
 
 

Maria Heiskanen spelar titelrollen i Jan Troells film Maria Larssons eviga ögonblick 
där en stillbildskamera ger huvudpersonen nya perspektiv på livet och världen. 

 

 

Jan Troells eviga ögonblick handlar om 
kamerans och fotografiets möjligheter 

 

L E I F   F U R H A M M A R 
 

 

Utforskandet av fotografiets och kamerans möjligheter tillhör 

filmskaparen Jan Troells återkommande teman, inte minst i filmen 

Maria Larssons eviga ögonblick. Det förklarade filmprofessor Leif 

Furhammar i denna föreläsning från år 2010 där han inför 

studenter, vid ett universitet i USA, presenterade Jan Troells film-

skapande och den filmhistoriska epok där Troell debuterade. 

 

Jan Troell är sedan länge ett känt namn inom svensk film. Men går det att med 

några få ord ringa in hans betydelse och beskriva kärnan i hans konstnärskap? 

Jag tycker det är svårt att betrakta Jan Troell som representant för något 

över huvud taget. Jan Troell representerar ingenting annat än sig själv. Han 

har inga likar. Hans produktion är till synes sparsam – ett dussin spelfilmer 

har han gjort. Plus några dokumentärer. Samt ett stort antal amatörfilmer och 

kortfilmer. Jan Troell är nestorn bland våra svenska filmskapare. Han är som 

en reslig gammal oaktree som står ensam i snårskogen. En ståtlig ek som 

samlat ett par hundra årsringar av svenska erfarenheter i sin produktion. 
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 Med det menar jag, att Jan Troell är den ende svenske filmskapare som 

med någon konsekvens söker sig till stoff i den svenska historien. Han är 

intresserad av människors livsvillkor i skilda historiska skeenden. Men 

framför allt är han intresserad av dem som vägrar att acceptera de givna livs-

villkoren. Han fascineras av utbrytarna, de som söker sig en egen väg. Det 

handlar om människor som vågar det farliga språnget, människor som trotsar 

rådande konventioner och som söker sig till det okända. Jan Troell är 

imponerad av deras mod, men han är minst lika fascinerad av deras galenskap. 

 En av Jan Troells mest intressanta filmer är Maria Larssons eviga 

ögonblick, från 2008. Filmen handlar, enkelt uttryckt, om en fattig och 

förtryckt kvinna i stadsdelen Majorna i Göteborg, i början av 1900-talet, där 

hon finner en väg att lyfta sig själv och sina barn ur sitt elände. Verktyget för 

hennes frigörelse är en kamera. Den centrala historien i filmen är berättelsen 

om hur Maria Larsson vinner en kamera på lotteri och hur den ger Maria 

Larsson levnadsmod, mänsklig värdighet och skaparglädje. Man kan se filmen 

som en slags summering av flera av Jan Troells återkommande teman. 

Människan som lyfter sig ur sitt öde är Jan Troells ”grand théme”. Gång 

på gång berättar han i sina filmer om fantasten som ställer sig utanför sin 

omvärld och försöker förverkliga drömmar som ingen annan vågar realisera. 

Han berättar om människor som genom sitt egensinne – ja, genom sitt 

högmod faktiskt – står i konflikt med resten av samhället. Det är ett berättar-

grepp som hela tiden ger oss ett dubbelt perspektiv på situationen – dels på 

människan, dels på det omgivande samhället. 

Utbrytningen tar ofta formen av en resa, en flykt, ett språng ut i det 

okända och farliga. Jan Troell var själv en utbrytare som tog det utmanande 

språnget. Han var på 1950-talet en folkskollärare i Malmö som vågade följa 

sina drömmar, att bli filmregissör. Men han hade också turen och de 

kulturpolitiska reformerna på sin sida. 

I mitten av 1950-talet hade televisionen kommit till Sverige. De rörliga 

bildernas intåg i hemmen gjorde filmbranschen till en krisbransch. På sju år 

förlorade biograferna i Sverige mer än hälften av sina besökare. Ekonomiskt 

förvärrades situationen av att staten tog ut en rekordhög nöjesskatt, vilken 

uppgick till 25 procent av biljettintäkterna. När ekonomin blev sämre sjönk 

ambitionerna hos filmproducenterna. Konstnärlig djärvhet hade inga film-
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producenter råd med längre. Den svenska filmen blev feg. Kulturpolitiskt var 

det en bedrövlig situation. 

