Här har du ditt liv

Filmen är Jan Troells regidebut inom långfilm. Tillsammans med Bo Widerberg tillhörde Jan Troell en ny
generation filmare med en ny syn på filmens möjligheter och filmspråk. Inspirerade av såväl den italienska
neorealismen och franska nya vågen på 60-talet ville
de flytta ut filmen ut ur ateljéerna och ut i verkligheten
till autentiska miljöer. De experimenterade gärna med
foto och klippning i en friare och öppnare form. Här har
du ditt liv är en klassiker i sin skildring av hur svensk
arbetarrörelse växte fram sett genom den unge Olofs
ögon.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
ANNIKA THOR

Handling
Filmen berättar om Olof Persson, en pojke från en arbetarfamilj i Norrbotten. När berättelsen börjar år 1914 är
han knappt 14 år, när den slutar på hösten 1918 är han
nästan vuxen.
I filmens inledning lämnar Olof sitt fosterhem, där han
bott på grund av faderns sjukdom. På ryggen bär han en

näverkont med alla sina tillhörigheter. Fostermodern följer honom en bit på väg längs järnvägsspåret. På vägen
besöker han sitt föräldrahem. Han har varit borta så länge
att han nästan känner sig som en främling där.
På tåget lyssnar Olof storögt till en gammal arbetares
berättelse om det farliga flottningsarbetet. Som flottare
får Olof sina första erfarenheter av hårt kroppsarbete.
Hans ovana händer blir fulla av ömmande blåsor. En av
flottarna, August, tar sig an Olof. August omkommer när
han ska spränga en timmerbröt. Då har Olof fått nog av
flottningsarbetet.
Nästa anhalt blir ett tegelbruk. Även här är arbetet hårt
för den unge pojken. Under tiden på tegelbruket börjar
Olof läsa tidningar och böcker. Den stora världen börjar
öppna sig för hans tankar.
Oron och längtan ut driver Olof vidare. Efter ett besök
hemma för att vara med om faderns begravning får han
arbete på en liten såg. Här är tonen mellan arbetarna
råare än bland flottarna. Olof tvingas försvara sin integritet mot kränkningar. Efter en olyckshändelse, där Olofs
jämnårige kamrat Oskar förolyckas, pressar sågverksägaren arbetarna att genast återuppta arbetet. Olof vill opponera sig, men vågar inte. När sågverksägaren en tid
senare skäller ut Olof för att han tagit en paus, har pojken
samlat nog med mod för att stå på sig. Hellre än att tåla
arbetsgivarens orättvisa säger han upp sig.
Olof beger sig till en liten stad, där han får arbete på en
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biograf. Han ska sälja karameller, riva biljetter och klistra
affischer om kommande föreställningar. För första gången
har Olof ett arbete som är lätt och roligt. Affischrundorna
på cykel ger honom en rörelsefrihet, som han njuter av. Så
småningom får han lära sig sköta biografens projektor, en
ansvarsfull syssla.
På kaféet intill biografen arbetar Maria, en flicka i Olofs
ålder. En kväll får de sällskap efter bioföreställningen.
Olof försöker imponera på Maria med citat ur böcker han
läst. Maria vill lära sig cykla på Olofs cykel. En andlös
cykelfärd slutar med Olofs första kyss. Men förälskelsen
utvecklas inte vidare. Nästa gång Olof möter Maria är hon
i sällskap med en annan ung man.
Under tiden i staden får Olof också en vän, en något
äldre yngling som heter Fredrik och säger sig vara anarkist. Tillsammans fantiserar de om den kommande sociala
omvälvningen, men även om sexualitetens mysterier.
Biografdirektören "lånar ut" Olof som maskinist till en
ambulerande filmförevisare, Larsson. De ska visa film på
nöjesfält och i byar på landsbygden. Genom Larsson blir
Olof bekant med "skjutbanedrottningen" Olivia, en medelålders kvinna, som visar ett stort, men än så länge obesvarat, intresse för Olofs unga manlighet.
Olof lämnar Larsson och turnén. Han får ett tillfälligt
jobb hos en fryntlig smed. Smedens blyga och oerfarna
dotter Maja blir Olofs första sexuella erövring. För henne
känner Olof ingenting liknande det han kände för Maria.
Olof återvänder till staden och träffar Olivia på nytt.
Han blir hennes älskare och medhjälpare på skjutbanan.
Samtidigt börjar Olof på allvar engagera sig i arbetarrörelsen. Han blir sekreterare i den lokala socialdemokratiska föreningen och läser dikter på möten.
Det omaka förhållandet med Olivia spricker så småningom. Olof får arbete på SJ:s lokverkstad, där han tillsammans med en äldre kamrat råkar i konflikt med en av
förmännen. Han och kamraten initierar en strejk, som
dock går om intet, eftersom de andra arbetarna när det
kommer till kritan inte vill riskera sin försörjning.

