådare har en mer kluven syn på traditionella könsroller på 

film. De kan njuta av attraktiva kvinnor medan de vet att deras egna kroppar aldrig 

skulle klara av en jämförelse. Manliga hjältar kan bli del av en kvinnas drömmar men 

knappast av deras vardag. En studie av Miriam Hansen (1991) försökte förklara varför 

många kvinnor på 1920-talet föll för Rudolph Valentinos feminina framtoning.63 Hon 

myntade begreppet ”spectatorial flexibility” åt fenomenet och som är grundat på en 

”spectatorial transvestism”. Flera forskare beskrev kvinnliga karaktärer som klädde ut 

sig som män och präglade begreppet ”kvinnlig maskerad”. 1991 förklarade Mary Ann 

Doane att detta är ett sätt att förhålla sig till kvinnans bild på vita duken, att 

förklädnaden går ut på att maskera kvinnligheten. Kvinnor, som för tillfället befinner sig 

i en maktposition, demonstrerar att de vet vem som egentligen är makthavaren och deras 

maskerad är en slags kompensation för den ställning de skaffat sig. En sådan kvinnlig 

maskerad möter vi även i gestalt av Väggens huvudkaraktär, som understryker sin 

avvikelse från traditionell kvinnlighet genom att använda sig av en mans klädesplagg. 

Hajnal Király beskriver hur kvinnans mediala framträdande förändrats 

under de senaste decennierna. Hon skiljer mellan “the woman in the picture, the woman 

as picture and the picture as woman.”64 Den första aspekten finns i historiska och 

äventyrliga filmer, där kvinnan utgör en av många visuella detaljer. Även hennes 

personliga utveckling gestaltas som en dekoration som pryder fimens narration. ”The 

woman as picture” integrerar kvinnan i den visuella stilen: ”This kind of  ’framing’ […] 

that uses compositions like portraits or tableaus or employing mirrors, is equivalent to 

                                                 
61 Susan Hayward, Cinema studies – the Key Concepts, 2.Edition, London, New York: Routledge, 2006 
(hämtad 2014-10-05) 
62 Anneke Smelink, ”Feminist Film Theory”, The Cinema Book, London: British Film Institute , 1999, 
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literary descriptions.”65 Men kvinnans bild är hela tiden underordnad berättelsens gång. 

Det tredje paradigmet, ”the picture as woman”66, tillför en aspekt av självreflektion, där 

the gaze får en ny betydelse. Kvinnan uppträder fortfarande ofta som i en målning, men 

själva tittandet kan ske växelvis. Åskådaren och objektet kan byta plats. När 

skådespelaren Martina Gedeck i filmen Die Wand tittar på oss åskådare i långa 

kamerasekvenser, känns det nästan obekvämt. Det upplevs för intimt och strider mot vår 

västerländska uppfostran. Men sedan känns det som om hon tittar tillbaka. Detta är en 

ny företeelse och Király beskriver flera filmer där kvinnans objektsstatus har lösts upp. 

Kvinnans rannsakan av den egna personligheten motsvarar filmmediets 

möjligheter att spegla sig självt. The gaze förvandlas till ett terapeutiskt redskap för 

självanalys. 

 

5.2 Filmmusikens funktion 
 

Transformationen av den fiktiva dagboken måste ta itu med speciella problem. 

Avsaknaden av dialogmaterial och den pågående inre fokaliseringen gör att filmens 

mediala medel måste användas för fullt. Bredvid kameran får ljudspåret en viktig 

funktion som måste belysas. Därför ska jag kartlägga vilka funktioner ljud och musik 

kan inta i en filmatisering innan jag analyserar soundtrackets funktion i filmen Die 

Wand. 

Filmmusik kallas all musik som har lagts till en film. Det kan vara en 

komposition som skapats speciellt för en viss film, men det också vara redan känd 

musik som bearbetats. Filmen Die Wand använder sig av delar av Johann Sebastian 

Bachs 6 partitor, BWV 1001-1006. Vad som skiljer filmmusik från annan musik är dess 

receptionssituation. Man ser och hör samtidigt, därför får musiken en konnotation som 

är svår att få bort, även när man senare bara lyssnar på ett soundtrack. Åskådaren 

försöker omedvetet skapa en förbindelse mellan musik och film, hen avkodar för att få 

fram en mening. Det är just det som kompositören till filmmusiken initierar, hen vill 

frambringa en viss effekt med musikaliska medel. Filmmusik är alltså funktionell 

musik.67 
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Man kan skilja mellan diegetisk och icke-diegetisk musik eller 

ljudsättning. Den första termen syftar på ljud som åstadkoms inom filmens berättelse, 

någon sjunger eller smäller till dörren; den andra avser musik och ljud som inte har en 

direkt verkan på scenen utan bara på åskådaren. Skådespelaren tycks inte höra den. På 

så sätt är all filmmusik icke-diegetisk. Det kan handla om bakgrundsmusik eller bärare 

av narrativa element, så som det är i Die Wand, En enda gång presenterar filmen även 

diegetisk musik, när bilradion bryter naturens tystnad Jag ska återkomma till den här 

scenen. 

Att lyssna till musik är en mer indirekt form av perception,68 eftersom man 

inte kopplar musik lika självklart till dess källa och hörandet blir mer selektivt. I filmen 

står berättelsen i centrum och publiken tenderar till att fokusera på viktiga bilder. Därför 

är publikens uppmärksamhet på musiken inte konstant. Annabel Cohen betonar att 

”[T]he audience selectivly attends to only the part of the music that makes sense with 

the narrative.”69 När en åskådare blir konfronterad med en mängd olika stimulanser 

väljer hon ut de som ger mening åt innehållet. Det finns flera experiment om 

”inattentional blindness”70 som styrker detta. 

Cohen redogör för hennes egen och andras forskning om musikens 

förmåga att förändra betydelsen i visuella presentationer: ”Music does more than echo 

or provide a counterpoint to a concept already present in the film. Music can also direct 

attention to an object on the screen and establish emotionally laden inferences about the 

object.”71 Cohen visar i sin kongruens-associationsmodell hur musiken kan påverka 

filmens innebörd. Filmens och musikens struktur och mening presenteras i varsin cirkel, 

i den överlappande delen (a) finns deras gemensamma nämnare som hamnar i publikens 

fokus. Andra associationer, som härstammar från musikaliska minnen, är betecknade 

med (x). Tillsammans åstadkommer de en ny mening (ax)72. 
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Filmmusikens funktion är främst förknippad med stämning och emotion: ”[I]t can be 

concluded that music contributes genuine emotional experience in a film”,73 

sammanfattar Cohen diskursen. Men hur fungerar detta i praktiken? Jag ska nämna 

några exempel som säkerligen kan kompletteras. Musik kan sätta fokus genom ett 

ledmotiv, kan kontrollera emotionernas gång, öka och minska spänning, ge ”färg” åt en 

vy över ett landskap, karakterisera en person, ironisera en berättelse, osv. Hur svårt det 

är att distansera sig från en romantisk stämning framkallad av den rätta musiken är en 

upplevelse många kan dela med sig av. Linda Hutcheon påvisar filmmusikens kraft och 

påstår att den ”offers aural ’equivalents’ for character’s emotions and, in turn, provoke 

affective responses in the audience; sound, in general, can enhance, reinforce, or even 

contradict the visual and verbal aspects.”74 

Musikens inflytande är starkt för att den delvis registreras omedvetet.75 

Visuella stimuli hamnar i fokus, medan den stämning som åstadkoms genom det 

auditiva bara märks när man lyssnar medvetet. Forskning om bakgrundsmusik i 

köpcentren vittnar om detta. 

För att förstå i detalj vilken narrativ funktion musik och ljud har i filmen 

krävs att man först redogör för romanens innehåll. 
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6 Sammanfattning av romanen 
 

Romanen Die Wand av Marlen Haushofer är en dagboksroman skriven av en namnlös 

kvinna. Dagboken kommer till efter att alla händelser hon berättar om har ägt rum. 

Därför finns det både tillbaka- och framåtblickar. Hon upplyser läsaren tidigt om att hon 

sörjer sin hund och gör antydningar om att något fruktansvärt kommer att ske. Stilen är 

realistisk och osentimental; hon vill vara ärlig mot sig själv och läsaren. 

Kvinnan har gjort en utflykt tillsammans med kusinen Hugo och hustrun 

Luise till en jaktstuga i alperna. Paret bestämmer sig att vandra ner till byn efter att ha 

lämnat kvinnan och deras jakthund Lo i stugan. När de inte har återvänt nästa morgon 

går kvinnan ut för att leta efter dem. Hon stöter på en genomskinlig, men 

ogenomtränglig vägg som skiljer henne från omvärlden. Allt mänskligt liv tycks ha dött 

bakom den här väggen, bara på hennes sida är världen som den alltid har varit. Efter en 

period av förtvivlan och försök att övervinna väggen tar hon på sig uppgiften att 

överleva. Hennes liv präglas av att ta ansvar för de djur som så småningom samlas 

omkring henne. Det är förutom hunden Lo, en ko och en katt. Hon skapar sig en vardag 

som är fylld av att skaffa fram föda åt djuren och henne själv genom jakt och lantbruk. 

För att inte tappa förståndet tar hon vanan att skriva dagbok. Den tjänar flera syften. 

Sysselsättningen fyller de långa vinterkvällarna och hjälper henne att rannsaka hennes 

tidigare liv som maka och mor. På så sätt blir hon varse de stora förändringar som 

isolationen åstadkommit i hennes personlighet. På sommaren flyttar hon till en högt 

belägen alpkoja, där kon och hennes kalv kan beta. Plötsligt dyker en man upp och 

dödar kalven och hunden med en yxa. Kvinnan får tag i ett gevär och dödar mannen. 

Hon kastar liket i en ravin och återvänder till jaktstugan. Där fortsätter hon med sitt 

dagboksskrivande tills papperet tar slut. I sina funderingar delar hon med sig av insikten 

att hennes liv kommer att ta slut när hennes resurser sinar. 

Haushofers roman bjuder på flera infallsvinklar till en analys. Man kan 

diskutera om det handlar om en kvinnlig robinsonad och jämföra den med Defoes 

Robinson Crusoe, som en tysk kandidatuppsats gör.76 Flera har försökt att tolka väggen 

som skiljer huvudkaraktären från omvärlden på ett psykologiskt sätt, så att väggen 

endast är en inre företeelse. Man kan även läsa romanen som en kulturkritisk uppgörelse 

mot industrisamhällets miljöförstöring och välja en ekokritisk synvinkel. Jag valde att 
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fokusera på kvinnans personlighetsförändring som går att se lika mycket i dagbokens 

reflektioner som i hennes agerande. 

 

6.1 Jagets emancipationsprocess i romanen 
 

Den namnlösa kvinnan hamnar i en extremsituation där hon måste ta itu med en 

mardrömsliknande händelse och dessutom tillfredsställa existentiella behov för att 

överleva. I hennes tidigare liv fanns ingenting som kunde förbereda henne för en sådan 

utmaning. Hon var hemmafru, maka och mor till två döttrar. Även om hon älskade sina 

barn förlorade hon den nära relation till dem hon hade när barnen var små. Förhållandet 

till maken präglades av en tilltagande likgiltighet och han gick bort efter några år. Hon 

var nu änka och hennes döttrar vuxna och hon kände att hon aldrig hade levt på riktigt. 