Då framträdde en begåvad person; han uppenbarades nästan som en sorts 

messias med sin genialiska idé. Han hette Harry Schein, österrikisk flykting, 

kemist till yrket, lysande skribent och socialdemokratisk kulturdebattör. Han 

hade en stark övertalningsförmåga och goda kontakter, både inom politiken 

och filmvärlden. Han drog upp riktlinjerna för ett helt nytt ekonomiskt system 

för den svenska filmindustrin som skulle göra det värt att satsa på kvalitet. 

Enligt hans plan skulle kvalitet i själva verket bli det enda som det var värt att 

satsa på. Han presenterade en filmreform. Och tänk, den blev förverkligad. 

Reformen gick ut på att den 25-procentiga nöjesskatten helt avvecklades. 

Det skulle vara statens insats i det nya systemet. Som motprestation gick 

filmbranschen med på att 10 procent av biljettintäkterna istället skulle gå till 

ett fondorgan i form av Svenska Filminstitutet, som etablerades 1963. Medlen 

som kom in till Svenska Filminstitutet skulle till allra största delen ha en 

mycket distinkt målinriktning: de skulle användas för att främja produktion av 

värdefull svensk spelfilm och dokumentärfilm med plats för smalare filmer 

och konstnärliga experiment. Tiden efter filmreformen blev till en stor 

framgång för svensk film med Ingmar Bergman, Bo Widerberg och Jan Troell 

som de mest inflytelserika och internationellt omtalade filmskaparna. I 

Svenska Filminstitutets uppdrag ingick även att främja distribution och 

visning av film samt bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Med 

detta blev filmen en självklar del av den statliga svenska kulturpolitiken. 

 Det geniala med filmreformen, och det stödsystem för filmkultur som 

inrättades, var att den konstnärliga svenska filmen i och med detta i praktiken 

subventionerades av de framgångsrika utländska (amerikanska) filmerna på 

biografrepertoaren. Reformen innebar att enorma penningbelopp på detta sätt 

styrdes över till konstnärlig svensk film. Ett raffinerat system inrättades, där 

filmer som ansågs vara konstnärligt högtstående tilldelades en ekonomisk 

belöning i form av kvalitetspremier. Systemet med kvalitetspremier hade så 

avgörande ekonomiska effekter att marknadskrafterna i stor utsträckning 

sattes ur spel. 

 Varje år satt en jury och delade ut massor med pengar till årets bästa 

filmer. Juryledamöterna var i huvudsak vänligt inställda till den moderna 

filmsmaken. Det innebar att den äldre generationen av svenska filmskapare, 
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av mer traditionellt snitt, inte hade en chans i den nya tidens filmlandskap. De 

försvann nästan allesammans in i skuggorna. Av de redan etablerade 

regissörerna var det i stort sett bara Ingmar Bergman som gynnades av film-

reformen. Den blev i själva verket garantin för att han skulle kunna fortsätta 

att göra film i Sverige. 

 När den äldre generationen filmskapare försvann öppnades dörren för en 

helt ny och radikal generation av filmskapare som inte ville göra film enligt de 

gamla kommersiella mallarna. De ville förnya filmens form och de ville 

använda filmen för att kommunicera viktiga saker. Ofta politiska saker. Ofta i 

en utmanande och provocerande stil. Och de hade i allmänhet stöd av juryn. 

 Som ett mått på det nya systemets effekt kan nämnas att sextio nya 

svenska regissörer filmdebuterade på tio år. För svenska förhållanden var 

detta något alldeles unikt. Bland dem som långfilmsdebuterade under denna 

period fanns folkskolläraren Jan Troell. Han var en av de första. Hans lång-

filmsdebut kom 1966 och hette Här har du ditt liv och var baserad på en svit 

självbiografiska böcker av arbetarförfattaren Eyvind Johnson. Svenska 

Filminstitutets jury gav filmen 2,4 poäng och ett kvalitetsbidrag på 476 906 

kronor. Här har du ditt liv placerades därmed på andra plats bland filmårets 

tio premierade filmer, där listan toppades av Ingmar Bergmans Persona. 