Olof återvänder till arbetet som biografmaskinist. Han
håller ihop med en flicka som han träffat på dans på Folkets Hus, men utan att vara djupare engagerad i förhållandet. En kväll söker en härjad och berusad Olivia upp
honom i biografens maskinrum och kräver att han ska
tacka henne - "för att jag har lärt opp dig".
Det är november 1918. Kriget ute i Europa är slut. Olof
bestämmer sig för att resa söderut. Han besöker först
modern, sedan fostermodern, som på nytt följer honom
en bit på väg. När filmen lämnar Olof vandrar han ensam
längs järnvägsspåret, på väg ut i den stora världen.

Olof och hans utveckling
Eyvind Johnsons romansvit Romanen om Olof tillhör den
litterära genre, som brukar kallas "utvecklingsroman".
Här har du ditt liv skulle kanske kunna kallas en "utvecklingsfilm". I varje fall är det Olof och hans utveckling från
barn till nästan vuxen som står i centrum. Filmen, liksom
böckerna, tar sin början just då Olof lämnar barndomens
relativa trygghet i fosterhemmet. För Olof är fostermoderns ängsliga omsorg något som vill hålla honom fast, en
börda lika tung som näverkonten. I en återblick får vi se
och höra Olof ropa: "Jag vill inte ha det bra!" Att "ha det
bra" är att vara ett barn, omhändertagen men ofri. Olof
vill skapa sig sitt eget liv.
I flottarnas barack presenterar han sig som Olof och får
frågan om han inte har något efternamn. I de vuxna arbetarnas värld kallas en man vid sitt efternamn, om han inte
har ett smeknamn som "Stockholmaren" eller "SmålandsPelle". Men än är Olof ett barn som storögt iakttar männens ritualer, deras brännvinsdrickande och slagsmål. När
han försöker visa sig vuxen inför karlarna är han nära att
få stryk.
Den 14-årige Olof är ännu ett barn. Men redan något år
senare, under tiden på sågen, börjar han bli en yngling.
Han har lärt sig att försvara sig mot övergrepp från de
vuxna karlarna. Trots arbetskamraternas oförståelse och
hån ägnar han sin lediga tid åt att tillfredställa sin
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nyväckta kunskapstörst. Slutligen vågar han också hävda
sin rätt gentemot sågverksägaren.
I staden får Olof stimulans för sin utveckling. Cykelturerna med affischer och klisterburk blir upptäcktsfärder.
Det är vår när Olof börjar arbetet i staden. Den yttre värmen och snösmältningen får sin motsvarighet i en upptining av hans inre, som frusits till av hårt arbete och brist
på mänsklig gemenskap. I staden möter Olof människor,
framförallt Fredrik, som delar hans nyfikenhet på världen
och vilja att förändra den.
Det är också här som Olofs första möte med kärleken
äger rum. Tidigare har han bara betraktat flickor på
avstånd, genom stängda fönsterrutor. Men Maria upplever han sin första förälskelse, kort och bitterljuv. Än är
han inte mogen att förverkliga sin längtan, viket den mer
erfarna Maria känner.
I fortsättningen löper två parallella utvecklingslinjer i
filmen. Dels blir Olof allt djärvare i sina kontakter med
kvinnorna, dels blir han allt frimodigare i sitt förhållande
till (manliga) auktoriteter.
När det gäller sexualiteten låter sig Olof till en början
imponeras av Fredriks skryt om sina älskarinnor. Så småningom uppdagar han dock att Fredrik, trots att han är
äldre, har ännu mindre sexuell erfarenhet än han själv.
Fredriks sexuella debut, med en prostituerad, slutar med
könssjukdom och skam.
Olofs första sexuella upplevelse tillsammans med Maja
bygger inte heller på någon djupare känsla, men där finns
ändå en lite tafatt ömhet. Trots Majas tårar slutar episoden i en gest av försoning, när Maja räcker Olof handen
till avsked.
Det blir den mogna och erfarna Olivia som "lär opp"
Olof i erotikens konst. Redan vid deras första möte visar
hon öppet att hon attraheras av honom. Hon har inget av

