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Abstract 

With a hermeneutical method using narratology this thesis is interpreting the auteure Lars von 

Trier´s discussed movie Antichrist. On one hand within the limits of the hermeneutic Paul 

Riceours analysis of structure is used to reconstruct the narrative of the film out of the 

different part of discourses that I have construed in my first reading to find out a deeper 

comprehension of the relation between the characters and their relations to the different 

discourses. On the other hand the discourses which extracts out of His and Hers actions and 

statements are related to the clues that I´ve found out from interviews with von Trier 

regarding Antichrist where he, among other things, touches upon philosophical work of 

Friedrich Nietzsche and his own disregard about protestantism and religion. All in all this first 

phase of interpretation is termed the different horizons which I finally interprete and coalesce 

with my subjects comprehension on a metadiegetic and meta-metadiegetic level. By this a 

”fusion of horizons” in the sense of Hans-Georg Gadamer can take place, which directly leads 

into the big scene of Relevations. But ”Chaos reigns” in von Triers Antichrist as well as 

Nietzsches philosophy. 
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1. Inledning 
 

Lars von Trier har med sin film Antichrist både lyckats beröra och uppröra. Det har bl.a. 

under sommaren 2009 pågått en het debatt i DN som påvisar detta. Det som blir tydligt där är 

hur olika skribenter tolkar verket utifrån helt olika perspektiv och diskurser. von Trier har 

också blivit ifrågasatt och utskälld vilket bl.a. syns i en artikel av Elisabet A. Castelli som i 

tidskriften ”Artforum” menar att von Trier genom sin filmtitel Antichrist anspelar både till 

Nietzsches verk av ”bad-boy” filosofi och till Uppenbarelseboken. Castelli jämställer von 

Trier med Uppenbarelsebokens författare och ser dem båda som ”opererande under en mantel 

av uppblåst självrespekt. / … / Uppenbarelsebokens författare är åtminstone ursäktad av tron 

på visionen som en profetia sänd till honom genom Gud.” Men vad är egentligen von Triers 

ursäkt undrar hon?1  

      Flera av de tolkningar som framlades i inläggen syntes för mig avslöja hur detta verk 

tenderade att bli en spegel för åskådaren att projicera sin egen föreställning på. Varpå det blir 

ett tacksamt objekt för skribenterna att tolka utifrån sina egna hjärtediskurser.  

För mig tycks Antichrist glida mellan flera olika diskurser och framför allt öppna upp för ett 

filosofiskt tänkande. (Vilket ju även debatten gjorde.) Med sina drömlika scener och många 

symboler kan den upplevas som en dröm eller en inre resa. von Trier menade att ”Scener blev 

tilført uden nogen egentlig grund. Billeder blev ikke til ud fra logisk eller dramaturgisk 

tænkning. Ofte kom de fra drømme i tiden, eller drømmerejser jeg tidligere i mit liv havde 

udført.”2 Dessa drömresor är shamanska resor han tidigare har gjort och många av filmens 

bilder springer ur dem.3 Dock visar det sig i filmens eftertext, att det har gjorts research inom 

flera områden så som mytologi, teologi, misogyni och ondska mm. Så helt utan grund har nog 

inte de slutgiltiga scener som utgör filmen, skapats.  

       Det finns ytterligare ledtrådar som von Trier har lagt ut via intervjuer och som i viss mån 

kan vara av intresse vid den hermeneutiska ’tolkningsresa’ jag vidare tänker hänge mig åt. Bl. 

a. säger han sig ha haft Nietzsches Antikrist liggandes på nattduksbordet sen sin ungdom och 

menar att: ”Det er jo hans store opgør med kristendommen.”4 von Trier anmärker också att 

                                                 
1 Elisabeth A. Castelli, Artforum, Oct. 2009. 
2 Lars von Trier, København, 25/03/09. Interview fra FILM#66, udgivet af Det Danske Filminstitut, maj 2009 
by Zentropa (web: Antichrist pressbok). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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han själv alltid ”set protestantismen som det store udyr” och att religion på det hela taget är 

”noget lort”5 Han menar sig också tidigt ha inspirerats av Strindbergs litterära verk runt den 

s.k. infernokrisen och frågar sig om Antichrist var hans egen infernokris. ”Mit slægtskab med 