 Jan Troell var inte alldeles grön som filmmakare. Han var uppväxt i 

Limhamn i Skåne där han gjort en del amatörfilmer – och under sin tid som 

folkskollärare vid Sorgenfriskolan i Malmö gjorde han film med sina elever. År 

1963 hade han ställt upp som fotograf åt en annan debutregissör. Det var när 

hans kompis, författaren Bo Widerberg, regisserade filmen Barnvagnen – en 

av de banbrytande lågbudgetfilmerna i efterföljden av den franska nya vågen. 

 En viktig person som tidigt fick syn på Jan Troells kortfilmer, och som 

upptäckte Troells känsla för foto och filmberättande, var Bengt Forslund. Han 

hade just fått ansvar för produktionen av kortfilm på det legendariska film-

bolaget Svensk Filmindustri. Bengt Forslund hade Eyvind Johnson som favorit 

och tyckte att Troell var rätt person för att göra en kort spelfilm baserad på en 

av Eyvind Johnsons noveller från Lappland med titeln Uppehåll i myrlandet. 

Jan Troell tände på materialet och fast han var nykomling i de professionella 

sammanhangen var han inte buskablyg. Troell ville ha världsstjärnan Max von 

Sydow i huvudrollen. Och tro det eller ej, men Max von Sydow klev ned från 

korset i den storslagna Jesus-filmen The Greatest Story Ever Told och blev 
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rallare i kortfilmen Uppehåll i myrlandet år 1965. Filmen gjordes i svartvitt, i 

ett så kallat cinemascope-format, ett långsmalt bildformat som inte så ofta 

användes för mindre kortfilmer vid den här tiden. Bara det var en utmaning. 

Den lilla kortfilmen uppfattades som ett oerhört imponerande mästarprov. 

 Den svenska filmpolitiken fungerade enkelt, självklart och generöst vid 

den här lyckliga tiden. Det var inte någon tvekan om att Jan Troell, efter 

framgången med kortfilmen, skulle få chans att ta steget upp till långfilms-

klassen. Filmbranschen hade under de här åren stort förtroende för alla dem 

som visat sig motsvara – eller överträffa – de ställda förväntningarna. 

 Jan Troell och Bengt Forslund ville fortsätta sitt samarbete. Bengt 

Forslund hade vid det här laget också fått större svängrum som producent på 

Svensk Filmindustri. Och varför inte fortsätta med Eyvind Johnsons litteratur? 

 Att Eyvind Johnson skulle få Nobelpriset i litteratur tio år senare, 1974, 

kunde de naturligtvis inte veta, men nu hade Jan Troell upptäckt Johnsons 

författarskap och Troell ville fortsätta med att filmatisera Eyvind Johnsons 

självbiografiska romaner, som går under samlingsnamnet Romanen om Olof. 

 Jan Troell fortsatte att vara stursk. Han hade tagit språnget – och det 

fanns ingen återvändo. Privat är Jan Troell en ytterst lågmäld, stillsam och 

anspråkslös person. Men när det kommer till filmskapandet var han redan 

från början oböjligt anspråksfull. För arbetet med Eyvind Johnson-

filmatiseringen, som fick titeln Här har du ditt liv, såg han till att engagera 

hela den svenska skådespelareliten, in i minsta biroll. Här har du ditt liv blev 

också den längsta film som dittills gjorts i Sverige (2 timmar och 49 minuter). 

Efter detta hade Jan Troell etablerat sig som vår ende kinematografiska 

allkonstnär. Han skrev manus, han fotograferade, han regisserade och han 

klippte själv sina filmer. Och det har han fortsatt med, allt sedan dess, om inte 

utländska producenter eller amerikanska fackförbund hindrat honom. Jan 

Troell bröt med de gamla etablerade konventionerna. Han avstod från att följa 

den klassiska dramaturgin. Han tillät sig själv att använda diskontinuerlig 

klippning. Han använde kameran på helt nya sätt. Han utforskade nya 

bildmotiv, nya utsnitt av den vardagliga verkligheten. 

 Här har du ditt liv utspelas i norra Sverige under åren 1914–1918. 