den blyghet eller de skamkänslor som Olof möter hos de
unga flickorna. Hon lär Olof älska, men vet hela tiden att
han kommer att lämna henne. Deras förhållande har
ingen framtid.
Ryktet om Olofs förbindelse med Olivia gör honom
populär bland stadens flickor. Nu är han en erfaren ung
man, som inte är blyg för flickor, men kanske inte heller
kan känna samma svindlande längtan som en gång efter
Maria.
När det gäller förhållandet till auktoriteter har Olof
redan tagit flera steg i riktning mot större självständighet.
I staden får hans ungdomliga upproriskhet en klarare
politisk inriktning. Olof blir socialist, deltar i möten och
demonstrationer. När biografägaren förbjuder honom att
dela ut tidningar på arbetstid, säger han upp sig.
I lokverkstaden blir Olof agitator och tilltänkt strejkledare. Här håller han ett anförande där han formulerar sin
tro på både den unika individen och den kollektiva sammanhållningen:
"Allt beror på dig själv, därför att det är bara du som är
du. Men man kan inte leva ensam. Man måste tro på
andra människors värde och värdighet."
Att bli den som han är menad att vara, den som bara
han själv kan bli, är målet för Olofs utveckling. Men vägen
dit är lång. För att kunna bli en vuxen man, måste Olof till
en början imitera de män han ser omkring sig. Redan vid
anställningen på tegelbruket svarar Olof på chefens fråga
om han röker, att han inte gör det än, men han ska nog
börja. Att röka tillhör manlighetens yttre tecken, liksom
att dricka brännvin och bära hatt. Under sitt livs första
restaurangbesök, tillsammans med Larsson, tar Olof en
sup och röker cigarr. Han är också noga med att imitera
Larssons uppträdande vid smörgåsbordet i detalj.
Hatten är en speciellt laddad symbol för den vuxna
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manligheten. Olof bär, liksom andra pojkar i filmen, pälsmössa på vintern och skärmmössa under den varma årstiden. Redan under den första tiden i staden ägnar han sig
åt att spegla sig i hattaffärens fönster, för att se hur han
skulle ta sig ut i hatt. Iklädd hatt, rökande pipa och med
en resväska i stället för näverkonten, beger han sig ut i det
väntande vuxenlivet.
• Försök beskriva några viktiga hållpunkter i Olofs utveckling, situationer där han förändras eller där det blir tydligt
att han redan har förändrats.
• Diskutera hur olika personer som Olof möter påverkar
hans utveckling. Finns det några som hindrar honom?
Några som stimulerar honom?
• Olof prövar hatt och cigarr för att gå in i en vuxnare roll
- vilka attribut testar dagens ungdomar för att bli någon
annan och mognare? Eller är det så att det snarare är
vuxna som klär sig ungdomligt för att verka yngre? Vad
tror ni det beror på att idealen skiftar karaktär?
• Diskutera Olofs förhållanden till de olika flickorna och
kvinnorna i filmen.
• Varför är böckerna så viktiga för Olof?