Strindberg?”6  

     Antichrist är dessutom dedikerad till auteurkollegan Andrej Tarkovskij som är känd för att 

främst vilja ”visa sanningen om sin tid” eller att han skulpterar i tid genom gestaltning av tid i 

filmens form.7 Tarkovskij ville ”skapa ikoner i rörelse. / … / Ikonens simultana succession – 

det samtidiga återgivandet inom en enda ikon av ett händelseförlopp som i berättad form äger 

en utsträckning i tid – och dess förhållandevis provisoriska ramlinje markerar öppningen mot 

tiden och mot betraktarens rum.”8  Tarkovskij ser film ”som den mest verklighetsnära och 

poetiska konstformen” och hans intention är att ”kasta ljus över det mänskliga tänkandets 

logik”.9 Denna tankens logik ser Tarkovskij som avgörande för hur händelsers ordningsföljd 

sammanställs och menar att den inte följer linjära lagar utan ligger närmre ”den poetiska 

logiken”.10 Den poetiska dramaturgin frångår därför den linjära, logiskt konsekventa 

utvecklingen av intrigen som utgör den traditionella dramaturgin.11 ”Det poetiska relaterandet 

ger ett starkare känslouttryck och gör åskådaren mer aktiv.”12 I det ”finns en inre kraft som 

gör det möjligt att låta det materia ur vilket bilden skapas expandera kraftigt i åskådarens 

medvetande.”13 Kanske är det just det som sker hos de många olika tolkningarna Antichrist 

har föranlett. Och precis som Tarkovskij låter von Trier poesin spela fritt som ett sätt ”att 

betrakta världen.”14 Antichrist kan därför inte inhysas i någon speciell filmgenre. I stället 

råder kaos, von Triers eget sätt att betrakta världen, om man ser till det motto som står skrivet 

över hans kontor ”med bloddryppende, røde bogstaver: ’Chaos reigns.’”15  
      Dedikationen synes hylla en själsfrände inom det konstnärliga skapandet där von Trier 

med Antichrist i mångt och mycket har begagnat sig av Tarkovskijs sätt att se på den poetiska 

– tankens – logik. Och kanske särskilt till idén att ”skapa ikoner i rörelse.”  

                                                 
5 Lars von Trier, København, 25/03/09.  
6 Ibid. 
7 Andrej Tarkovskij, Den förseglade tiden, övers. Håkan Lövgren. (Umeå: Atrium förlag, 2009), s 8. 
8 Ibid. s 7. 
9 Ibid. s 26. 
10 Ibid. 
11 Ibid. s 26-27. 
12 Ibid. s 27. 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Enligt Knud Romer, intervjuare av Lars von Trier, København, 25/03/09.  
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      Utifrån dessa ledtrådar ska jag vidare bege mig på en hermeneutisk ’inre resa’. En resa 

som kan liknas vid en lång spegling i Antichrist för att söka läsa och uttolka dess ’text’ och se 

vad som gömmer sig däri. Kanske finns där ”noget lort”?  

 

2. Teori och metod  
 

2:1 Hermeneutiken 
Hermeneutiken har jag valt som ett metodologiskt sätt att förhålla mig till verket. Jag kommer 

delvis att tangera Ricoeurs strukturanalys genom att jag i min tolkning har strukturerat om och 

fört samman vissa tematiska delar jag har funnit i min inledande ’läsning’ för att göra 

’textens’ innebörd tydligare.16 Jag kommer också att i Gadamers anda utgå ifrån den så 

kallade horisontsammansmältning där målet är att tolkarens förståelsehorisont så långt det är 

möjligt ska sammansmälta med ’textens’ horisont. Med ’texten’ menas inte bara litterär text 

utan allt som kan avläsas inom vitt skilda konstnärliga uttryck.17 Inom filmkonst som det rör 

sig om i detta fall återfinns den avläsbara ’texten’ i flera former. Dels den ’text’ som utgör 

dialog och repliker – en faktisk text i form av utsaga. Men också den ’text’ som kan avläsas i 

det visuellt och audiellt gestaltade. Tillsammans bildar dessa ’texter’ en berättelse som i sig 

kan ses som den allomfattande ’texten’ som utgör verket.  

      När vi tolkar en ’text’ sker detta utifrån vår förförståelse som i sig inte är neutral eller 

objektiv. Detta påverkar vår tolkning men tolkningen påverkar i sin tur även förförståelsen. 