Efter att hon blivit omsluten av Väggen fick hon inta rollen som boskapsskötare, 

grönsaksodlare och jägare. Hennes kunskaper om ämnena är små och hon letar efter råd 

i gamla kalendrar. Situationen är skrämmande och hon kastas fram och tillbaka mellan 

hopp och ångest. 

 

Plötsligt syntes det mig helt omöjligt att överleva denna strålande majdag. Samtidigt 

visste jag att jag måste överleva den, och att det inte fanns någon flyktväg. Jag måste 

hålla mig alldeles lugn och helt enkelt härda ut. Det var ju inte den första dagen i 

mitt liv jag måste överleva på detta sätt. Ju mindre jag värjde mig, desto lättare skulle 

det gå att stå ut.77   

 

Något fanns dock i hennes tidigare liv som var till nytta i den nya situationen, nämligen 

hennes passivitet, som hjälpte henne att uthärda livet förr som nu. Det är 

förmågan att inte spjärna emot, att ta saker och ting för givna, som räddar henne från att 

tappa förståndet eller störta ner i djup förtvivlan och depression. Dessutom slösar hon 

inte bort kraft och tid på att grubbla över Väggens tillkomst, tidslängd och utsträckning. 

Hon hittar en förklaring som hon nöjer sig med. 

 

Med väggen bråkade jag inte min hjärna för mycket. Jag antog att den var ett nytt 

vapen som någon av stormakterna lyckats hemlighålla – ett idealiskt vapen, som 

lämnade jorden oskadd och bara dödade människor och djur.78 
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I reflektionerna kring hennes tidigare liv kommer hennes rädsla inför livet fram: ”Som 

barn hade jag alltid lidit av den idiotiska rädslan att allt försvann då jag vände ryggen 

till.”79 Hennes djuprotade ångest avslöjar att hon inte kände någon form av tillit och 

självförtroende. Det fanns ingenting som var bestående i hennes liv, hon kände sig 

aldrig trygg. Därför hade hon förskansat sig i sig själv; även som vuxen vågade hon inte 

ta plats och hävda sig. En sådan person har svårt att bygga upp stabila och jämlika 

relationer med andra. När barnen var små upplevde hon sig som en god mor. Senare, när 

barnen blivit mer självständiga, tog ångesten över. 

  

Jag var en god mor för små barn. Så snart som de blev större och gick i skolan svek 

jag. Jag vet inte hur det kom sig, men ju större barnen blev, desto osäkrare kände jag 

mig i deras sällskap. Jag sörjde fortfarande för dem så gott jag kunde, men endast 

sällan var jag lycklig tillsammans med dem.80 

 

Kvinnan kan inte längre kontrollera sina döttrar, de ifrågasätter henne antagligen och 

hon har ingenting att sätta emot deras längtan efter livet. 

 

Mina barn hade gått sin väg hand i hand […] och jag hade inte förstått att det var 

början till slutet. […] Senare hade jag aldrig varit lycklig mer. Allt förändrades på ett 

tröstlöst sätt, och jag slutade på något sätt att leva.81 

 

Att vara mor tillhör de klassiska kvinnorollerna. När modern inte längre behövs finns 

ingenting kvar att fylla livet med. Kvinnan motsvarar en traditionell könsroll, hon visar 

inga egna ambitioner eller intressen – hon har inte ens ett namn. Det är talande att 

Haushofer valde att inte ge henne en egen identitet; bara de två bifigurerna Hugo och 

Luise, som försvinner ur romanen efter elva sidor, får namn. Kvinnan framträder som 

ett tomt skal fyllt med ångest, som hålls stängt genom att anpassa sig till yttre sociala 

krav. Detta är vad kvinnlig passivitet går ut på, att existera utan att leva. Hur svår 

situationen än är går det att hålla ut och se till att barnen tar så lite skada som möjligt. 

I omsorgen om barnen ser man en annan aspekt av kvinnlighet som 

hon lever upp till. Hon tar ansvar för de kreatur som hör till henne, det kan vara 

barn, sjuka, gamla eller djur: 

   

                                                 
79 Haushofer, 1988, 155f 
80 ibid, 169 
81 ibid 
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För att allvarligt överväga självmord var jag inte tillräckligt ung längre. Men 

framförallt avhöll tanken på Lo [hunden] och Bella [kon] mig därifrån […]82 

 

Det är ansvaret för djuren som präglar hennes fortsatta liv. På så sätt får det en mening 

som går utöver hennes egna behov. Hon värderar djurens plats i skapelsen allt högre ju 

bättre hon lär känna dem. Relationen till dem liknar alltmer den inom en familj. Djuren 

fungerar inte som en ersättning för de förlorade barnen, eftersom de dessutom intar 

skydds- och försörjningsfunktioner. På så sätt är det en jämlik relation, kanske den 

första i hennes liv. 

Några av djuren symboliserar hennes utsatta situation, t.ex. anser hon 

att den ljusa, långhåriga katten är lika främmande i den naturliga miljön som hon 

själv är det. Kvinnans relation till djuren är värd att analyseras närmare, men detta 

ligger utanför uppsatsens tema. Viktigt är att notera att hennes rädsla inför hunden 

och kon förvandlas till vänskap och till och med kärlek. Gränsen mellan människa 

och djur suddas ut. 

 

Skrankorna mellan djur och människa rivs lätt ner. Vi tillhör en enda stor familj, och 

när vi är ensamma och olyckliga tar vi gärna emot även våra avlägsna släktingars 

vänskap. De lider som jag då de tillfogas smärta, och liksom jag behöver de föda, 

värme och en smula kärlek.83 

 

Ett viktigt element i kvinnans emancipationsprocess är hennes förmåga att reflektera 

över sig själv med en tilltagande klarsynthet. Hon vågar se och bedöma situationen utan 

inslag av hopp om räddning, ett tecken på mod och självmedvetenhet. 

 

Förmodligen låter det grymt, men jag vet inte vem jag ska ljuga för idag. Jag kan 

tillåta mig att skriva sanningen; alla jag har ljugit för i hela mitt liv är döda.84 

 

Hur hon var i sitt tidigare liv döljer hon inte, men det förflutna har blivit alltmer 

oviktigt. Genom sitt skrivande redogör hon för den egna emancipationen. Hon har blivit 

fri från könsroller, andras och egna förväntningar och har lärt sig att leva i nuet. Nöden 

har tvingat henne att pröva nya roller som jägare och boskapsskötare och att ta itu med 

svåra upplevelser. För att försvara sig och djuren dödar hon mannen som slagit ihjäl 

hennes djur. 
                                                 
82 Haushofer, 1988, 34  
83 ibid, 196 
84 ibid, 34 
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Man kan tolka mannens beteende som en motpol, som missriktad 

maskulinitet. Han försöker inte kommunicera när han möter kvinnan. Han känner sig 

hotad och har bara en yxa att svara med. Kanske har den utsatta situationen gjort honom 

galen och han har tappat förmågan att bete sig mänskligt. 

 

Jag var glad över att han var död; det hade varit svårt för mig att behöva döda en 

skadskjuten människa. Och låta honom leva hade jag ju inte heller kunnat. Eller för 

resten, jag vet inte. Jag vände honom på rygg. Han var väldigt tung. Jag ville inte se 

närmare på honom. Hans ansikte var så fult. Hans kläder, smutsiga och trasiga, var 

av dyrbart tyg och sydda av en bra skräddare.85 

 

Hon skyggar inte för det svåraste som finns – att vara tvungen att döda en människa. 

Vilken skillnad mot den kvinna som framträdde i början av romanen, där hon var mån 

om att anpassa sig, fylld av rädsla och utan livsgnista. 

Romanens slut kan tolkas som en pessimistisk syn på mänsklighetens öde. 

När kvinnan i sin isolation träffar på en man, skulle det kunna ses som en möjlighet till 

en ny civilisation. Men den här chansen tas inte. Mannen tycks inte vara i stånd att bete 

sig mänskligt, han förlorade sin sociala förmåga till kommunikation. I isolationen har 

han gått vilse, både fysiskt och mentalt.  Haushofer anser kanske att män är oförmögna 

till en annorlunda världsordning, där naturen har högre status än människan. Kvinnan 

uttrycker detta ofta, den mest radikala synen framträder i en dröm: ”I drömmen skaffar 

jag barn till världen, och det är inte bara människobarn, det är också katter, hundar, 

kalvar, björnar och underliga pälsklädda varelser.”86 Hon vill föda barn, men 

människobarn har ingen framtid. Gränsen mellan människan och naturen kommer att 

suddas ut, sedan gäller bara naturens regler. Detta är världens framtida öde – 

människans tidsålder tar slut, men naturen överlever för att den är etiskt överlägsen. 

 

 

7 Filmen Die Wand 
 
Filmens manus skrevs av Roman Pölsler själv. Han använde endast delar av romanens 

text, som läses högt av huvudkaraktärens röst. Texten är  noggrant utvald. Pölsler nekar 

publiken all verbal information om kvinnans förflutna. På så sätt är hon inte bara 

                                                 
85 Haushofer, 1988, 227 
86 ibid, 196 
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namnlös utan även rotlös. Pölsler informerar om sin adaptionsstrategi på filmens 

hemsida. 

 

Mir war es wichtig, möglichst viel aus dem Roman in den Film zu übernehmen – 

daher auch die Off – Stimme. Ich habe mir die Maxime gesetzt, den Text nur durch 

Streichungen zu verändern und nichts hinzuzufügen.87 

 

Att låta huvudkaraktären läsa högt ur romanen ligger nära till hands när man vill 

adaptera en dagbok. Men är detta en lösning som svarar på mediets möjligheter? 

Kamilla Elliott framför många forskares röster, som anser att detta sätt är 

”uncinematic.”88 Som ställföreträdare citerar hon Richard L. Stromgren och Martin F. 

Norden: ”Their central objection is to a mastering, omniscient narrative verbal voice, for 

such a voice smacks too much of verbal dominance over the image.”89 Jag antar att så 

kan vara fallet i några filmer, men en dagboksadaption som Die Wand tillhandahåller 

inte många komponenter som skulle kunna ersätta en berättarröst. Jag anser att 

skådespelarens röst ger ett starkt intryck åt den inre fokaliseringen, som dagboken är 

präglad av. När man tittar på kvantiteten är antalet sidor av text som läses högt bara en 

bråkdel av romanen. All annan information måste ges audiovisuellt och det kräver en 

avancerad tillämpning av filmens medel. 

  Ett talande exempel på detta är filmens början. Svarta ytor skymmer en 

suddig backgrund. Så småningom förstår man att stora versaler har klippts ur en svart 

yta. Bakgrunden blir allt tydligare och visar fullskrivna blad i ett skrynkligt häfte. 