Arbetarskildring och norrlandsepos
Utvecklingsromanen var ursprungligen en borgerlig genre,
som skildrade en individs - oftast en ung mans - väg ut i
livet. När författare ur arbetarklassen började framträda i
Sverige och andra länder under 1930-talet, "övertog" de
utvecklingsromanen som form, men gav den ett nytt innehåll och en ny bredd. Förutom att de individer - fortfarande oftast unga män - vars utveckling skildrades kom ur
arbetarklassen med dess speciella erfarenheter, målade
arbetarförfattarna ofta upp en bredare samhällelig bakgrund än deras borgerliga föregångare. Till denna kategori romaner hör Romanen om Olof, där läsaren förutom
Olof möter ett myller av personer och livsöden. Utvecklingsromanen är samtidigt en arbetarskildring och ett
norrländskt epos. Detsamma gäller filmen Här har du ditt
liv.
Arbetet har redan från början en central plats i filmen.
Det är självklart att den knaptt 14-årige Olof ska söka
arbete när han lämnar fosterhemmet, och lika självklart
att det är fråga om kroppsarbete. För en pojke ur arbetarmiljö, med några få års skolgång, finns inga andra alternativ. Det bästa han kan hoppas på är en säker anställning
och ett arbete som inte är livsfarligt. "Du borde söka in vid
järnvägen", uppmanar både hans mor och faderns vän
Smålands-Pelle. Arbetet vid de statliga järnvägarna representerar den största möjliga tryggheten.
Som flottare arbetar Olof tillsammans med vuxna män
och med en vuxen mans arbetsuppgifter. Det hårda arbetet ger honom blåsor och valkar i händerna. Bilden av
Olofs händer, sedda ur hans egen synvinkel när han håller
dem framför sig, återkommer flera gånger i filmen. I slutet
av romansvitens sista del, Slutspel i ungdomen, när Olof
är på väg söderut, skriver Eyvind Johnson:
"Han gjorde den gamla gesten; tittade i sina händer …
Det var arbetarhänder utan skönhet; men det skulle kunna
finnas godhet i dem om man fick den viljan. Som litet
barn hade man inbillat sig att man var greve och baron

och prins och upphittad och bortrövad och överallt på sin
kropp sökt förnämhetens hemliga tecken och märkvärdigheter. Nu såg han klart vad han var: en arbetare för vilken
hela den förbannade vägen till Vart Förresten? var så
satans lång."
Även om Olof så småningom slipper det tyngsta kroppsarbetet och får bära slips i arbetet är arbetarursprunget
något som han ständigt bär med sig.
Genom Olof får vi som åskådare till filmen uppleva
olika arbetsmiljöer. Det är flottningsarbetet, tegelbruket,
sågen och lokverkstaden - olika former av hårt, smutsigt
och farligt arbete. Det är utslitna kroppar och dödsolyckor,
som lika gärna kan drabba den vars liv knappt har börjat
som den som redan har upplevt det mesta. Det är en torftig fritid, som bara kan förgyllas av brännvin och grova
historier. Det är ett hierarkiskt system, där arbetaren
befinner sig på botten. Det är gemenskap men också splittring och övergrepp mot de svagaste. Det är en begynnande kamp för rättvisa och människovärde, men också
rädsla och kryperi inför överheten.
Liksom romanen vidgar sig filmen också till en bred,
episk skildring av livet i Norrland vid 1900-talets början.
Fattigdom, okunnighet och sjukdom präglar människornas liv, men också en levande folkkultur med visor och
sagor. Järnvägen, som byggts av Olofs far och hans generationskamrater, löper genom de vidsträckta skogarna,
där det är långt mellan människorna, ända bort till "det
andra Sverge", som biografdirektören kallar landet bortanför Norrbottens horisont. "Söderut" är ett ord med nästan magisk klang. Flottaren August talar längtansfullt om
platser där det är varmt och där det växer äpplen.
Från det ensligt belägna fosterhemmet vandrar Olof
genom den begynnande industrialiseringens miljöer, in till
den lilla staden där arbetarrörelsen håller på att formeras
och slutligen vidare mot "det andra Sverge". Den norrländska landsbygdens isolering är på väg att brytas, av
järnvägen och industrin, men också av nya medier. Tidningarna som Olof hittar vittnar om välden utanför, och i
böckerna finner han ytterligare kunskaper. Biografens
journalfilmer berättar om kriget i Europa, medan andra
filmer ger en fantasifull skildring av andra tider och andra
sätt att leva. Filmens nu är en brytningstid mellan den
gamla tiden med dess statiska levnadssätt och den nya
värld dit Olof ofrånkomligen dras.
• Hur är stämningen på de olika arbetsplatser som Olof
hamnar på? Hurdana är relationerna mellan arbetarna
inbördes? Mellan arbetarna och arbetsledarna?
• På lokverkstaden försöker Olof och hans kamrat starta
en strejk. Varför misslyckas de?
• Viken bild ger filmen av det norrländska samhället vid
seklets början? Hur skildras den svenska samhällsförändringen i stort i filmen? Vilka krafter står mot varandra?
Kan vi säga något om var regissörens sympatier ligger?
• När Här har du ditt liv hade haft premiär, ansåg en del
kritiker att Troell skildrade kroppsarbetet på ett romantiserat sätt. Håller ni med?