Huvudpersonen Olof är till en början en 14-årig pojke som bryter upp från 

armodet i sina fattiga hemtrakter för att söka jobb utefter kusten. Han tar 

språnget bort från de levnadsvillkor som fattigdomen utstakar. Han försöker 
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sig på arbetet som timmerflottare, han tar jobb på tegelbruk och sågverk. Han 

dras in i kärlekens och politikens virvlar. Det är under socialismens skördetid. 

Olof väljer att bli arbetarförfattare. Hans väg ut i livet går genom litteraturen. 

 Nu hör det till saken, att Olof så småningom får plats hos en biografägare, 

först som affischklistrare och gottförsäljare, sedan som biografmaskinist. Tack 

vare tidens journalfilmer kan Troell osökt ge glimtar av världshändelserna 

samtidigt som han visar åtskilliga tidstypiska exempel ur den internationella 

filmrepertoaren. Vi får se avsnitt ur en upphetsande dansk erotisk melodram 

med Asta Nielsen, som heter Avgrunden, och klipp ur den italienska 

storfilmen Fabiola. Jan Troell visar ingående hur den handvevade biograf-

projektorn fungerar – precis på samma sätt som när han senare redovisar 

stillbildskamerans olika funktioner i filmen Maria Larssons eviga ögonblick. 

 Detta är ett av Jan Troells ständigt återkommande teman, ett uttryck för 

hans egen fascination inför filmens och fotografiets förmåga att bevara och 

återkalla tid och förflutet liv. På samma gång låter han huvudpersonen Olof i 

Här har du ditt liv på egen hand upptäcka ljusets och ljudets sällsamheter. Det 

handlar om sinnenas mirakel. Det som är själva förutsättningen för kamerans 

sätt att fungera. Men Jan Troell är inte bara intresserad av vad vi ser. Han 

förundras också över hur vi ser och hur vi betraktar världen. Hans arbete med 

film började med att han som assistent, sommaren 1950, deltog i ett forskarlag 

som hade till uppgift att filma pupillen på människor som utsattes för ljus. 

 Allt sedan dess är kameran en viktig del av Jan Troells förhållande till 

livet och världen, inte bara i hans professionella yrkesliv utan också i hans 

personliga tillvaro. Troell använder kameran som ett sinnesorgan. Sökaren är 

hans öppning till verkligheten. Han genomsöker omgivningen med kameran, 

både i vardagen och under inspelningarna, rent av också under tagningarna 

med skådespelarna på plats. Han är sin egen kameraoperatör och avsöker 

ständigt omgivningen. I de flesta av hans filmer finns märkliga visuella 

moment som han spontant fått syn på under arbetet med att fotografera en 

viss scen. Det rör sig om detaljer, bildkompositioner och poetiska utflykter 

som inspirerats av rena tillfälligheter. Alla hans filmer innehåller element av 

ren visuell vällust, som han hittat på plats och som han fångat med kameran. 

 I de flesta sammanhang framstår Jan Troell som en allvarsman. Men han 

har i en serie personligt hållna kortfilmer också visat upp en annan sida – som 

knyter an till hans förmåga att upptäcka världen med kameran. Han har så 
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gott som alltid sin privata kamera ständigt tillgänglig. Det finns så många 

vardagliga saker som man kan få syn på, bara man håller ögonen öppna. En av 

Jan Troells absolut minsta filmer (2 minuter) är Peeping Tom, från 2002, som 

utspelas i familjen Troells egen trädgård där katten Ragge förundrad betraktar 

hur två kopulerande nyckelpigor utövar sin kärleksakt på ett trädgårdsbord. 

 Framgången med Här har du ditt liv gav Jan Troell och Bengt Forslund 

ett väldigt goodwill-kapital och på det följde att de fick det mest prestige-

laddade uppdrag man vid denna tid kunde tänka sig, att filmatisera Vilhelm 

Mobergs romansvit om den svenska utvandringen till Nordamerika i början av 

1800-talet. Böckerna var lästa och älskade av praktiskt taget hela svenska 

folket. Till och med den stränge Moberg tog Troell till sitt hjärta – han ville 

inte godkänna någon annan filmskapare. Filmatiseringen blev ett jätteprojekt 

som delades upp på två delar, Utvandrarna (1971) och Nybyggarna (1972), 

med en sammanlagd speltid på mer än sex timmar. Det blev Jan Troells 

internationella genombrott. Själva grundberättelsen är i princip densamma 

som i Här har du ditt liv. Det handlar om modet och galenskapen att bryta 

upp och skapa en egen tillvaro någonstans ute i det okända. Utvandringen är 

det stora språnget och handlingen kretsar kring uppbrottet och brytningen 

med det hårda livet i fattigdomens Småland och frigörelsen från det starka 

religionsförtrycket som präglade människors liv i 1800-talets Sverige. 