Samtidigt hör man kråkornas skriande och prasslet av papper. Bokstäverna blir allt 

mindre och man kan läsa filmens titel. Nu hörs skådespelaren Martina Gedecks röst, 

som läser romanens första rad: ”Idag, den femte november börjar jag min redogörelse.”   

 Här finns dagboken som källmedium redan i början av filmen, en ikon som strukturerar 

filmen. Skrivhäftet vittnar om ett utsatt läge. Kråkorna annonserar ödslighet och 

huvudkaraktärens röst börjar sin redogörelse. Alla väsentliga element finns redan i 

filmens första 30 sekunder, bild, ord, ljud och tecken i ett audiovisuellt samspel. Detta 

påminner om Jørgen Bruhns beskrivning av Jan Troells filmatisering av Vilhelm 

                                                 
87 www. die-wand.derfilm.at (”Jag tyckte det var viktigt att överta så mycket som möjlig av romanen – 
därför använde jag off-rösten. Jag antog som en maxim att bara förändra texten genom att utelämna och 
inte tillföra något.”) 
88 Elliott, 2009, 85 
89 ibid 
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Mobergs roman Utvandrarna,90 som visar hur komplexa relationer uppstår när mediets 

olika effekter förenas.  

Tittarna får se skådespelaren i skrivandets stund flera gånger. De grafiska 

tecknen, skrivna i en regelbunden handstil med fast tryck och raka streck, pekar på 

individens inre styrka. Handen är ovårdad, smutsig och papperet skrynkligt. 

Kvinnans försök att odla, klyva ved, bygga om i hus och stall, slå gräs 

med lie intar mindre plats i filmen än i romanen. Den visar bara resultaten av hennes 

möda, inte de många krävande misstag hon åstadkommer. Desto mer utrymme får 

kvinnans relation till djuren och naturen. Snabbt lär hon sig att uppskatta hundens 

sällskap och bedömer kons ankomst som en gåva. Hon ger sig på att jaga mest för 

hundens skull, men dödandet inger skuldkänslor. Långa tagningar visar kvinnan framför 

bergstoppar och dalgångar, med årens lopp har hon blivit delaktig i naturens skiftningar. 

Tempot i filmen är mest långsamt. Kameran följer hennes sakta vandringar genom 

skogen. Bara ett fåtal överraskningar får publiken att rycka till, till exempel när kvinnan 

upptäcker förstelnade skogsarbetare. 

  Slutet är omskakande, där plötsligt den okände mannen dyker upp och 

genast går till angrepp. Filmen visar kampen i korta snabba inställningar, som motsvarar 

kvinnans rörelser, men även hennes snabba beslut att strida mot inkräktaren. Kameran 

lämnar det totala, en kameravinkel som tar med hela omgivningen. Nu ser åskådaren 

bara vad som finns direkt framför kvinnan, kameran har blivit subjektiv. Bilderna visar 

bara detaljer, som det djupa såret i tjurens sida och suddiga rörelsebilder. Det känns som 

om kameran sitter på kvinnans panna. Vi ser det hon ser och rör oss i samma tempo. 

Kameran har övertagit hennes subjektivitet. 

 

 

7.1 Filmens musik 
 

Die Wand använder sig av delar av Johann Sebastian Bachs 6 partitor, BWV 1001–1006 

för soloviolin. Musiken sätter en speciell prägel på filmens berättelse, som utspelar sig i 

ett vackert landskap i alperna. Bachs musik ger en konnotation av 1700- talet, som 

skulle passa till en filmatisering av en historisk roman eller till händelser som har en 

teologisk anknytning. Men receptionsförväntningarna infrias inte. Här sätts kulturarv 

                                                 
90 Bruhn, 2013, 76 
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mot vildmark, Bachs intrikata harmonier kontrasterar mot otämjd natur. Vilket budskap 

förmedlar valet av musiken? 

Jag antar att filmens landskap skulle få en ny kontext. Om den hade fått en 

traditionell symfonisk filmmusik – kanske med lokala inslag – skulle den lätt få en 

konnotation av ”Heimatfilm”, en nationalromantisk folklivsskildring som inte skulle 

motsvara filmens tema. Alpernas panorama är för välkänt från vykort och turistreklam 

för att kunna sättas in i ett nytt sammanhang om inte den vanliga receptionen rubbas. 

Bachs musik utgör en stark kontrast till bilderna, tittarna frias från genreförväntningar 

och gör dem redo att möta en ny berättelse. 

Pölsler talar om filmmusiken som en sorts språk som förmedlar mening. 

Och det är så tittarna upplever musiken. Bach tyckte om att leka med ord och noter och 

man kan läsa den italienska titeln Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato som 

”Sex soli” eller också som ”Du är ensam.”91 Den ensamma violinen ger röst åt kvinnans 

emotioner. Där finns harmonier som ger tröst och förmedlar ett accepterande av ödet. I 

en annan scen är det skärande disharmonier som skriker ut kvinnans förtvivlan och 

klagan över ensamhet. Violinen är ensam, just så som kvinnan är. Bådas emotioner får 

strömma fritt, men utan respons fram från annat håll. . Dagbokens inre fokalisering 

uttrycks här genom musiken. 

Ett exempel ska visa detta. Efter att ha accepterat Väggens existens ger sig 

kvinnan ut i skogen och klättrar på en bergstopp. Rösten meddelar att hon nu inser att 

hon inte kan förvänta sig någon form av räddning. Då tar musiken vid. Violinen spelar 

upp en fuga i raskt tempo, samtidigt visas kvinnan som vilar tillsammans med hunden 

på en sten och tittar ner i dalgången. Musik och bild skapar här en atmosfär av harmoni 

och välbehag, ett andningshål inför stora utmaningar. 

 
 
7.2 Filmens soundtrack 
 
Regissören Roman Pölsler talade om filmens soundtrack på dess hemsida. 

 

Am liebsten hätte ich neben dem Off-Kommentar und den Bach Partiten noch einer 

dritten Form der Sprache im Film mehr Ausdruck gegeben: Der Stille der Natur.92 

 

                                                 
91 Emi Classics, Bach Sonatas & Partitas, Itzhak Perlman, CD - häfte s.5 
92 www.diewand-derfilm.at (Helst skulle jag – bredvid off-kommentaren och Bachs partita – ha gett rum 
åt en tredje form av språk: Naturens tystnad.) 
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Men naturen är sällan verkligen tyst och därför utgör vindens brus och regnets 

droppande ett inslag i filmens diegetiska ljud. Dessutom finns här en mängd andra 

naturliga ljud och deras insats är effektfull, för det finns ingen konkurrerande 

bakgrundsmusik. När ett sådant ljud hörs slutar det samtidigt som scenen och sedan 

råder det tystnad. På så sätt får tystnaden stor betydelse. Märkligt nog förstärks den av 

kråkornas läten, som förmedlar en känsla av ödslighet och övergivenhet. Avsaknaden av 

andra ljud gör deras skriande så pass laddade. När inga ljud tyder på mänskligt liv och 

rörelse blir fåglarnas konnotation med döden uppenbar. 

I en sådan miljö upplevs bilradions dansmusik som opassande och 

störande. Den börjar och slutar tvärt och spelas relativt högt. En sångröst skrålar 

”freedom” upprepade gånger. Kontrasten till den omgivande naturen är stark, även när 

låten bokstavligen hyllar friheten, som kan kopplas till naturen. Men det känns fel, 

friheten är här bara en bärare för underhållning och nöje, den upplevs som en parodi för 

den sorts frigörelse som senare dyker upp i gestalt av Aung San Suu Kyi och berättarens 

emancipation från traditionella könsroller. 

  Eftersom det inte finns någon dialogpartner hörs kvinnans röst i stora delar 

av filmen. Bara i början av filmen talar hon med hunden, sedan är hon tyst. Även när det 

fasansfulla överfallet sker på slutet tiger hon. Regissören valde att låta 

adaptionsstrategin vara tydlig och klar. Den skulle inte spädas ut genom ord från en 

tveksam källa. På så sätt får de valda audiovisuella medlen en ännu starkare verkan på 

åskådarna. 

Kontrasten till naturliga ljud utgör konstgjorda, speciellt skapade ljud som 

fyller en narrativ funktion. Det finns ett lågt brusande, ibland bultande ljud som används 

när huvudkaraktären drömmer och även när hon vaknar. Där förknippas ljudet med 

hjärtklappningar. 

  Ett speciellt ljud förtjänar lite mer uppmärksamhet. När kvinnan närmar 

sig den osynliga väggen hörs ett ljud som förmedlar det osynliga till publiken – ljudet är 

tänkt att komma från ett elektromagnetiskt fält. Pölslers funderingar kring detta handlar 

om människor med speciellt känslig hörsel, som tycks uppleva ljud som ingen annan 

hör och som några påstår härstammar från jordrotationen. I alla fall ville Pölsler med 

hjälp av ljudtekniker konstruera ett ljud som skulle kunna komma från ett 

elektromagnetiskt fält. Naturvetare påstår att det inte finns något sådant ljud, de hävdar 

att elektromagnetiska fält inte för med sig akustiska fenomen. 
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  Väggens ljud är så egenartat att man aldrig tror sig ha hört något liknande 

förut. Ljudet är dovt, statiskt, metalliskt och det inger oro hos publiken. Ljudet hörs vid 

flera tillfällen när kvinnan undersöker den osynliga Väggen. När man som tittare vet att 

kvinnan närmar sig väggen blir man orolig i förväg, så starkt är ljudets effekt. Att den 

osynliga väggen har blivit transformerad till ett speciellt ljud är ett filmiskt svar på 

adaptionens problem. 

 

7.3 Kvinnan som bild – bilden som kvinna  
 

En dagboksadaption måste ta hänsyn till genrens särdrag. Vi är delaktiga i den namnlösa 

kvinnans värld bara genom hennes egen röst, vi ser henne aldrig genom en annan 

människas ögon, hennes historia är endimensionell. Filmen måste hitta en metod att 

synliggöra hennes subjektivitet och detta finns i sättet att visa henne på bild. I filmens 

första hälft är kvinnans ansikte ofta omslutet av en ram. Det kan vara ett fönster, en 

spegel, ett galler eller verandans reglar. Här finns en antydan om att hon är instängd, 

hennes tankar om sig själv saknar synpunkter från annat håll. Spegeln fungerar som en 

kod, som ett indexikalt tecken för självreflektion, där hon prövar den kvinnliga blicken. 

Eftersom blicken fokuserar på hennes utseende är den egentligen en manlig blick, som 

avslöjar hennes maktlöshet. Den här aspekten återupptas även när hon tittar ut från ett 

slutet rum och in i ett okänt naturlandskap. Där ute finns det som känns främmande för 

henne, det som hon blir tvungen att ta itu med. 

  I filmens början finns en scen där hennes profil syns i husets dunkel 

framför den öppna dörren. Ljuset finns där ute, men inte inuti henne. I detta skede är 

hon ännu instängd i en traditionell kvinnoroll. Hajnal Király redogör för hur kvinnor 

kan uppträda i bild. Här är det den andra distinktionen som är passande. Hon kallade 

den för “the woman as picture”, karaktären fungerar här som en del av den estetiska 

stilen. Detta blir tydligt när kvinnans figur eller hennes huvud framträder som en svart 

silhuett framför den naturliga miljön. 