Berättarteknik och formspråk
De flesta spelfilmer har en dramatisk struktur av något
slag. En konflikt presenteras i filmens början, utvecklas
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och får sin lösning i slutet. Det kan vara en konflikt mellan två eller flera personer, eller en uppgift som någon
ställs inför och måste lösa genom att övervinna olika hinder. I den dramatiska filmen står intrigen i centrum. Den
ena handlingen leder till den andra i ett logiskt sammanhang av orsak och verkan, och allt leder med nödvändighet fram mot ett dramatiskt mål. Den dramatiska filmen
drar in åskådaren i handlingen och skapar en bild av verkligheten där allt är möjligt att förstå och överblicka.
I “Här har du ditt liv” bröt Troell som en av de första
inom svensk film med den dramatiska modellen till förmån för en friare, episk form. Det som driver filmens
handling framåt är inte en konflikt, utan Olofs sökande
efter det liv som är hans eget, den människa som han ska
bli. Genom detta blir det möjligt att låta Olof röra sig
genom en mängd miljöer och möten med olika människor. Somliga människor återkommer flera gånger i filmen, andra framträder för en kort stund och försvinner
sedan ur handlingen. Det som håller samman filmens brokiga myller av människor och händelser är att allt ses ur
Olofs perspektiv.
I den episka filmen är verkligheten ett oändligt flätverk
av händelser och möjligheter. Vilka möjligheter som förverkligas beror på en lång rad orsaker, som oftast inte går
att överblicka. Slumpen spelar en viktig roll. Om den dramatiska filmen bygger på handling, bygger den episka på
berättandet. Åskådaren dras inte in i filmen på samma
sätt, utan betraktar den utifrån, visserligen ur ett bestämt
perspektiv som filmskaparen eftersträvat, men ändå med
en möjlighet att fritt reflektera över och förhålla sig till
personer och händelser.
• En episk film består ofta av en rad episoder, som hålls
samman av ett övergripande tema. Vilket är det tema
(eller de teman) som binder samman händelserna i Här
har du ditt liv?
• Inom den episka filmens ram kan enskilda episoder ofta
vara uppbyggda enligt en dramatisk modell, där en kon-

flikt presenteras, utvecklas och slutligen löses. Finns det
något exempel på detta i Här har du ditt liv?
• Hur presenteras filmens tema och dess berättarperspektiv
i inledningen?

Tempo och rytm
En films tempo och rytm hänger ofta ihop med dess struktur. En dramatisk film med dess betoning av handlingen
måste ofta ha ett högt tempo för att åskådaren inte ska förlora intresset eller "ställa sig utanför" filmen. En episk film,
å andra sidan, rör sig ofta framåt i ett långsammare tempo,
som ger åskådaren tillfälle till eftertanke. Personer och händelser ges ett utrymme för sin egen skull, inte bara som länkar i en handlingskedja.
Här har du ditt liv är en nära tre timmar lång film med ett
ganska långsamt tempo. Men filmens rytm växlar. Där finns
också avsnitt där ett längre skeende komprimeras i en kort
sekvens, som exempelvis under den tid när Olivia lär upp
Olof i kärlekens konst då filmen korsklipper mellan olika
skeenden.

Visuella metaforer
I “Här har du ditt liv” används vissa återkommande visuella
metaforer, konkreta bilder som får symbolisera mer
abstrakta begrepp och företeelser. Några av dessa har en
direkt förankring i filmens handling:
Järnvägen, spåret som löper genom de milsvida skogarna, står för vägen ut från den trånga barndomsmiljön.
Järnvägen har byggts av män söderifrån, som Olofs far och
hans vän Smålands-Pelle. Den utgör förbindelsen med "det
andra Sverge". Olof reser med tåget och får under resan sin
första inblick i arbetslivet genom den enögde före detta
flottaren. I kärleksscenen med Maria dundrar tåget förbi
som en påminnelse om världen utanför. I slutet av filmen
går Olof på nytt längs med järnvägsspåret. I en hisnande
rörelse dansar kameran genom luften och visar oss ur fågelperspektivet det oändliga spåret och den lilla människan
därnere.