Det är denna process som kallas för den hermeneutiska spiralen. Under processens gång 

förändras förförståelse genom att dess tänkta hypotes eller testimplikation ändras på grund av 

falsifiering. Därav uppstår nya hypoteser som prövas på samma vis osv. Tolkningar av delar 

och helheten av verket befruktar varandra och för tolkningen framåt.18  

      Tzvetan Todorov menar att tolkningsprocessen utgår från principen om tillbörlighet, vilket 

syftar till att ”om en diskurs finns bör det finnas skäl till detta. / … / Men om en diskurs vid 

första anblicken inte följer denna princip är den spontana reaktionen hos mottagaren att 

                                                 
16 http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm Maria Nyström  
17 http://www.filosofi.gotland.se/her.htm
18 Ibid. 
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genom någon slags manipulation försöka få denna diskurs att avslöja sin tillbörlighet. Denna 

manipulation kallar vi, fortfarande i begränsad mening för ’tolkning’”.19  

Tillbörlighetsnormen varierar dock utifrån den ideologiska ram ett verk omfattar. Från 

produktionssidans håll rättfärdigas tillbörligheten genom genren, vilken läsart som ska följas 

menar Todorov.20 I von Triers Antichrist som ju inte är genrebestämd lockar således ändå den 

kristna diskursen till tolkning genom titeln och det Eden som utgör platsen för en stor del av 

berättelsen. Liksom titeln också kan anspela på Nietzsches filosofiska verk Antikrist.  

 

2:2 Narratologiska begrepp  
Nikolajeva sammanställer och beskriver narratologins byggstenar i Barnbokens byggklossar 

främst grundad på den moderna narratologins teorier. Jag kommer att förhålla mig till vissa av 

dessa begrepp som hjälp att frilägga berättelsestrukturen för att komma åt underliggande 

dimensioner av värdefullt innehållsmaterial. Medan andra begrepp främst fungerar som 

verktyg för att sammanfattat förklara strukturer.  

    Rollfigurernas konstruktioner kommer jag att behandla under egen rubrik med hjälp av 

Nikolajevas begrepp. Nikolajeva menar att rollfigurer kan identifieras utifrån beteende och 

handling och ibland utifrån stående attribut.21 Hon delar in dem i: Öppna personer, vilka vi 

läser in och konstruerar utifrån våra egna erfarenheter och Slutna personer, vars karaktär vi 

utläser enbart från texten.22 Dynamiska personer är de som förändras under historiens gång, 

medan Statiska personer inte förändras. Platta personer är endimensionella och har ofta bara 

en egenskap, d.v.s. de är stereotyper.23 Allegoriska personer kan ha egennamn som avslöjar 

deras egenskaper.24 Om en person förändras avsevärt inträffar en så kallad paradigm 

förskjutning.25  

       Under rubriken ”horisonter” kommer jag i viss mån förhålla karaktärerna till Mats 

Ödeens värdehierarkiskt systematiserade karaktärsindelning och dess förhållande till 

intrigbildningen. Ödeen menar att karaktärerna betingar varandra och inordnas i inbördes 

hierarkiska ordningar. Huvudrollen – protagonisten – står högst i rang och därefter finner vi 

Antagonisten och den eventuelle hjälten på samma rangnivå. Längst ner finns de s.k. 
                                                 
19 TzvetanTodorov, Symbolik och tolkning, övers. Mats Rosengren (Stockholm: Symposium Bokförlag & 
Tryckeri AB, 1989) s 30. 
20 Ibid. s 31-32. 
21 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, (Lund: Studentlitteratur, 1998) s 55. 
22 Ibid. s 62. 
23 Ibid. s 63. 
24 Ibid. s 64. 
25 Ibid. s 66. 
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Staffagefigurerna, alla de som finns för att framhäva protagonisten, antagonisten och 

hjälten.26  

      Protagonisten är den centrala gestalten – den punkt allt strävar mot. Han eller hon är den 

dramatikern eller manusförfattaren har valt att berätta om, den som intresset fokuseras mot. 

Dess topp placeringen har inget med den sociala hierarkiska ordningen eller styrkeposition att 

göra. I praktiken startar han/hon ofta från en svag position, offrets position, och lyckas sedan 

vända det till räddarens eller förföljarens position. I sin kamp för överlevnad förtär han/hon 

sin omgivning menar Ödeen samtidigt som denne också ”befinner sig i kamp med andra 

dissipativa strukturer om de tillgängliga resurserna.”27 Protagonisten strävar främst mot att 

uppnå ett ideal varpå rörelsen blir stigande och dramatisk utifrån den svaga 

utgångspositionen.28 En viktig poäng är att protagonisten måste vara föremål för empati från 

publiken och bör därför helst handla förebildligt.29 Nikolajeva beskriver protagonisten som 

den karaktär som läsaren eller åskådaren identifierar sig med och om en titelperson föreligger 