 Naturligtvis finns fascinationen inför kamerans förunderliga möjligheter 

med också här. De svenska immigranternas möte med den nya tidens modern-

iteter representeras av en porträttfotograf. Det är klart att de, i mötet med 

fotografen och hans utrustning, upplever fotografiet som det trolleri det är. 

 Båda filmerna nominerades till det amerikanska filmpriset Oscar: 

Utvandrarna för bästa utländska film och Nybyggarna för bästa regi och 

bästa utländska film. I Sverige blev det en formidabel succé och filmerna 

tillhörde under en tid de mest sedda filmerna på biografrepertoaren. 

 Den enorma publikframgången är på sätt och vis överraskande. Precis 

som i debutfilmen Här har du ditt liv avstår Troell från standardiserade 

dramaturgiska grepp. Här finns nästan ingenting av den dynamiska 

framåtrörelse som till exempel brukar karaktärisera den amerikanska 

filmdramaturgin. Icke desto mindre ledde utvandrarfilmerna till att Jan 

Troell, ett stycke in på 1970-talet, fick två engagemang som regissör i den 

amerikanska filmindustrin. 
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 Jan Troell gjorde Pionjärerna (Zandy’s Bride) 1974 och Orkanen 

(Hurricane) 1979. Det gick illa. Jan Troell kunde inte arbeta som han var van. 

Det amerikanska filmstudio-systemet accepterade inte hans krav på att själv få 

vara kameraoperatör och stå för final cut. Resultatet blev därefter. Men Troell 

fick bra betalt, pengar som användes för att finansiera hans svenska filmer. 

 Under 1970-talet hade konjunkturerna hemma i Sverige vänt. Det var en 

nedrustningsperiod för svensk film. Filmreformen, som hade skapat den 

enorma uppryckningen och expansionen på 1960-talet, förlorade sin 

stimulerande effekt i samma takt som biografpubliken blev allt mindre. Från 

och med nu skulle Jan Troell få stora problem med att finansiera sina filmer. 

 Hösten 1977 var Jan Troell tillbaka i Sverige för att rekognosera inför en 

ny film om ännu en livsavgörande resa och ett omänskligt omskakande 

utbrytningsförsök. Det handlade om filmen Ingenjör Andrées luftfärd som 

fick sin premiär 1982. Det är en historia med autentisk verklighetsbakgrund. 

År 1887 startade den svenske upptäcktsresanden Salomon August Andrée en 

expedition med vätgasballongen Örnen tillsammans med två assistenter. 

Målet var att ta sig till Nordpolen. Avfärden skedde från Spetsbergen i 

nordligaste Norge och följdes bildligt talat av hela den internationella 

naturvetenskapliga eliten – som till stora delar ansåg projektet ogenomförbart. 

Vätgasballongen lyfte över landskapet, flög norrut och försvann spårlöst och 

hördes inte mera av. Det är en makaber emigrationshistoria, om man så vill. 

 Det skulle dröja till år 1930 – 43 år senare – innan ett norskt fartyg av en 

tillfällighet hittade de tre männens kvarlevor, deras instrument och dagböcker, 

på glaciärön Vitön i Norra ishavet. Det var en världssensation. Bland 

instrumenten fanns en kamera och ett femtiotal exponerade foton. 

Expeditionen hade även i detalj dokumenterats med omsorgsfulla 

dagboksanteckningar. Med hjälp av detta material gick det att rekonstruera 

hela den fruktansvärda tragedin i alla sina detaljer. 

 I många år ansågs expeditionen ha varit ett av de stora hjältedåden i 

svensk historia. Jan Troell ser vansinnet och får oss att genomskåda hjältarna. 