  Som en del av den visualiserade emancipationsprocessen förändras 

kvinnans framträdande. Hon visas som en del av naturen. Hennes sätt att röra sig i 

skogen och på bergssluttningar har blivit avslappnad men fokuserad, som en van 

bergsklättrare. Flera gånger fungerar landskapet som en bakgrund för hennes ansikte. 

Hennes blick är lugn, tagningarna är långa och det känns nästan för intimt när man som 

publik tillåts att titta på henne i flera sekunder. Det är hon som tillåter det – så känns 
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det, för hon tittar tillbaka. Genom perspektivet är hennes ansikte stort som ett berg. 

Hennes orädda blick gör det tydligt att hon har försonat sig med sitt öde. Hon hyser 

varken hopp eller förtvivlan. 

  Detta sätt att presentera kvinnan beskriver Hajnal Király i det tredje 

paradigmet ”picture as women”. Huvudkaraktären har förlorat sin objektstatus helt och 

hållet. Nu är det hon som har makt över åskådarna. 

 
7.4 Kvinnans emancipation i filmen 
 

Den namnlösa kvinnans frigörelse från en traditionell kvinnoroll förmedlas genom 

hennes utseende och hennes agerande, som förändras radikalt under filmens lopp. I 

början uppträder hon som en främling i en alldeles ovan miljö. Hon är klädd i en 

åtsittande vit klänning och vandrar genom skogen med högklackade skor. Klänningen är 

virkad i spets och skulle vara lämplig på en bjudning. Den är inte utmanande utan 

snarare förlegad. Skorna har höga klackar och är lite gammaldags med sina snören. 

Klädseln ger en konnotation av konventionell kvinnlighet. Hennes blickar är ängsliga 

och hon känner sig uppenbarligen främmande i naturen. När hon stapplar fram i sina 

olämpliga skor på skogens grusvägar, blir hennes inre osäkerhet och rädsla synlig. 

I en scen, som inte har en motsvarighet i romanen, sitter kvinnan vid 

bordet med en skönhetsmask i ansiktet medan hon röker. Radion sänder ett tal av Aung 

San Suu Kyi på ett främmande språk. Det är tydligt att kvinnan inte lyssnar, radion är på 

för att sätta upp en ljudkuliss som ska fylla den skrämmande tystnaden. Den burmesiska 

politikern Aung San Suu Kyi står för en envis kamp för demokratiska rättigheter med 

beundransvärd inre styrka och kvinnan vid bordet har dolt sitt ansikte bakom vitt skum. 

Båda kvinnorna uppträder här som motpoler för vad som kallas kvinnlighet. 

Det är påfallande att regissören låter den namnlösa kvinnan uppträda helt i 

vitt i början av filmen. Hon bär en vit klänning, har en vit kappa och en vit halsduk. 

Senare i huset bär hon vit pyjamas och vit morgonrock och ansiktet är dolt av vitt skum. 

Färgen vit står inte här för oskuld och renhet. Kontexten ger en konnotation av barnslig 

osäkerhet och inre tomhet, den signalerar avsaknaden av färg, som skulle kunna 

uttrycka karaktär och styrka. Så småningom byter hon till mer praktiska plagg. Hon 

klipper håret mycket kort och hennes sätt att röra sig i naturen blir alltmer vant. Hennes 

händer vittnar om det hårda arbete som hon har ålagt sig för att kunna överleva. 

Det är anmärkningsvärt att kvinnan använder sig av en manlig stil i 

berättelsens senare skede. Det maskulina uppträder här som en symbol för styrka och 
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handlingskraft. Med sitt korta hår, grova byxor och tjocka jackor utgör hon ett exempel 

på den kvinnliga maskeraden, som jag nämnde i samband med feministisk filmteori. 

Även romanen berättar om den förändrade stilen, men klädseln har blivit en stark 

ledtråd till kvinnans utveckling i filmen, den står för den förändring som hennes 

personlighet genomgår. Här visualiseras hennes emancipation. 

Varför väljer hon en sådan maskerad? Teorin förklarar att det handlar om 

en slags kompensation för en förlorad kvinnlighet. Detta är fallet även här; kvinnan är 

tvungen att byta till en annan roll för att kunna svara på ödets utmaningar. Hon antar – i 

en konventionell syn på genus – en manlig roll som försörjare och beskyddare. Det är 

skälet till att hennes kvinnlighet döljs, kanske även för henne själv. Hon reflekterar ofta 

över hur hon förändrats efter väggens tillkomst och är medveten om det nya i sin 

personlighet som så småningom kommer fram. Det finns naturligtvis även praktiska 

skäl för den förändrade framtoningen, men detta understryker bara att det inte finns en 

etablerad praktisk kvinnlig klädstil att tillgå. 

Kvinnan har kommit långt i utvecklingen av en fri och mogen syn på sig 

själv och sitt livsöde. Den innebär att gå till angrepp för att skydda dem hon känner 

ansvar för. Hon ryggar inte tillbaka när kampen blir blodig och hon orkar leva vidare 

efter den stora förlusten. Händelserna har lärt henne att leva med döden, hon kan titta in 

i dess ansikte utan att blunda. 

 

 

8 Jämförelse mellan två scener i roman och film 
 

Olika audiovisuella medel har använts för att transmediera en fiktiv dagbok. För att visa 

hur de samverkar i praktiken ska jag nu analysera två motsvarande scener ur romanen 

och filmen. Jag valde att jämföra det moment där kvinnan upptäcker den osynliga 

väggen för första gången. Scenerna liknar innehållsmässigt varandra helt. Jag tror att 

mediespecifika skillnader träder fram desto tydligare. 

 
8.1 Filmens sätt att ”visa” den osynliga väggen 
 

Det är mörkt, nästan helsvart. Plötsligt hörs ett lågt, kusligt ljud, som så småningom blir 

allt starkare och bultande. Sedan är det plötsligt tyst och vi ser kvinnans ansikte i 

helbild. Hon ligger i sängen, öppnar ögonen och kameran är rakt ovanför henne. Hon 

hör hunden gnälla och stiger upp. Nu är det ljust utanför fönstren och hon går ner och 
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öppnar dörren åt hunden. Här dominerar ljus och ljud i berättandet, rösten är tyst.  

Skarpa kontraster och skådespelarens ansikte i helbild skapar spänning. Man kan tro att 

hon drömt om något skrämmande. 

Efter upptäckten att hennes kusin och hans hustru inte har kommit tillbaka 

går hon ut med hunden för att leta efter dem. I en vit klänning, en vit kappa och 

högklackade skor går hon ner genom en ravin. Hunden springer framför henne. Solen 

skiner och vägen löper bredvid en insjö. Bakgrunden till scenen är paradisiskt vacker, 

medan kvinnans nervösa rörelser sprider oro och onda aningar. Det är de motstridiga 

känslorna som ökar spänningen. Plötslig hörs återigen hundens ylande. Kvinnan ropar 

”Luchs?! Was ist? Hast du dir wehgetan?”.93 Hunden kommer tillbaka till henne och 

hon letar efter en skada på hundens nos. Sedan går hon vidare, men hunden följer inte 

med. Hon ropar och vänder sig om, men hunden lyder inte. Medan hon vänder sig om 

för att återigen gå framåt, hörs Väggens ljud, som jag beskrev ovan, för första gången. 

Hon tycks höra eller känna det, för hon stelnar mitt i rörelsen och håller händerna 

utsträckta framför sig. Stående mitt på vägen känner hon med händerna efter Väggen. 

Ljudet är svagare nu. Hon vänder ryggen till det ofattbara och sätter sig på en sten några 

meter bort. Sedan hörs rösten: 

 

 Dann hörte ich lautes Pochen und sah um mich, ehe ich begriff, dass es mein 

eigener Herzschlag war, der mir in den Ohren dröhnte. Mein Herz hatte sich schon 

gefürchtet, ehe ich es wusste.94 

 

Hennes hjärtklappningar associeras här med väggen och det bultande ljud hon 

upplevt medan hon vaknade. Känslan av ångest transmedieras95 genom ljudet och 

förstärker hennes ord. Hennes stela rörelser tar Väggens förstelnande effekt i 

förväg. Ljud, bild och ord samverkar här för att förmedla det osynliga. 

Senare i en annan scen, som inte finns med i romanen, försöker hon använda sig 

av bilen för att få väggen att störta. När hon sitter i bilen hörs återigen 

dansmusiken, hon gasar för fullt och kraschar mot Väggen. Hennes panna blöder, 

men Väggen har inte rubbats. Scenen kan ses som en motsvarighet till romanens 

                                                 
93 (”Lo, vad är det? Har du gjort dig illa?”) 
94 Haushofer, 1988, 15 (Sedan hörde jag ett tydligt bultande och såg mig omkring, innan jag begrep att det 
var mitt eget hjärtas slag som dånande i öronen på mig. Hjärtat hade blivit förskräckt innan jag visste om 
det.) 
95 Se Lars Elleström, “Adaptation within the field of media transformations”, i: Bruhn, Gjelsvik, Hanssen 
(ed), Adaptation Studies –New Challenges, New Directions, London, New York: Bloomsbury, 2013, 119 
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försök att gräva en tunnel under väggen. Båda sätten att visa väggens orubbliga 

styrka ökar känslan av hjälplöshet och ångest. 

 

8.2 Samma scen i romanen 
 

Kvinnan vaknar av solen, som lyser i hennes ansikte. Sedan upptäcker hon att kusinen 

Hugo och hustrun Luise inte har kommit tillbaka. Kvinnan grubblar över möjliga skäl 

och är förvirrad. Hon klär på sig och tillsammans med hunden Lo går hon mot byn 

genom ravinen för att leta efter paret. Hunden springer lyckligt skällande framför 

henne. Men sedan övergår det i tjut av smärta och rädsla. Kvinnan skyndar sig för att 

komma fram till hunden. Hon ser att blodig saliv droppar ur munnen och antar att han 

måste ha bitit sig på tungan. Snabbt klappar hon honom och vill fortsätta, men Lo 

ställer sig framför henne. Hundens beteende är oförklarligt för kvinnan, men hon 

fortsätter ändå. 

 

Som tur var gick jag efter att ha hindrats av honom långsammare, för efter några 

steg stötte jag häftigt emot något med pannan och tumlade baklänges. Lo började 

genast gnälla igen och tryckte sig intill mina ben. Förbluffad sträckte jag ut handen 

igen och vidrörde något glatt och svalt: ett glatt, svalt motstånd på ett ställe där det 

inte kunde finnas någonting annat än luft. Tveksamt försökte jag en gång till, och 

åter vilade min hand som på en fönsterruta. Sedan hörde jag ett tydligt bultande 

[…]96 

 

Texten fortsätter som berättarrösten i filmen. 

 

8.3 Jämförelse 
 

Två olika medier framför en händelse som är helt obegriplig och fasansfull. Berättar de 

samma historia? 