är detta ofta protagonisten.30  

       Antagonisten å andra sidan är den drivande personen, ”huvudpersonens förnämste 

opponent”, den som utlöser intrigen genom handling menar Ödeen.31 Antagonist behöver 

dock ej vara en person utan kan även befinna sig på en abstrakt nivå. Karaktärsdragen utgörs 

framförallt av styrka och kompromisslöshet och han eller hon ”driver igenom sina intressen, 

oavsett om de är onda eller goda.”32 Antagonisten befinner sig ständigt på samma ’starka’ 

nivå och utgör därför motståndaren som ej låter sig böjas utan måste krossas för att 

besegras.33

      Slutligen har vi hjälten – den som förkroppsligar idealet och därför riskerar att bli en 

statisk figur. Hjältens rörelse kan därför endast gå från idealet, den absoluta ordningen, mot 

oordning och kaos. Alltså motsatsen till protagonistens rörelseriktning som går från kaos till 

ordning. Ödeen menar att hjältens ideal många gånger vilar på den härskande elitens ideal och 

när dessa ”förklingar eller visar sin ihålighet så drabbar det hjälten.”34 För att motverka att 

hjälten blir statisk måste denne dramatiseras, exempelvis genom att reducera dess roll genom 

                                                 
26 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande, (Stockholm: Carlsson bokförlag, 1988), s 236-239.  
27 Ibid. s 240. 
28 Ibid. s 241. 
29 Ibid. s 242. 
30 Nikolajeva s 56-57. 
31 Ödeen s 244. 
32 Ibid. s 245. 
33 Ibid. 
34 Ibid. s 252. 

 8



matchning med andra huvudkaraktärer eller på något vis få denne att likna en 

huvudkaraktär.35 Hjälten kan ibland dö för att hjälpa huvudkaraktären att nå insikt och 

prototypen för denne slags hjälte är Kristus som dog på korset för mänsklighetens skull menar 

Ödeen.36 Det föreligger en retorisk rörelse i förhållandet mellan hjälten och det hjälten ska 

bekämpa, genom att publiken måste övertygas om att dela hjältens ideal. Hjälten har alltså en 

retorisk funktion: ”att förverkliga entelekin” och ” strävan efter det ideala.” 37  

       Miljön är en annan viktig aspekt som kan bidra till att belysa eller skapa konflikter i en 

berättelse. Nikolajeva behandlar Kronotopbegreppet som beskriver enheten ”tidrum”.38 Detta 

begrepp kan blottlägga en speciell miljös förhållande till tid innefattande t.ex. dess historiska 

belastning eller andra aspekter som knyts till en speciell plats genom tiden. Bachtin beskriver 

det litterära kronotopbegreppet som ”en förening av rums- och tidskännetecken i en 

meningsfull och konkret helhet.”39  Tiden förtätas liksom ”rummet intensifieras” och ”dras in 

i tidens, sujettens och historiens rörelses.”40 Kronotopen anknyter till dess reala tid-rum, till 

en värld utanför texten.41 Denna värld utanför texten kan även förekomma i andra litterära 

eller konstnärliga världar. Förenklat kan kronotopen sägas innefatta en större symbolisk 

mening än enbart den fiktiva platsens förhållande till den fiktiva tiden inom berättelsen. Den 

kan tillföra ytterligare betydelser till – eller inverka på, en historia. Nikolajeva menar att 

kronotopen är genrebunden, ”att varje litterär genre har sitt sätt att konstruera tidrum.”42 von 

Triers Antichrist är dock inte genrebunden utan snarare en hybridisering av flera genrer så 

som tragedi, skräck och drama. Jag kommer därför inte att relatera den kronotop (Eden) jag 

vidare ska analysera till någon specifik genre, utan istället se till hur den gestaltade världen 

förhåller sig till den religiösa kontext den i detta fall är förankrad i.  