Det märkliga är att Salomon August Andrée – och i någon mån också hans 

kamrater – uppenbarligen var medvetna om att projektet var dödsdömt, men 

de ändå valde att fullfölja projektet. Beslutet, äran och stoltheten tycks för 

dessa män vara viktigare än själva livet. Det är den här livsavgörande 

paradoxen som Jan Troell försöker gestalta. Han måste, utan jämförelser i 
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övrigt, ha känt parallelliteten med Andrée – för det fanns många som såg det 

enorma och påkostade filmprojektet som dumdristigt och ogenomförbart, 

precis som Andrées äventyr. Men Jan Troell hade bestämt sig. Det fanns ingen 

återvändo för honom, lika lite för honom som för Salomon August Andrée. 

 Filmen om ingenjör Andrée erhöll en nominering till en Oscar för bästa 

utländska film. Men filmen blev ingen publikframgång. Men Andréeävenyret 

var inte slut för Troells del. Det har förstås med det unika fotomaterialet att 

göra. Man kan knappast tänka sig ett mer mirakulöst exempel på kamerans 

förmåga att dokumentera, än de femtio bevarade stillbilderna från 

Andréeexpeditionen som låg kvar i isen och som kunde tas fram efter mer än 

fyrtio år. Jan Troell gjorde år 1997 en slags uppföljare till sin Andrée-film i 

form av dokumentären En frusen dröm. Den bygger på nyfunna brev och 

anteckningar och på de föremål och det fotografiska material som 

expeditionen lämnade efter sig. Framför allt tror jag att det är själva språnget 

genom tiden som fascinerat Jan Troell. Det ofattbara, att ögonblicken från 

expeditionen bevarats där i isen, de optiska spåren som legat och vilat och 

väntat på att bli återfunna. Det är själva tiden som tycks infrusen i isen. 

 Dokumentärfilmen En frusen dröm innehåller makabra bilder från själva 

fyndplatsen på Vitön, men filmen kretsar framför allt kring Jan Troells 

kärleksfulla presentation av expeditionens kamera och filmrullarna med sina 

ursprungliga bäst före-datum. Det tycks som om Jan Troell med denna 

dokumentärfilm blivit allt mer fokuserad på filmkonstens rent dokumentära 

möjligheter och utmaningar. 

 Efter filmen om ingenjör Andrée arbetade Jan Troell under många år med 

en bred dokumentär skildring av tillståndet i hans egen samtid. Han reste runt 

i landet, som vanligt med kameran i handen. Han samlade på sig en omfatt-

ande dokumentation av människors sätt att leva, om företagens och organisa-

tionernas sätt att se på människorna och deras liv. Han intervjuade politiker 

och filosofer, slaktare och skogshuggare, ungdomar, flyktingar, glesbygds-

människor, kycklingfabrikanter, hundavlivare och många andra. Det blev en 

djupt pessimistisk film om den andliga tomheten och bristen på liv i Sverige i 

mitten av 1980-talet. Det materiella armod som Jan Troell skildrat i sina 

historiska filmer har här ersatts av en andlig misär. Filmens ironiska titel är 

Sagolandet. Filmen är tillägnad Jan Troells dotter Johanna, född 1983, och 

filmen är Troells betraktelse över det land där hans dotter förväntas växa upp. 
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 År 2003 gjorde Jan Troell ytterligare en dokumentärfilm i form av ett 

porträtt av hans vän George Oddner, en av Sveriges mest hyllade foto-

konstnärer som också varit Troells medarbetare på flera filmer. Den är ännu 

ett exempel på Jan Troells fascination inför fotografins möjligheter, ljuset, 

färgerna och vårt sätt att betrakta världen. Filmen bär titeln Närvarande. 

 Till Jan Troells betydande samtidsskildringar hör Il Capitano, från 1991, 

en autentisk historia om en sorts emigration, en utbrytning, en galenskap. 

Handlingen kretsar kring en kriminellt belastad ung man som rymmer från 

Finland. Han tar sig över gränsen till Sverige i en bil i sällskap med sin flickvän 

och ett par söta kaniner. De reser på en stöldturné genom norra Sverige. Där 

skjuter ynglingen en dag ihjäl tre medlemmar av en helt vanlig svensk familj 

som råkar passera. Händelsen skakade hela Sverige i djupet. 