Filmen har tydligt förändrat kvinnans uppvaknande. Där är bilden helt 

svart, sedan hörs det kusliga ljudet som jag beskrev ovan, som skiljer sig från väggens 

ljud. Som åskådare anar vi att det är något som händer, något fasansfullt. Vi är i samma 

situation som kvinnan, vi vet innan vi vet. Väggens tillkomst associeras med hårda 

hjärtklappningar. Man kan här uppfatta den osynliga Väggen även som en metafor för 

                                                 
96 Haushofer, 1988, 13 
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de frusna emotioner som hittills präglat kvinnans relationer till andra människor. På så 

vis tillför filmen här information om kvinnans förflutna. 

Även hennes ropande efter hunden finns inte med i romanen. Detta kan 

bero på att texten berättar i tillbakablickar om händelsen, medan kameran framstår som 

ett vittne. Här står den omedelbara upplevelsen i centrum, vad som understryks av 

ropen. Det är bara till hunden kvinnan talar några gånger i filmen. Detta gör att scenen 

får en stark betydelse, som kan tolkas som om hon förstummats av det obegripliga. 

Romanen säger ingenting om kvinnans kläder i den här scenen. Filmen tillför här 

upplysningar om hennes självbild genom de vita klädesplaggen och som motsvarar 

romanens berättande om hennes traditionella syn på kvinnorollen. Hennes osäkra 

rörelser i olämpliga skor visualiserar hennes ångest inför livet. 

Romanen beskriver hur kvinnan – förvirrad men orädd – upptäcker 

Väggen. Hon upplever en chock enbart varslad genom hundens beteende. Hon begriper 

genom att ta på den osynliga Väggen. Den är glatt och sval, säger hon. Egentligen 

skulle det bara vara luft där hennes händer nu möter ett motstånd. Hennes tillstånd av 

chock blir tydligt när hon berättar att hon upprepade proceduren tre gånger. Hon kan 

inte tro sina ögon för det finns ingenting att se. Därför tar hon på det osynliga för att 

hjärnan ska kunna ta till sig den nya realiteten. Beskrivningen av Väggen som ”glatt och 

sval” upprepas omedelbart i romanen och förstärker upplevelsens intensitet. 

I filmen förmedlar ett speciellt ljud med stark effekt väggens existens. 

Tidigare beskrev jag det som statiskt och metalliskt och där kan man hitta en 

motsvarighet till svalt och glatt. I alla fall är det ljudet som ”berättar” om väggens 

kvalitet i filmen. 

”Båda” kvinnorna ger uttryck för den chockartade upplevelsen på olika 

sätt. Romanens kvinna stötte pannan mot väggen och även hundens nos bär på spår av 

dess hårdhet. Hon ramlar nästan, förlorar fotfästet. Filmens kvinna möter Väggen med 

sina utsträckta armar och händer. Hon stelnar mitt i rörelsen, hon tycks ana eller 

förnimma något i närheten av Väggen. Vad det är vet vi inte, hundens ovanliga beteende 

i båda medierna annonserar att dess finare sinnen har uppfattat något skrämmande. 

När jag jämför de två scenerna är det filmen som genom sin beskrivning förmedlar det 

starkaste intrycket. Men det har med mediets möjligheter att göra, som förenar sina 

effekter. Romanen får sin kraft av mer utdragna skildringar, det motsvarar genrens 

möjligheter. Så gör romanens kvinna flera försök att hantera väggens existens. Hon 

börjar gräva en tunnel med mycket möda, men avbryter företaget efter funderingar om 
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vad hon kan förvänta sig bakom väggen. Här skymtar insikten att Väggen är ett skydd 

mot döden. Vidare försöker hon gestalta det obegripliga genom att plantera buskar 

framför väggen. Alla sådana företag kommenteras av kvinnans inre röst och läsaren blir 

mer delaktig i hennes tankevärld än i filmen. 

Både filmens och romanens kvinna har samma skrämmande upplevelse. 

Olikheterna ligger i mediernas möjligheter, där filmens tekniska medel dominerar. Den 

får dessutom kraft av förmågan att vara ”vittne” till en företeelse ingen människa hittills 

upplevt. Därför ska jag nu redogöra för vilka skillnader som uppstår genom mediernas 

egna uttrycksmedel. 

 

 

9 Mediespecifika likheter och skillnader 
 

Nu ska jag granska några narrativa element och redogöra för om och hur de har 

genomgått adaptionsprocessen. Det finns många konstanta drag i filmens och romanens 

sätt att berätta den här historien. Jag ska först räkna upp likheter och sedan gå in på de 

skillnader som uppstått när funktionerna adapterades. 

  Huvudkaraktärens personlighet gestaltas på ett liknande sätt, båda 

medierna skildrar på var sitt sätt en traditionell medelålders kvinna som drabbats av ett 

förfärligt öde. Även hennes sätt att möta livets utmaningar liknar varandra i båda 

medierna. Hennes reflektioner kring livet, naturen och den egna förändrade 

personligheten har blivit delaktiga i transformationen, även om romanen ger hennes 

tankar större utrymme. Men manusförfattaren lyckas fånga de skarpaste 

formuleringarna när berättarrösten återger sina synpunkter. Ett exempel är kvinnans 

funderingar kring kon Bella. Romanen ägnar flera sidor åt beskrivningar och reflexioner 

kring djuret, medan manuset bara säger: 

 

Efter allt vad vi upplevt tillsammans har Bella blivit mer än en ko, en stackars 

tålmodig syster, som bär sin förlust med större värdighet än jag.97 

 

Här finns relationen till djuret kort återgiven, meningen utgör kärnan av förhållandet. 

Manusets berättarröst läser texten i samma radföljd som i romanen. Det finns bara få 

undantag där en mening byter plats för att passa bättre in i sammanhanget. 

                                                 
97 Haushofer, 1988, 197 f 
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Uppskattningsvis använder manuset bara en bråkdel av romantexten. Det finns alltså 

mycket kvar som måste förmedlas på annat sätt. Skildringar av kvinnans tankevärld 

tillhör de integrala funktioner som egentligen inte kan transformeras direkt, eftersom de 

är beroende av språket. Texten som läses högt av berättarrösten är ett viktigt inslag vid 

förmedlandet av kvinnans personlighet. Rösten färgar allt hon läser på ett individuellt 

sätt, den är anpassad till ändamålet och är en del av adaptionen. 

 

9.1  Nyskapade scener 
 

Som redan nämnts lämnar manuset stora luckor i sin redogörelse kring kvinnans 

personlighet. Några nyskapade scener ämnar fylla på det som annars skulle saknas. Som 

redan nämnts är scenen där kvinnan med bilens hjälp försöker störta väggen nyskapad. 

Den syftar till att berätta att kvinnan försöker handskas med den skrämmande tingesten 

på olika sätt. Romanen berättar om flera annorlunda förfaringssätt. Romanens kvinna 

skulle aldrig ha använt bilen, för hon är rädd att köra bil. Hon har låtit bilen stå kvar på 

gården, där den så småningom förvandlas till ett hem för växter och djur. Men det är 

föga trovärdigt att filmens kvinna bara skulle acceptera den osynliga väggen utan några 

försök att pröva dess motståndskraft. Därför tillför den nämnda scenen med bilkraschen 

den saknade biten. 

En annan scen som är ny är att hon möter skogsarbetare på sina strövtåg. 

Först hör man väggens ljud på låg volym, sedan ser man dinglande trädstammar som 

ska lastas. Flera traktorer står i en skogsglänta, men man ser inte några människor. 

Kvinnan vänder sig hastigt bort. Scenen belyser det romanen berättar om, det finns inget 

mänskligt liv kvar, bilar och byggnader understryker bara ödsligheten. 

Även kvinnans mardrömmar finns visualiserade och ett särskilt starkt 

uttryck förmedlar en dröm där tomma kläder hänger i ett träd. Alla människor är döda 

även hennes barn, är den bakomliggande tanke som finns återgiven i romanen. Manuset 

kan inte ta med den tankegången, för hennes barn finns inte omnämnda där. 

Till sist vill jag påminna om den nyskapade scenen i början av filmen, där kvinnan sitter 

vid bordet och lägger på sig en skönhetsmask av vitt skum medan Aung San Suu Kyis 

röst hörs. Den burmesiska politikern utgör en stark kontrast mot kvinnans 

konventionella syn på kvinnlighet, där hon är mån om sitt utseende och försöker verka 

yngre än hon är. Men jaktstugans miljö är en opassande kuliss för en 

skönhetsbehandling. Jag uppfattar hennes beteende som styrt av rädsla, hon väntar på 



  
 

44 

att Hugo och Luise ska återvända från sin utflykt. Det har blivit mörkt ute och hon vet 

inte vad som har hänt dem. I den situationen återgår hon till en van roll, den snälla, 

kravlösa kvinnan, som är en fröjd för ögat. Scenen äger rum kvällen innan den stora 

förändringen kommer till, innan den osynliga väggen uppstår; det är den sista kvällen 

innan kvinnans värld förstörs för alltid. På så sätt får scenen en stark betydelse. 

Här fylls ett gap i berättelsen som uppstått genom regissörens 

adaptionsstrategi. Eftersom manuset inte berättar om kvinnans tidigare liv är scenen 

ämnad att visa att hon lever upp till en traditionell syn på kvinnorollen. 

De nyskapade scenerna fyller en funktion som katalysatorer och stödjer 

och kompletterar kardinala funktioner. 

 

9.2 Skillnader 
 
Skillnader i berättelsen mellan film och roman finns även i sättet att låta bilder, ljud och 

klippning förmedla känslor utan ord. Ett exempel på metoden är scenen där kvinnans 

skuldkänslor inför hennes jagande och dödande blir visualiserade. Hon har skjutit ett 

rådjur och i rask följd visas hennes ansikte och det döende djuret flera gånger. Utan ord 

blir det klart att hon är plågad av en sådan nödvändig sysselsättning. Hon skulle inte 

kunna ge föda åt hunden på något annat sätt. 

Ett annat tillfälle för ett sådant tillvägagångssätt är åskvädret som inger 

romanens kvinna ångest, medan filmens kvinna ger uttryck för sina känslor i 

kontrastrika bilder och ljud utan en verbal kommentar. 

Romanens kvinna är väl förtrogen med platsen och jaktstugan. Hon känner 

till omgivningen och hunden, eftersom hon har gjort flera besök där förut. Filmens 

kvinna tycks vara främmande i miljön och verkar inte vara bekant med hunden. Det sägs 

aldrig att de möts för första gången, men hennes beteende låter tanken vara rimlig. 

Hennes blyga och osäkra beteende inför hunden förstärker intrycket. Men berättelsen i 

sin helhet drabbas inte av den här skillnaden. Genom att förstärka kvinnans okunnighet 

om miljön blir emancipationsprocessen ännu tydligare. 

Romanens kvinna drabbas av flera sjukdomstillstånd. Hon har en 

inflammerad tand, får en reumaliknande åkomma och lider av en svår förkylning med 

hög feber. Ingetdera visas i filmen. Sjukdom och olyckor utgör ett allvarligt hot i hennes 

utsatta läge, det är hon hela tiden medveten om. Filmens kvinna är frisk hela tiden. Jag 

kan bara anta att det skulle ha blivit för komplicerat att ta med sådana tillstånd i filmens 

tidsstruktur eller att det inte kändes tillräcklig viktigt för regissören. Som sagt är det 
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kvinnans emancipation som står i fokus i filmens uppläggning och sjukdomsscenerna 

skulle inte kunna tillföra något nytt. 