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

Händerna är som tidigare nämnts en bild för kroppsarbetets villkor. I tågkupén dröjer kameran vid den gamle arbetarens händer. Olofs händer återkommer sedan flera
gånger i närbild.
Hatten är en symbol för den vuxna manligheten. Filmen
rymmer också mer renodlat poetiska metaforer. I filmens
första bilder flyger en fågel, en långnäbbad spov. Under
Olofs tågresa återkommer fågeln, nu i en färgsekvens som
bryter mot den i övrigt svartvita filmen. Mot en intensivt
orange och svart bakgrund, som liknar solljus genom trädstammar, avtecknar sig fågeln skarpt turkosfärgad. Samma
färgsekvens återkommer i slutet av filmen. Fågeln finns
också med i scenen med Maria, men här i svartvitt.
• Vad symboliserar fågeln? Hur används musiken för att
understryka dess betydelse? Varför är just sekvensen med
fågeln i färg? Varför är färgerna inte realistiska?

Poetiskt bildberättande
I ett avsnitt av filmen lämnar Troell helt det realistiska
berättarsättet. Avsnittet motsvaras av ett textavsnitt som
kallas Sagan om dimman och lungsoten i Nu var det 1914.
Det utgör flottaren Augusts berättelse om hur han förlorade
först sina två söner, sedan sin hustru. Vi ser August i bild
när han börjar berätta sin historia för Olof, men förflyttas
snart in i berättelsen. I filmens enda längre (utom fågeln)
färgsekvens skildras utan ord hur Augusts hustru såg sina
döda barn i dimman, vandrade med dem över himmelska
ängar, såg människor bekymmerslöst vila i gungande hängmattor och lyssnade till musik som strömmade från en rund
platta som liknade en brödkaka. Eller, på ett annat berättarplan, hur Augusts hustru fick lungsot och tynade bort i
feberdrömmar. Inre och yttre verklighet blandas i poetiskt
förtätade bilder. Men för August, som blev ensam kvar,

utmynnar berättelsen i den grymma verklighetens tunga
likfärd över ändlösa snövidder.
• Vad är det som berättas i avsnittet med Sagan om dimman och lungsoten? Hur flätas dröm och verklighet samman till en helhet? Hur används ljud och musik föra att
understödja bildberättandet?

Fotot
Jan Troell började arbeta inom filmen som filmfotograf. I
“Här har du ditt liv” svarar han utöver manus och regi
även för foto och klippning. Filmen har ett mycket medvetet och konsekvent bildspråk.
Växlingen mellan svartvitt och färg är ett intressant
grepp. I det svartvita fotot använder sig Troell mycket av
kontraster mellan ljus och mörker. Ett annat grepp är
skärpeväxlingar, det vill säga skärpan i bilden ligger först
i ett bildplan och flyttas sedan till ett annat, till exempel
från bildens förgrund till dess bakgrund. Oskärpa
används också för att skapa en speciell effekt i avsnittet
om dimman och lungsoten. När Augusts hustru reser sig
med sin hink och går mot stugan, ligger hennes ansikte i
oskärpa. Det suddiga ansiktet med höga kindknotor liknar
för ett ögonblick en dödskalle. Bilden blir ett förebådande
av hennes död.
Slow motion används redan i den första sekvensen med
den flygande fågeln och sedan bland annat i scenen där
August hoppar över timmerbröten för att komma undan
dynamitskottet. Genom dubbelexponering skapas här
också intrycket att hans själ eller skugga springer vid
sidan om honom, även detta ett förebud om död. När
August vid nästa sprängning försvunnit under bröten, ser
vi samma dubbla bild av honom, men nu fryst i till stillbild, som den bild som bevaras i Olofs minne. Frysningar
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används också i cykelscenen som ett sätt att fånga de
snabbt förbiilande ögonblicken av andlös lycka.
Det finns flera exempel i filmen på hur kamerarörelser
används för att understryka ett skeende, till exempel i scenerna från tegelbruket. I flottningsscenerna används en
kameravinkel snett underifrån för att skapa en känsla av
kraft i arbetet. Bildstorleken - alltså föremålens storlek i
bilden - får också en betydelsebärande funktion, när tegelbrukets skorsten tycks flytta närmare och närmare älven,
allteftersom Olof mentalt dras ditåt.