       Antichrist utgörs av en mängd olika temporala dimensioner med anspelningar både 

framåt och bakåt i tiden utifrån primärhistoriens ”nutid”. Analepsen beskriver då det som 

ligger före primärhistoriens ”nutid”, dvs. Flashback medan prolepsen syftar till det som ligger  

                                                 
35 Ödeen s 253. 
36 Ibid. s 255. 
37 Ibid. s 257. 
38 Nikolajeva s 47. 
39 Michail Bachtin, ”Tiden och rummet i romanen, Essäer i historisk poetik” ur Det dialogiska ordet, (Gråbo: 
Anthropos, 1990), s 14. 
40 Ibid.  
41 Ibid. 
42 Nikolajeva s 47. 
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efter primärhistoriens ”nutid”, dvs. Flashforward. Ibland sprids ledtrådar ut i texten som pekar 

mot en slutlig lösning vilket utgör begreppet antecipation.43 Duration innebär tidsrymd och 

syftar till hur lång tid berättelsen tar i förhållande till historien.44 En dialogisk scen utgörs 

vanligtvis av isokronisk tid, dvs. historiens och berättelsens tid är exakt lika lång.45 Som film 

består Antichrist av scener med isokronisk tid men i och med att filmen klipps kan där även 

smyga sig in hypotetiska ellipser, dvs. luckor i tiden som inte avslöjas i ’texten’.46

       Att se till de olika berättelsenivåer Antichrist består av kan ytterligare hjälpa tolkningen. 

Den diegetiska nivån är den bokstavliga berättelsenivån – fiktionsnivån. ”Alla händelser och 

personer som befinner sig på denna nivå är delar av diegesis, fiktionen.”47 Under den 

diegetiska nivån ligger den hypodiegetisk nivå och innebär den eller det som personerna 

berättar om. Över den diegetiska nivån finns den metadiegetiska nivån som också utgör 

ramberättelsen.48 En dold eller öppen berättare kan också befinna sig på olika nivåer och är 

extradiegetisk om den är en utomfiktiv person eller intradiegetisk om den befinner sig inom 

fiktionen.49

       De synvinklar som presenteras i en berättelse kan avslöja värdefull information för 

tolkningsprocessen av den. Perceptionssynvinkeln utgår ifrån genom vems ögon en händelse 

skildras medan konceptionssynvinkel/ideologisk synvinkel syftar till vems världsåskådning vi 

tvingas acceptera. Medan intressevinkeln synliggör i vems intresse historien berättas.50 

Fokalisering innebär ”manipulation av synvinkeln som gör att vi uppfattar berättelsen ’som 

om’ den berättades av den fokaliserade personen.”51 Extern fokalisering innebär att en person 

fokaliseras utan att ”gå in i personens tankar”.52 Direkta repliker i dramatiskt berättande 

innebär extern fokalisering vilket då innebär att de flesta av rollfigurernas utsagor i Antichrist 

är externt fokaliserade. Dock förekommer även intern fokalisering vilket innebär att 

”berättaren går in i personens tankar”.53     

        I historiens återkommande mönster återfinns dess motiv som kan delas in i huvudmotiv, 

som ligger till grund för ’textens’ tema och kan vara explicit, dvs. öppet och klart – eller 
                                                 
43 Nikolajeva s 132. 
44 Ibid. s 131. 
45 Ibid. s 144. 
46 Ibid. s 147. 
47 Ibid. s 98. 
48 Ibid. s 98. 
49 Ibid. s 100. 
50 Ibid. s 113. 
51 Ibid. s 117. 
52 Ibid.  
53 Nikolajeva s 117. 
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implicit, dvs. dolt och underförstått, eller i bimotiv som i vissa fall kan förekomma parallellt 

med huvudmotivet.54  

 

3. Narratologisk struktur 
 

Trots att Antichrist berättas inom filmmediet har von Trier låtit sin berättelse indelas i sex 

olika avsnitt, en prolog följt av fyra kapitel och en avslutande epilog. På så vis närmar han sig 

den litterära berättelseformen. De sex delarna beskriver olika stadier av handlingen. Tre av de 

fyra kapitlen har varsin rubrik som indikerar olika sinnestillstånd och som i tur och ordning 

lyder: Sorg, Smärta och Förtvivlan, medan det fjärde kapitlet rubriceras med ”De Tre 

Tiggarna”. Rollfigurerna benämns i manuset som ”Hon” och ”Han”. Barnet är ännu namnlös i 

prologen, men omnämns som Nic i parets dialog och syns i drömbilder, analepser och på 

fotografier. 

       I en förenklad dimension kan man säga att handlingens komposition i Antichrist följer 

den narratologiskt traditionella med exposition, förveckling, stigande handling som 

kulminerar i klimax före en slutlig upplösning där historien går mot sitt slut. Även en känsla 

av cliffhanger infinner sig i de tre första kapitelsluten där ”Han” i följande ordning möter tre 

olika djur öga mot öga – en hind, en räv och en svart fågel. I det fjärde kapitlet möter han dem 

alla på en gång som ”De tre tiggarna”, varpå klimax utlöses. Expositionen är till synes förlagd 

i prologen och utgör grunden för den följande intrigen som utvecklas i kapitlen. 