Ett viktigt element är kvinnans mundering i filmen, som fungerar som ett 

indexikalt tecken för hennes inre tillstånd. Detta motsvarar filmens visuella dominans. 

Romanen berättar inte mycket om kvinnans utstyrsel. Den förmedlar ett enkelt 

förhållningssätt. Här berättas det att hon har med sig sina egna bergskängor och söker 

lämpliga plagg i både Hugos och Luises garderob. 

 

Riktiga kläder har jag inte haft på länge. Jag hade för länge sedan funnit den dräkt 

som var mest praktisk för mig. Hugos skjortor, på vilka jag lagt upp ärmarna, mina 

gamla manchesterbyxor, en lodenjacka, en ylleväst och om vintern Hugos långa 

skinnbyxor, som sjavade om benen på mig. På sommaren gick jag i kortbyxor, sydda 

av en elegant brokadbyxa som Luise hade använt på kvällarna i jaktstugan.98 

 

Kvinnans val av lämpliga klädesplagg är präglat enbart av praktiska resonemang. Här 

finns det inga vita plagg och ingen förklädnad till man. Hon berättar att hon klippt håret 

för att det är lättare att sköta. Hon säger att hon inte har någon användning för sitt 

ansikte längre, att det var helt oanvändbart.99 

 

När jag idag tänker på den kvinna jag en gång var, kvinnan med lilla dubbelhakan 

som bemödade sig om att se yngre ut än hon var, känner jag ringa sympati för 

henne.100  

 

Det är bara romanens kvinna som inte visar hänsyn mot sin framtoning. Filmens 

skådespelare måste bjuda på ett utseende som är tolkbart för publiken. Hennes utstyrsel 

bär på ett budskap som är avgörande för filmen. Den uppfyller tre funktioner. För det 

första förmedlar den den konventionella kvinnligheten i början av filmen och ger en viss 

antydan om hennes tidigare liv. För det andra vittnar klädseln om emancipationen från 

en sådan roll och till sist annonserar den de olika tidsnivåerna i storyn. 

 

9.3 Slutet 
 

Filmen och romanen gör ett starkt intryck på slutet. Deras sätt att förmedla de otäcka 

händelserna präglas av mediespecifika olikheter. Medan romanen med ett sakligt språk 
                                                 
98 Haushofer, 1988, 214 
99 ibid, 193 
100 ibid, 69 
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och återhållna känslor återger överfallet använder filmen sig av starka uttrycksmedel 

som korta klipp, långsamma rörelsebilder i tillbakablickar, slow motion-teknik, en 

subjektiv kamerainställning och effektfull musik. Scenerna skiljer sig påtagligt från det 

annars långsamma tempot i berättandet. Jag ska ge en kort skildring av hur slutet 

gestaltas i de båda medierna. 

Romanens kvinna har flera gånger annonserat att Lo kommer att dö, så 

läsaren är väl förberedd och känner spänningen inför det oundvikliga. Slutet upptar bara 

fyra sidor, där stora tidsprång ingår. Hon skildrar hur hon fyller flera dagar med hårt 

arbete för att inte känna och tänka. Det är tydligt att kvinnan knappt kan skriva om det 

som hänt, den djupa sorgen finns ännu kvar. 

Berättelsen börjar när hon tillsammans med hunden har återvänt till sätern. 

Plötsligt rusar Lo skällande fram. Hon får syn på en främmande man framför den döda 

tjuren. Hunden anfaller mannen, men kvinnan kallar honom tillbaka. Han lyder och hon 

springer in i stugan och hämtar geväret. Men det är för sent. Mannen höjer yxan och 

dödar även Lo. Kvinnan siktar och skjuter mannen. Kort redogör hon för hur hon 

lugnade den högt råmande kon, sedan välter hon den döde mannen över klippkanten. På 

kvällen begraver hon hunden och återvänder till jaktstugan. I romanens sista avsnitt 

meddelar hon att det är den 25 februari och att papperet är slut och därmed även 

dagboken. 

Romanens kvinna är väl medveten om att papperet bara är första länken i en 

kedja av resurser som så småningom alla kommer att ta slut. 

 

Nu har dagen då alla tändstickorna tagit slut kommit påfallande mycket närmare. 

[...] För resten finns det en livsviktig fråga till, frågan om ammunitionen. Med den 

kan jag klara mig i ytterligare ett år.101   

 

Hon vet att hon kommer att dö ensam. Men hon kan ändå se fram emot framtiden utan 

större oro. Nära romanens slut säger hon att hon är lugn och att slutet ännu inte har 

kommit. 

Filmens sätt att förmedla slutet är mycket dramatisk. Inledningen bildar 

scener där den skrivande kvinnan sitter vid bordet, sedan vänder sig filmen mot en 

tillbakablick, där kvinnan ännu är långhårig och vitklädd. Tittaren förstår att nu kommer 

en redogörelse för en tidigare händelse. Flera gånger återvänder kameran till filmens 

”nu” för att sedan återgå till ”då”. Minnena är krävande för kvinnan, hennes ansikte är 

                                                 
101 Haushofer, 1988, 64 f 
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nästan uttryckslöst och hon tycks ha svårt att bevara fattningen. Sedan blandar kameran 

in inställningar där Lo springer mot den främmande mannen. Innan åskådaren för fullt 

förstår vad som händer tar tagningen slut och den korthåriga kvinnan i stugan tar vid. En 

suddig bild med en blodig kropp dyker upp. Kvinnan rusar in i stugan och en slow 

motion-sekvens visar henne med geväret i handen. Till denna dramatik hörs Bachs 

violinmusik med skärande disharmonier. Återigen syns den korthåriga kvinnan som 

minns händelsernas fasa. Tillbaka på sätern syns mannen med yxan höjd över huvudet 

redo att slå ihjäl hunden. Det är tyst nu och det hörs ett skott, men det är för sent, 

hunden ligger i gräset, blodig om nosen. Återigen i slow motion vänder sig kvinnan mot 

hunden, medan det råder en skrämmande tystnad. Senare kommer bilder av en lyckligt 

springande hund från kvinnans minne. Bakgrunden bildar alpernas panorama i 

skymningsljus. Bachs musik uttrycker hennes djupa sorg. 

Händelserna är i stort sett väldigt lika romanen, men filmens tekniska medel 

genererar stor dramatik som saknas i romanens redogörelse. Klippning används för att 

knyta ihop det förflutna och filmens nu, den visualiserar kvinnans tankar. Slow motion-

teknik förmedlar här känslan av att tiden står stilla på höjdpunkten av en krissituation. 

De suddiga bilderna ger intrycket av att kameran sitter på kvinnans panna, vi ser bara 

delar av tjurens och hundens blodiga kroppar. Det verkar som om kvinnans ögon letar 

efter tecken på liv när hon tittar på dem. Bachs musik tillför ännu ett element som 

förstärker känslorna av ångest och fasa. Genom samspelet blir intrycket starkt och 

kvinnans stumma sorgsna ansikte visar slutet på tillbakablicken. På slutet sitter kvinnan 

återigen i jaktstugan vid bordet och skriver ner de sista orden. Hon säger samma ord 

som romanens kvinna och samma musik som hördes i början av filmen avslutar den nu. 

 

Nu är jag fullkomligt lugn. Jag ser ett kort stycke framåt. Jag ser att slutet ännu inte 

är kommet. Allt går vidare.102 

 

Här får bara romanläsaren upplysning om att meningen syftar till att kon kommer att få 

ytterligare en kalv. Dessutom får filmtittarna inte ta del av kvinnans funderingar kring 

minskade resurser och hennes tankar kring en ensam död. På så sätt bjuder filmen på ett 

mer positivt laddat slut än romanen. 

 

 

                                                 
102 Haushofer, 1988, 229 
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9.4 Tidsaspekten 
 

En viktig aspekt inom narratologin är sättet att hantera två olika tidsnivåer. För det 

första är det tiden där händelserna äger rum, som också kallas för ”story time”. För det 

andra är det ”discourse time”103, tiden där fiktionen presenteras. Story time är en fast 

linje, någon är barn i en viss familj, blir vuxen och börjar ett yrke och går bort senare. 

Men den diskursiva tiden är oberoende, den kan börja berättelsen som vuxen, berätta i 

tillbakablickar om barndomen och återgå till livet som en åldrande människa: ”In 

narratives […] the dual time orders function independently. This is true in any medium: 

flashbacks are just as possible in ballet or mime or opera as they are in film or novel. 

Thus, in theory at least, any narrative can be actualized by any medium which can 

communicate the two time orders”.104 

Det är alltså mediets möjlighet att hantera tidsnivåer som avgör romanens 

återuppståndelse i film och detta är ett faktum som får liv i filmen Die Wand. Den 

fiktiva dagboken är skriven efter den berättade historiens slut, den diskursiva tiden 

utgörs av tillbakablickar och intar en tid av två och ett halvt år. Men inom 

återberättandet finns det flera framåtblickar, där bl.a. hundens död annonseras. Filmen 

måste hitta ett sätt att förmedla tidstrukturen åt publiken. Den använder sig av ett nuläge 

som signaleras av kvinnans korta hår och tillbakablickar, som återger början på hennes 

upplevelser i dalen, där hon fortfarande är långhårig. På så sätt är det enklare att åtskilja 

de två tidsnivåerna för åskådarna. 

Men tillbakablickarna räcker inte längre in i kvinnans förflutna, vilket är 

fallet i romanen. Filmtittaren får inte veta någonting om hennes familjeliv och barndom. 

Det gapet fyller filmen på ett mediespecifikt sätt. 

Två gånger tillhandahåller filmen en titt in i framtiden, där kvinnan 

berättar om livet efter hundens död utan att det visas några bilder. Det stannar på ett 

verbalt plan, som ger en svagare effekt. Filmtittaren blir ändå på så sätt förberedd på 

hunden död. Eftersom den är något av en andra huvudkaraktär är detta kanske viktigt. 

De andra djuren intar mindre plats i filmen, men Los framträdande är känslomässigt 

starkt laddat och nära en djurfilm. Hundens roll har utvecklats till en andra 

huvudkaraktär. 

Tidsstrukturen är alltså enklare i filmen än i romanen. Varför bestämde 

regissören sig för ett sådant tillvägagångssätt? Att förmedla tidens gång i film är 
                                                 
103 Chatman, 2008, 122 
104 ibid 
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problematiskt och sker mest genom indexikala tecken, det vill säga indirekta 

hänvisningar om att året är framskridet, skådespelaren har åldrats med hjälp av smink 

eller att dialogen uttalar sig om tidens lopp. Här är det kvinnans kläder och frisyr som 

ger upplysning om de två olika tidsnivåer som filmen mestadels tillhandahåller, den 

korthåriga kvinnan som skriver i ljuset av en fotogenlampa annonserar nuet och 

tillbakablickarna visar den långhåriga kvinnans utveckling. En begränsning till två 

tidsnivåer gör filmen lättare att förstå, men missar tillfället att visa kvinnans insikt om 

sitt eget slut. 