Ljud och musik
Även ljudarbetet i filmen överskrider realismens begränsningar. Ofta domineras ljudbilden av musik, medan de
realistiska ljuden tonats ner. Flera musikaliska ledmotiv
återkommer upprepade gånger i filmen. Spröd flöjtmusik
hör ihop med bilderna av den flygande fågeln. Ett tema på
dragspel växlar mellan dur och moll. I Sagan om dimman
och lungsoten är det den raspiga grammofonskivan som
utgör det musikaliska temat. På biografen spelas musik till
stumfilmerna på piano och fiol. Samma musik följer med
Olof och Maria på deras cykeltur. Internationalen får
representera Olofs vaknande politiska intresse och tivolimusiken hans förhållande med Olivia.
I andra sekvenser är det tvärtom de realistiska ljuden
som lyfts fram och förstoras. Ett exempel är ljudet av
sågen i scenerna vid sågverket, ett annat flugans surrande
i fönstret i flottarens stuga efter Augusts död.

Film i filmen
Det är inte ovanligt att filmskapare inom ramen för sina
filmer på olika sätt kommenterar filmkonsten eller speciella filmer. Det gör även Jan Troell i “Här har du ditt liv”
när han låter Olof visa avsnitt ur autentiska filmer från
1910-talet på biografen. Det är spelfilmer och journalfilmer från krigets Europa som vidgar filmens perspektiv
utöver Olofs omedelbara omgivning. Vid ett par tillfällen
använder Troell också inklippta journalbilder utanför
sammanhanget med biografen. Spelfilmerna ger en lite
nostalgisk kommentar till filmkonstens utveckling.
Att Troell vill säga något om filmkonsten blir särskilt
tydligt i det avsnitt där Olof följer med Larsson som ambulerande filmförevisare. "Bio, det är i alla fall själva framtiden", säger Larsson. "Ja", svarar Olof, "det är både konst
och industri det." Att film är både konst och industri var
nog något som Troell, i likhet med de flesta filmskapare,
bittert fått erfara. Vid Olofs och Larssons första filmföreställning dröjer kameran vid publikens spontana reaktioner - både unga och gamla gråter, gripna av den melodramatiska filmen. Larsson förgyller sina filmföreställningar
genom att inleda dem med ett litet anförande om filmkonstens betydelse. Av någon anledning har denne affärsresande i film lite svårt att komma ihåg ordet "kultur".
Men när han väl minns det upprepar han det desto mer
salvelsefullt!

mans brukar kallas "Romanen om Olof". För den som är
intresserad av förhållandet mellan litteratur och film ger
"Här har du ditt liv" rikligt stoff för en diskussion.
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Werner, Gösta; “Den svenska filmens historia”, 1978.
Jan Troell och “Här har du ditt liv” behandlas i kapitlet
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Produktionsuppgifter
Sverige 1966
Producent: Bengt Forslund
Manus: Bengt Forslund, Jan Troell efter Eyvind Johnsons romansvit
Romanen om Olof
Regi, foto & klipp: Jan Troell
Kläder: Knut Nylén
Musik: Erik Nordgren, Jack Gill
I rollerna
Olof - Eddie Axberg
Fostermodern - Gudrun Brost
Modern - Ulla Akselson
August, flottare - Allan Edwall
Smålands-Pelle - Max von Sydow
Larsson, sågverksarbetare - Ulf Palme
Lundgren. Biografdirektör - Gunnar Björnstrand
Nicke Larsson, filmförevisare - Åke Fridell
Olivia - Ulla Sjöblom
Niklas, arbetare på lokverkstaden - Per Oskarsson
Maria - Signe Stade
Tekniska uppgifter
Längd: 169 minuter
Format: vidfilm 1:1,66
Ljud: Mono
Censur: från 15 år
Svensk premiär: 26 december 1966
Distribution
Svenska Filminstitutet/Rotebro Filmservice, Box 27126, 102 52
Stockholm Tel 08-666 3781, fax 08-666 3787 Mail:
filmbokningen@sfi.se

Böckerna
"Här har du ditt liv" är en filmatisering av Eyvind Johnsons fyra självbiografiska romaner "Nu var det 1914", "Här
har du ditt liv!", "Se dig inte om" och "Slutspel i ungdomen" som kom ut under åren 1934-37 och som tillsam-
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