        I en annan dimension kan man dock påstå att denna traditionella handlingskomposition 

bara är en chimär. Att von Trier har delat in, och därmed komponerat sin berättelse rent 

strukturellt råder ingen tvekan om. Men att prologen utgör en exposition och att upplösningen 

verkligen är en upplösning som leder till historiens slut beror till stor del på hur man tolkar 

Antichrist. Han närmar sig istället Tarkovskijs poetiska dramaturgi med glidning mellan olika 

dimensioner för att fånga subjektens perception.  

         Det förekommer flera drömbilder som vid en första anblick kan tyckas stå utanför det 

kausala händelseförloppet. Vissa av dessa scener återges i slowmotion eller som näst intill 

statiska bilder med artificiellt rörligt ljus och inger en annan tidskänsla, vilket avskiljer dem 

från de scener som ger illusion av ’verkligheten’. Dessa drömbilder utgör givetvis också en 

illusorisk ’verklighet’ men i en annan perceptiv dimension. Som en vision som tränger sig in i 

medvetandet – en insikt för det drömmande eller tänkande subjektet. Det är dock oklart vems 

                                                 
54 Ibid. s 42. 
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subjekt dessa ”inre bilder” egentligen kan härledas till. Vissa av dem kan man uppleva stå 

utanför ett fiktivt subjekt. Medan andra vänder sig till tittaren som en till synes subjektiv 

”berättelse” utifrån den person som senast förde replik eller var i bild eller replikerar under 

tiden när scenen spelas upp. På ytan kan de sistnämnda uppfattas som ’sanna’ subjektiva 

visuella utsagor. Men i en annan dimension lurar frågan om vems subjekt det är som faktiskt 

återges. Svårigheten att avgöra vems subjekt dessa bilder talar för, inger en tillfällig 

disorientering i det annars kausala händelseförloppet. Det linjära blir icke-linjärt. Som poesi. 

Men också som kaos som i sig innebär ickelinjära relationer och som återfinns överallt i 

naturen.55  

       Vissa andra scener som förefaller drömlika utifrån ett förnuftsmässigt perspektiv, sker 

dessutom i den fiktiva ’verklighetens’ tempo, alltså inte i ’drömverklighetens’ annars 

långsamma eller statiska gestaltning. Även detta bidrar till disorientering. Frågan uppstår om 

vad som är fiktiv ’dröm’ och vad som är fiktiv ’verklighet’. Glidningen mellan dessa instanser 

– disorienteringen – kan i sig upplevas som friktion där förnuftet analyserar i en riktning men 

snart möts av en motkraft som upphäver förnuftstolkningen och istället leder till en intuitiv 

känsla. Både drömscenerna och de drömlika scenerna kan på så vis tillsammans sägas skapa 

kaos. De stör den förnuftsmässiga linjära ordningen och ur dem uppstår ickelinjära relationer 

som också de tangerar den poetiska ”tankens dramaturgi” som Tarkovskij förespråkade. För 

att ytterligare uppnå denna ”tankens dramaturgi” har von Trier bland annat begagnat sig av 

hypotetiska ellipser, både mellan scenerna, men också i vissa scener där det spatiala förtätas 

till essenser av varseblivningar. I någon scen hålls den isokroniska tiden ihop av dialog, 

medan det spatiala tycks röra sig i en annan temporal dimension.56 Denna strukturella 

uppbyggnad lockar fram en känsla av något slags utomfiktivt medvetande som tränger sig in i 

intrigens kausala händelseförlopp. Kanske är det åskådarens eget subjekt som bereds plats att 

kommunicerar med det återgivna och spegla sig själv i det. En tankens dramaturgi inbegripet 

dess kaos.  