 

9.5 Dagbokens struktur i roman och film 
 

Den fiktiva dagboken är källmediet till filmen. Den är strukturerad genom ett 

framåtsträvande händelseförlopp, så som genren kräver, med många tillbakablickar. 

Men det finns en ännu tidigare källa och det är kvinnans notiser, som hon har 

nedtecknade i en kalender. Romanen innehåller många hänvisningar till dem. Det finns 

tidsangivelser som är grundade på kalendern och även en anmärkning om att det inte 

finns några notiser för en hel vecka. Dessutom medger kvinnan att hennes notiser inte är 

särskilt pålitliga, eftersom hon missat att anteckna de dagar när hon var svårt sjuk eller 

där minnena var för tunga för att anteckna dem. Även hennes hågkomster kan ha svikit 

henne, tillägger hon. 

Intressant är att hon antecknar att hon hoppas att hennes dagbok någon 

gång ska läsas av en annan människa. Det inger hopp, säger hon, att tänka så. Hon pekar 

ut från dagbokens fiktion för att bli del av en realitet, som läsaren representerar. Hennes 

önskan att bli upptäckt någon gång, refererar till en framtid som bara läsaren kan 

uppleva. Detta intygar att kravet på autenticitet fått ingång i fiktionen 

Filmens kvinna yttrar inga sådana tankar. Även hon nämner i början av 

filmen att hon använder sig av notiser. När hon sitter vid bordet är kalendern alltid 

närvarande. Hon bläddrar ofta i den, ljudet av skrynkligt papper understryker även här 

kravet att tro på en autentisk rapport. Ibland ger berättarrösten en tidsangivelse så att vi 

kan följa årets lopp. Filmen visar jaktstugan och dalgången vid olika årstider och 

väderförhållanden. Eftersom de upprepas vet publiken att kvinnans rapport omfattar 

minst två år. 

Romanens kvinna är tydligare. Det finns fler tidsangivelser och hon 

uppger att hon vistats i dalen i två och ett halvt år när papperet tar slut. Hon betonar 
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även att hon skrivit i fyra månader från november till april, allt för att upprätthålla tron 

på äkthet. 

Ingen av kvinnorna använder uttrycket dagbok. Begreppet ”Bericht” eller 

”redogörelse” ger intrycket av att händelserna blivit sanningsenligt återgivna. De yttre 

händelserna – väggens tillkomst, skötseln av djuren, jakt, osv. – kan sägas tillhöra en 

objektiv rapport. Men händelserna blir värderade och tolkade av kvinnan på ett 

subjektivt sätt och skulle passa bättre i en dagbok. Jag antar att Marlen Haushofer valde 

att kalla romanen för ”redogörelse” för att öka spänningen hos läsaren: ”Tänk om det 

verkligen har ägt rum eller skulle kunna äga rum?” är en tanke som aldrig är långt borta 

när man läser romanen, speciellt när hon nämner tidens stora hot, den så kallade 

neutronbomben, som skapats för att ta död på allt levande och där bara livlös materia 

skulle vara kvar. 

Dagbokens tidstruktur är närvarande i båda medierna, men tydligare i 

romanen. Kravet att tro på redogörelsens äkthet stärks av att den är grundad på notiser 

som gjorts i samband med själva händelsen. 

Filmen använder sig av skådespelaren Martina Gedecks röst, som intar 

rollen som berättarjaget. På så sätt blir romanens jag och filmens jag kopplade till 

varandra. Samtidigt förstärker rösten den inre fokalisering som dagboken kännetecknas 

av. 

 

 

10 Roman och film – två versioner av samma tema? 
 

Pölslers adaptionsstrategi är tydlig. Han övertar delar av romanen och låter voice over-

rösten läsa texten högt. Bara de delar som berättar om väggens tillkomst och livet 

därefter får vara med i filmen. Tillbakablickar till kvinnans förflutna uteblir, och även 

dagbokens framåtblickar finns bara verbalt med i filmen. Så blir inte heller kvinnans 

insikt om att hennes liv kommer att ta slut något som regissören tar upp. 

Filmens berättelse stannar i ett nu, där fokus ligger på kvinnans 

individuella utveckling. Utgångsläget för hennes emancipation framförs indirekt genom 

hennes uppträdande. Den nyskapade scenen där kvinnan utför en skönhetsbehandling 

får stark betydelse. 

Är det här som filmen presenterar sitt budskap? Eftersom Aung San Suu 

Kyis röst inte finns med i romanen tolkar jag Pölslers inlägg som hans läsning av 
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romanens mening. Romanens och filmens kvinna hittar var sin individuella frigörelse i 

total isolering från omvärlden. Detsamma går att säga om den oppositionella 

burmesiska politikern. Under hennes 15 år långa husarrest motstod hon alla försök från 

regeringens sida att få henne att kollaborera och hon blev en av världens mest kända 

politiska fångar. Men det finns självklart skillnader när man betraktar kvinnornas öde. 

Aun San Suu Kyi är en politiskt aktiv person som var med och grundade ett 

demokratiskt parti. Hennes utgångsläge är annorlunda. 

Haushofers kvinna hittar sin inre styrka i isoleringen och lämnar där den 

traditionella synen på kvinnlighet. I båda versionerna ses omvärlden som något som 

hämmar och begränsar kvinnornas potential, en erfarenhet som man kanske kan spåra i 

Marlen Haushofers biografi. En kvinnas emancipation kan egentligen bara utvecklas i 

sociala sammanhang, könsrollerna kräver en samhällelig förankring. Men den 

österrikiska författaren anser tydligen att isoleringen utgör ett skyddat område där 

individualiseringen kan äga rum utan inskränkningar. 

När man vänder perspektivet blir Väggens funktion tydlig. Haushofers och 

Pölslers kvinna tittar ut från en levande och frodig naturmiljö in i en förstelnad värld. 

Väggens genomskinlighet tillåter oss att jämföra båda miljöerna. Ett gammalt par som 

bodde i ett torp i närheten blir ett exempel på det: 

 

Jag minns endast att jag en gång i slutet av juni gick till bäckängen för att titta efter 

gräs och då kastade jag en blick in i skogen. Mannen vid brunnen hade fallit omkull 

och låg nu på rygg, med lätt uppdragna knän och med den kupade handen alltjämt på 

väg mot ansiktet. En vindstöt måste ha vält omkull honom. Han såg inte ut som ett 

lik, snarare som en framgrävd kropp från Pompeji.105 

 

Även filmens kvinna möter paret. Hon blir skakad av deras anblick och återvänder två 

gånger för att begripa att deras stela kroppar tillhör den nya världen utanför väggen, där 

växtligheten så småningom tar över och döljer alla spår av civilisationen. Liknelsen med 

kropparna från Pompeji betonar att förstelningen kommit helt plötsligt och var 

omfattande. Ingen långsam förändring, utan ett abrupt slut gjorde alla 

anpassningsprocesser omöjliga. 

Det är så världen ser ut för båda kvinnorna. Liv och rörelse finns bara 

framför väggen. Haushofer skapar en paradox situation; frigörelsen äger rum i 

isolationen bakom en ogenomtränglig vägg. Civilisationskritiken får ett inslag av 

                                                 
105 Haushofer, 1988, 47 
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genderdiskussion, för i båda medierna är kvinnan namnlös och det tyder på att 

Haushofer gestaltat hennes öde som en modell, en mall som kan fyllas av många 

individuella liv. Könsroller går att rubba bara i isoleringen, medan livet utanför ter sig 

förkrympt och förstelnat. Livet bakom väggen ses som en chans att lämna det gamla, av 

konventionen förvridna jaget och pröva sig fram till en ny mänsklighet.   

”Båda” kvinnorna är tvungna att förhålla sig till den nya situationen och ”båda” väljer 

att stå ut med den. Detta innebär att de måste förändra sig, lämna de föreställningar de 

haft om sig själva och pröva nya vägar. På så sätt hittar de friheten att emancipera sig. 

Romanens och filmens kvinna står inför samma öde och genomgår samma 

mognadsprocess. 

Romanens kvinna dokumenterar sin frigörelse från genusrollen i långa 

återberättande dagboksanteckningar, där hennes förflutna spelar en stor roll. Filmens 

kvinna använder samma teknik, men berättelsen stannar kvar i hennes isolerade liv 

bakom den osynliga väggen. Informationen om hennes förflutna kan filmtittaren hitta i 

några nyskapade scener och i hennes uppträdande i filmen. Förvandlingen från en 

vitklädd främling till den modiga överlevaren är markant. Filmen renodlar 

emancipationstemat, medan civilisationskritiken får stå utanför. Haushofers 

pessimistiska syn mänsklighetens möjligheter att överleva en underkuvad och 

exploaterad natur finns bara i romanen. Pölslers transparenta adaptionsstrategi 

framhäver ett viktigt tema i romanen, medan ett annat blir åsidosatt. Han skapar en ny 

version av diegesen, som står för adaptionens möjligheter att förändra synvinkeln. 

 

 

11 Slutdiskussion 
 

Jag ska nu redogöra för hur de olika narrativa elementen har återskapats i filmen. För 

detta syfte ska jag använda mig av McFarlanes termer och distinktioner som jag 

beskrev i ett tidigare kapitel. 

Distribunala funktioner i Haushofers roman intar väggens tillkomst, 

dagbokens struktur och kvinnans agerande. Väggen är den främsta anledningen till 

dagboken och kräver avgörande beslut av kvinnan. Det första och främsta är att ta till 

sig utmaningen och att försöka överleva på ett värdigt sätt. För att nå sitt mål måste hon 

använda våld. Om hon inte hade valt att göra det hade hela berättelsen förändrats. 

McFarlane påpekar att sådana funktioner kan transformeras direkt. Och det är det 
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filmen gör, kvinnans dagbok annonseras redan i filmens titel och utgör ett 

återkommande inslag som ett strukturerande element. Kvinnans beslut förmedlas 

genom katalysatorer, som beskrivs som små händelser som visar de kardinala 

funktionera i en särskild realitet. En sådan funktion fyller kvinnans ansvarstagande för 

djuren, hennes ansträngningar att få fram mat åt alla. Men även scenerna där hon sitter 

skrivande vid bordet kan placeras här. Hennes agerande är inte beroende av språket och 

kan direkt transformeras till film. Kardinala funktioner kan inte förändras om regissören 

vill skapa trohet till källmediet, konstaterar McFarlane. Man kan se på den ovanstående 

detaljerade beskrivningen att Pölsler transformerat de kardinala funktionerna direkt. 