 I sin film följer Jan Troell det verkliga händelseförloppet i detalj och han 

försöker begripa det obegripliga. Troell redovisar ynglingens uppväxt och 

bakgrund, men fokuserar också på slumpen, tillfälligheten, ingivelsen. Detta är 

en del av orsakssammanhanget kring en händelse som alltid fängslar Troell. I 

det här fallet handlar det om en person som i ett visst givet ögonblick utför en 

avgörande handling, men som inte tycks vara driven av ett medvetet beslut. En 

annan gåta i filmen gäller flickvännen, den andra huvudpersonen. Hur långt 

kan en förälskelse driva en människa att gå i en lojalitet till en mördare? 

 År 1996 återvände Jan Troell till ännu ett historiskt drama, nu till 1940-

talets Norge och en ny historisk portalfigur, Knut Hamsun, den store norske 

nationalskalden som i någon sorts nationellt motiverad galenskap blev en 

bricka i de tyska ockupanternas och de norska nazisternas maktspel under 

andra världskriget. Efter kriget står han plötsligt ensam och utstött bland dem 

som älskat honom och som han själv älskat. Han blev skandaliserad och dömd 

som landsförrädare av hela sitt folk. Han var då närmare 90 år. Man kan säga 

att Hamsun är en av alla dessa Troell-gestalter som tar ett dödsföraktande 

språng utan att förutse konsekvenserna. Det är inte så väldigt annorlunda det 

som Andrée eller utvandrarna eller ynglingen i filmen Il Capitano tog. Troell 

frågar sig: Hur var det möjligt? Och vad händer i en människa, som Hamsun, 

när han inser att allt var förfelat, att han förlorat hela världen och sin själ? 

 Jan Troell återvände till andra världskriget i filmen Dom över död man, 

från 2012, som handlar om den svenske tidningsmannen Torgny Segerstedt 

som under andra världskriget steg fram som den modigaste antinazisten i 
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Sverige. Segerstedt var mannen som bröt sig ur den svenska undfallenheten 

gentemot den tyska naziregimen. Men han var inte mer än människa. Hans 

offentliga moral var stark, men hans privatliv solkades av en otrohetsaffär. 

 Det kan se ut som om Jan Troell ständigt söker sig till männen, men 

bland hans huvudpersoner finns också Elsa Andersson, Sveriges första 

kvinnliga flygare och övermodig hjälte i filmen Så vit som en snö, från 2001. 

Hon är en typisk Troell-ikon, en ensam, självständig kvinna med ett unikt livs-

projekt, en äventyrerska som drömmer om ett flygcertifikat. Hon erhåller sitt 

aviatörsdiplom 1920, men hon är en kvinnlig Ikaros – som söker förverkliga 

sina drömmar genom att ta sig mot solen – och som störtar år 1922. 

Även om många av Jan Troells utbrytare är stora pionjärer – det handlar 

om berömda, omskrivna och beryktade män – så finns här också ett par 

viktiga kvinnor att minnas: dels aviatrisen Elsa Andersson, dels arbetar-

hustrun Maria Larsson. Men glöm inte heller Karl-Oskars hustru Kristina i 

filmerna Utvandrarna och Nybyggarna, en något mer försiktig, grubblande 

och reflekterande utbrytare som bidrar till dramats komplexitet. 

Ett skäl att behålla fokus på Maria Larssons eviga ögonblick är att filmen 

bygger på en autentisk historia som först dokumenterades i en bok av Jan 

Troells hustru, Agneta Ulfsäter Troell, där hon berättar historien om en äldre 

släkting som bröt sig ur sitt sociala sammanhang efter att hon vunnit en 

kamera på lotteri. Kameran gav henne en möjlighet att se världen ur nya 

perspektiv. Boken av Agneta Ulfsäter Troell har titeln Att människan levde, 

utgiven 2007, och är illustrerad med en stor samling av de bilder som 

verklighetens Maria Larsson en gång tog med sin stillbildskamera. I Jan 

Troells spelfilm om Maria Larsson finns en kärleksfull genomgång av en 

bälgkamera av märket Contessa. Kameran framställs som ett mirakel, ett 

underverk – en möjlighet att upptäcka världen och att frigöra människor. Är 

det möjligen kärnan i Jan Troells filmskapande? Ja, kanske. ¶ 
 

* * * 
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