       Det finns homodiegetiska interna analepser, tillbakablickar, som ligger inom 

primärhandlingen och därför kan påverka intrigen och som i Antichrist främst syftar till att 

gestalta Hans och Hennes inre uppfattningar eller insikter. Detta påverkar i sig intrigens 

händelseförlopp. En proleps återfinns också som även den är inflätade i det som utgör 

intrigen. von Trier har även valt att ’bada’ i antecipationer. Många skeenden har föregåtts av 
                                                 
55 Gleick, Kaos: vetenskap på nya vägar. övers. Lars Göran Larsson. (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag 
AB,1998), s 325. 
56 se kap 1. i filmen: där Hon ligger i sängen och Han tycks förflytta sig märkligt i rummet under tiden dialogen 
pågår, vilket uppstår utifrån en disorienterande filmning från olika positioner i rummet och snabba klipp. 
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någon visuell subtilitet eller direkt replik i en scen som förekommer dem. Vissa av 

antecipationerna kan vara av stort intresse vid tolkningen av Antichrist. Särskilt dem som 

gäller ”De tre Tiggarna”. Gemensamt för antecipationerna är, utifrån deras rikliga 

förekomster, att de alluderar till det förutbestämda. Som tecken varslar de om det som ska 

komma att ske. I efterhand kan dessa tecken tolkas som determinerade utifrån en högre makt 

eller medvetande. Mycket likt det Strindbergs berättarjag i Inferno gör som hittar 

orsaksbestämda varsel och skeenden romanen igenom. Men till skillnad mot Strindbergs 

berättarjag tycks inte rollfigurerna Hon och Han i Antichrist vara direkt medvetna om detta 

fenomen förrän Hon i slutskedet av filmen förutspår ”De tre Tiggarna”. Det är i första hand 

åskådaren som vartefter varsel och påföljande skeenden kan se dessa mönsterbildningar tona 

fram. Därav framträder en kommunikation från den ’högre makten’, berättelsens dolda 

berättare, till åskådaren.  

         

4. Titel: Antichrist  
 

Titelns innebörd äger i Antichrist en särskilt stor relevans utifrån dess determinerade bibliska 

betydelse. Men även Nietzsches filosofiska verk Antikrist är värt att se till, särskilt som von 

Trier själv nämnt det i intervjun angående Antichrist. Främst är det intressant att försöka 

förstå vad von Trier syftar till inom berättelsen med sin titel. Svaret på det hoppas jag kunna 

dechiffrera under analysens gång.  

      Antichrist översätts från grekiskans Anti Kristos till Mot Kristus och syftar till någon som 

utger sig för att vara en Kristus eller Gud och sprider irrläror. I bibeln förklaras Antikrist med 

”det personifierade motståndet mot Kristus och hans budskap.”57 Antikrist ses således bland 

annat som en falsk profet. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: ”Det är antikrist som 

förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern.” Johannes vill 

göra de kristna anhängarna medvetna om de falska profeter som utger sig för att vara Kristus 

och förnekar att Jesus är Kristus.58 I Thesslonikes andra brev förkunnar Paulus följande:  
             

              ”Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa  

              uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas  

              gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. /… /  

              Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 

                                                 
57 Bibel upplaga 2000, Ordbok, s 1562. 
58 Joh. 2:18-25 
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              och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet…”59  
 

I Markusevangeliet förkunnas: ”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med 

tecken och under för att försöka vilsefara de utvalda.”60 I den apokalyptiska 

Uppenbarelseboken föds två odjur, det första ur havet och det andra ur jorden. Det första 

odjuret blev beundrat av hela jorden och man ”följde det och man tillbad draken för att han 

hade gett odjuret makten…”61 Draken symboliserar här djävulen. Det första Odjuret hädade 

Guds namn och fick ”makt över alla stammar och länder och språk och folk. /… / Och jag såg 

ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade 

som en drake. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret…”.62 Det andra 

odjuret ”ser till att alla / … / får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan 

köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för dess namn. ”63 Det andra 

odjuret ses som en falsk profet som predikar om det första odjuret som har tolkats syfta till 

Antikrist som i sin tur är styrd av draken, dvs. djävulen. 

     I Nietzsches Antikrist förmedlar han en rad aforismer där han inte skräder orden om sin 

motvilja mot kristendomen med sina präster och evangelister. Nietzsche såg dock Jesus som 

en sann anarkist ”som manade folket till strids mot den härskande ordningen” 64 Han menar 

också att denne Jesus inte hade något som helst med våra synder att göra. ”[B]evis nog är 

INRI, IESUS NAZARIUS REX IUDORUM, inskriften på korset. Han dog för sin egen skuld. 