Den andra gruppen intar integrala funktioner, som kan delas in i ”indices 

proper” och ”informants”. De sistnämnda förmedlar information om platser, yrken och 

ålder och kan transformeras direkt. Filmen Die Wand tillhandahåller ytterst lite av sådan 

information, det saknas plats- och tidsangivelser, kvinnan har inget namn och orsaken 

till Väggens uppkomst hålls i dunkel. Men till den andra funktionen, ”indices proper”, 

finns det många exempel. De förmedlar stämningar, atmosfär och åsikter och kan inte 

transformeras direkt. Till den här kategorin räknas filmmusikens förmåga att inta en 

narrativ funktion genom att kommunicera kvinnans humör och känslor. Även de olika 

ljud som är skapade för att berätta om Väggen, om kvinnans drömmar och hotfulla 

lägen hör hit. Hennes förändrade syn på sig själv annonseras genom en annorlunda 

klädstil, hennes verbala utlåtanden i berättarrösten och hennes framträdande i bild.  

Emancipationsprocessen kommuniceras genom samspelet av ord, ljud och bild. 

Transformationen av en fiktiv dagbok till film med en enda karaktär är en 

sällsynt företeelse och är framförallt präglad av att hitta mediespecifika uttrycksmedel 

för den inre fokalisering som dagboken kännetecknas av. Dagbokens jag tillåter inga 

främmande röster att träda fram, berättelsen är endimensionell och frågan om jagets 

pålitlighet ligger hela tiden under ytan. Väggens kvinna hävdar i båda medierna att 

syftet med skrivandet är en åtgärd för att inte tappa förståndet och att det inte finns 

någon människa kvar hon kan ljuga inför. Några recensenter har försökt tolka den 

osynliga väggen som en inre vägg, som en slags projektion. Deras tolkning innebär ett 

avståndstagande för att få en mer objektiv bild av jagets skildringar. Men detta ligger 

utanför uppsatsens gränser och jag har bestämt mig för att ta kvinnans dagbok för en 

fiktiv realitet. 

Hur hanterar filmen den inre fokaliseringen? Ett viktigt inslag är hennes 

röst, som berättar lugnt och sakligt om reflektioner och upplevelser. Som sagt finns 
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texten ordagrant i romanen och det blir tydligt att det inte finns några andra röster som 

skulle kunna bidra med egna synvinklar. Eftersom berättarrösten utelämnar all 

information om kvinnans förflutna måste filmen hitta medel ur mediets egen 

verktygslåda för att komplettera berättelsen och detta är bild, ljud och musik. 

  

a) Filmen använder sig av skådespelarens berättarröst för att framhäva den inre 

fokaliseringen. 

b) Den skapar nya scener för att illustrera emancipationsprocessen och använder en 

kontrasterande kvinnobild med Aung San Suu Kyis röst. 

c) I kvinnans klädsel finns ledtrådar om hur hon hanterar situationen när den 

traditionella kvinnorollen kraschar mot den nya realiteten. Här kan man se det 

utgångsläge varifrån hennes emancipation tar sin början. 

d) Kameravinklar hänvisar till processen om frigörelsen. I början är hon instängd i 

ramar, sedan en del av naturen, ibland stor som en bergstopp. Hon erövrar makten över 

”the gaze”. 

e) Soloviolinen utgör en effektfull bärare av kvinnans inre läge. 

f) I en krissituation är kameran subjektiv och blir till hennes egna ögon. 

 

Romanen innehåller flera osynliga element som skulle kunna vara svåra att adaptera. 

Här syftar jag på den ovan nämnda emancipationsprocessen, men även till den osynliga 

väggen. Kvinnans frigörelse kommuniceras med audiovisuella medel och detta gäller 

även väggen. Regissören använder ett konstgjort ljud som inger skräck och ångest, 

eftersom det har en konnotation av något okänt och hotande. En svagare variant dyker 

upp i kvinnans drömmar, som vittnar om försöket att bearbeta det obegripliga. Ett 

bultande ljud hörs när kvinnan vaknar, vilket kan knytas till de hjärtklappningar hon 

berättar om. 

Filmens soundtrack är av stor betydelse. Det förmedlar förutom den 

osynliga väggen även känslor och onda aningar. Bachs musik kan knytas till ett brett 

spektrum av stämningar och ger röst åt kvinnans inre värld. 

Filmen sätter fokus på kvinnans nuläge. Tillsammans med hennes 

namnlöshet förstärks här tendensen att fungera som en mall. Det förflutna har ingen 

betydelse när ett fasansfullt öde kräver ett förhållningssätt. Och det är här ett avgörande 

beslut måste tas, ska kvinnan ta itu med det eller försvinna in i ett slags galenskap, som 

mannen gör på slutet. Hans missriktade maskulinitet hotade hennes värld och krävde av 
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berättaren att lämna sin konventionella könsroll och ta till våld. Att kunna sätta in all 

kraft i en överlevnadsstrategi innebär att frigöra sig från sin egen historia och 

traditionella uppfostran. Därför slipper filmen att kommunicera kvinnans förflutna med 

mer än bara antydningar. 

Är det alltså bara ett tomt skal som träder fram utan individuella drag? Vi 

får inte veta någonting om hennes yttre levnadsomständigheter, i vilken stad hon levt, 

vad barnen heter, hur hon har försörjt sig, osv. Ändå kommer både läsaren och 

filmtittaren henne nära inpå livet. Hon rannsakar sin själ inför oss, hennes redogörelse är 

öppen och sann. Detta visar sig i sättet att ta itu med döden. Att vara isolerad från 

omvärlden betyder att alla sociala roller upphör. Det som finns kvar är essensen, 

isoleringen väcker frågan vad det innebär att vara människa. 

Kan man jämföra de båda kända exemplen där en fiktiv dagbok adapterats 

till film? Underlaget för ett sådant företag är kanske alltför litet. Ändå finns det några 

gemensamma drag som dyker upp under arbetets gång. Framförallt är det 

skådespelarnas prestation och engagemang som präglar filmerna. Eftersom de står helt 

ensamma inför sin publik måste de vara beredda på att utlämna och blotta sig inför dem. 

Skådespelarskan Martina Gedeck fängslar publiken ensam på duken i 100 minuter. I 

Diary of a Country Priest finns det flera karaktärer som gestaltar historien, men det är 

Claude Laydus förmåga som står i centrum. Bådas ansikten förekommer som helbild i 

långa kamerainställningar och ger tillsammans med deras röster uttryck för dagbokens 

endimensionalitet. Bådas ansikten visas dessutom instängda i ramar flera gånger för att 

betona deras inskränkta syn på världen och sig själva.   

Källmediet spelar en stor roll i båda filmerna och bekräftar den påstådda 

autenticiteten. Prästens skrivande är synligt flera gånger och det blir tydligt att hans röst 

läser det han skrivit i sin dagbok. Raymond Durgnat diskuterar upprepade scener där 

prästens skrivande kan anses vara ofilmiskt. Han avvisar tanken på att dagboken vittnar 

om jagets personlighet, hans barnsligt hörsamma och ödmjuka sätt att möta livet.106 Ett 

liknande inlägg – mot berättarrösten – finns hos flera av de forskare som Kamilla Elliott 

citerat. Ett starkt argument för en berättarröst och en synlig dagbok är att romanens 

struktur ska vara delaktig i transformationen. Romanens jag blir adapterat till 

berättarrösten. De grafiska tecknen, den skrivande handen och den läsande rösten, 

förmedlar dessutom jagets personlighet, som är centralt i berättelsen. 

 

                                                 
106 Durgnat, 1969, 46 
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12 Sammanfattning 
 

Den fiktiva dagboken Väggen av Marlen Haushofer är en berättelse om en 

namnlös kvinna, som i isoleringen kommer närmare sig själv. En osynlig vägg, 

vars tillkomst och orsak förblir okänd, får henne att lämna den traditionella 

kvinnorollen och den uppfattning hon haft om sig själv. Romanen filmatiserades 

av Roman Pölsler 2012.  

Manuset, som skrevs av regissören, presenterar en tydlig 

adaptionsstrategi. Han utelämnar alla delar av romanen som berättar om tiden före 

väggens tillkomst. Andra delar av romanen läses högt av skådespelare. För att 

åskådarna ska kunna vara delaktiga i romanens budskap skapade regissören nya 

scener, där han ger upplysningar om kvinnans syn på den egna genusrollen. 

Dessutom använder han sig av indirekta hänvisningar till kvinnans utgångsläge i 

emancipationsprocessen, såsom klädstilen och sättet att visa henne på bild. Rösten 

ökar intrycket av autenticitet, då romanens och kvinnans jag intar samma identitet. 

Ett annat sätt att fylla de gap som åstadkommits genom regissörens 

adaptationsstrategi finns i filmens soundtrack. Ett viktigt inslag är den osynliga 

väggen som kommuniceras genom ett effektfullt ljud. Detta hörs varje gång 

kvinnan närmar sig väggen. En svagare variant dyker upp i kvinnans drömmar där 

hon bearbetar faktumet att alla människor hon känt är döda. Dansmusiken i början 

av filmen utgör med sitt tvära slut en talande kontrast till miljöns naturliga ljud. 

Filmens musik är hämtad från Johan Sebastian Bachs Sonater och partitor, BWV 

1001–1006. Musikens soloviolin ger uttryck åt kvinnans känsloläge, hennes 

ensamhet, förtvivlan och även hennes accepterande av ödet. 

Romanen är strukturerad som en dagbok med tidsangivelser och 

många bakåt- och framåtblickar. Filmen tar över strukturen och delar in diegesen i 

scener där den erfarna kvinnan skriver och berättar och scener som visar den 

yngre, oerfarna kvinnans agerande. Klädstilen och frisyren fungerar även som 

informatörer för de olika tidsnivåerna. Filmen ger bara två framåtblickar där 

hundens död annonseras verbalt. 

Mot slutet inträffar i båda medierna en våldsam händelse. En man 

dyker plötsligt upp och dödar kvinnans djur med en yxa. Kvinnan dödar mannen 

med ett skott. Kort därefter slutar romanen och filmen, eftersom det inte finns 
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något papper kvar. Filmen ger en något optimistisk syn på slutet, medan romanens 

kvinna inte har några förhoppningar eller illusioner kvar. Hon kommer att dö 

ensam när resurserna tar slut. 

Alla delar av romanen som intar distribunala funktioner (cardinal 

functions) blir transformerade direkt. Integrala funktioner (indices) genomgår en 

adaption och presenteras genom audiovisuella medel. Romanens inre fokalisering 

blir bekräftad genom en synlig dagboksstruktur, jagets röst, hennes framträdande 

på bild och filmens musik. 

Framtida forskning skulle kunna öka underlaget för filmatiseringar 

av fiktiva dagböcker om det skulle visa sig att genren lever vidare. För då skulle 

jämförelser med gemensamma drag vara givande. Annars är det den dokumentära 

grenen av dagboksskrivandet som är aktuell genom sitt uppträdande i nya mediala 

sammanhang. Hur det konstrueras ett berättande jag i bloggar eller videoklipp är 

ett intressant ämne. De sociala mediernas framfart intygar människors intresse av 

att gestalta ett jag inför en växande publik. Gestaltningsutrymmen är stora och 

tillhandahåller både verbala och auditiva inlägg. På så sätt blir den 

dokumentariska grenen av genren till en allt mer invecklad produkt med fiktiva 

inslag, där ett jag kan framträda i olika skepnader – ett givande område för 

forskningen.  
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