Någon som helst grund, psykologiskt sett, för påståendet att han dog, eller ens trodde sig dö, 

för andras skuld, finns icke" menar Nietzsche.65 Samtidigt proklamerar han att: "Redan ordet 

kristendom är en feltolkning: i verkligheten har det bara funnits en verklig kristen, och han 

dog på korset."66 Han menar vidare att "[b]lott livsutövningen kan vara kristen: ett görande 

och låtande, inte en tro. Tron på en viss sanning är ju, som varje psykolog vet, av underordnad 

rang gentemot inneboende instinkter. / … / Den 'kristne', eller den som under två årtusenden 

kallats detta, är bara en självmissuppfattning. Ser man närmare efter, så härskar hos den 

                                                 
59 2 Thes. 2:3-12 
60 Mark 13:22 
61 Upp 13:3-4 
62 Upp 13:6-12 
63 Upp 13:16-17 
64 Nietzsche. Antikrist hammaren talar. Tolkning av Tage Thiel. (Staffanstorp: Bo Cavefors Bokförlag AB, 
1971), s 28. 
65 Ibid. s 28. 
66 Ibid. s 32. 
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kristne trots all 'tro' bara hans instinkter - eller rudiment av instinkter."67 Nietzsche menar 

alltså att livsutövningen är den enda vägen till det verkligt kristna och Jesus vara den enda 

som gestaltar detta utifrån den anarkistiska hållning Nietzsche tillskrivit honom. Med 

”Antikrist” bör han därför syfta till kristendomens utövande och förkunnande av präster och 

evangelister, som en enda jättelik falsk profet. De påstod att de förde Jesus Kristus talan, men 

var i själva verket endast offer för sina ”instinkter”. Nietzsche såg den ”fria anden” som han 

tillskrev sig själv och som han såg i Jesus som motsatsen till ”allt som är genomsyrat av 

teologens tankesätt”.68 Han såg i präster och evangelister ”det personifierade motståndet mot 

Kristus och hans budskap”, det som bibelskriften ger betydelsen antikrist.69 De kristna ser 

hotet av antikrist som något utanför dem själva, någon som är i maskopi med djävulen,  

medan Nietzsche såg antikrist inom de som kallar sig kristna. Som en rädsla hos dem för att 

förlora makten och där "begreppet 'synd'" är skapat av präster som ett medel mot 

vetenskapen.70 Samtidigt menar han att man inte kan vara ”filolog eller läkare utan att man 

måste vara antikristen! Som filolog genomskådar man den 'heliga skrift', som läkare den 

typiskt kristnes själssjukdom."71 I detta fall tolkar jag som att Nietzsche utgår från den 

bibliska innebörden av antikrist, att de är mot kristendomen så som den utövas och förkunnas 

i NT och av prästerskapet.  

       Det sista T:t i titelordet ANTICHRIST utgörs av Venussymbolen, som symboliserar både 

planeten Venus och gudinnan Venus och är tecknet för kvinnan. Ibland kallas den "Venus 

handspegel" och ibland associeras den med livmodern. Ett närliggande tecken är den 

Egyptiska symbolen för liv – Ankh – som också syns som symbol för Kristi uppståndelse i 

den kristna Egyptisk-koptiska kyrkan.72 Då antikrist hos Thesslonikes syftar till någon som 

påstår sig vara ”Gud” men egentligen är ”undergångens son, motståndaren, han som förhäver 

sig över allt som kallas gud eller heligt” kan man utgå från att den ursprungliga betydelsen 

främst syftar till Antikrist som manligt betingad såväl som Kristus är det genom att vara guds 

son.73 von Trier pekar med sin Venussymbol även mot kvinnan och det kvinnliga. Men om 

han istället syftar till Ankh kan innebörden komma att bli en helt annan. Kanske en Kristi 

uppståndelse?   

                                                 
67 Nietzsche s 32. 
68 Ibid. s 21. 
69 Ibid.  
70 Ibid. s 47. 
71 Ibid. s 45. 
72 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/ankh 
73 2 Thes. 2:3-4. Min kurs. 
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5. Rollfigurer: Han, Hon, Nic och de tre djuren  
 

I det att von Trier i sitt manus har valt att benämna sina rollfigurer med ”Han” och ”Hon” kan 

man ana en determinism som härleder till de historiefilosofiska idéer som har figurerat flitigt 

sen antikens dagar.  

      Filosofen Genevieve Lloyd skriver i sin bok Det manliga förnuftet: "Från det filosofiska 

tänkandets begynnelse har kvinnlighet symboliskt varit kopplat till vad förnuftet antogs lämna 

bakom sig - jordgudinnornas mörka krafter och uppgåendet i okända krafter förbundna med 

mystiska kvinnliga förmågor."74 Hos Platon till exempel, antogs ”[å]terspeglingen av 

universums ordning och Förnuft /…/ vara mindre klar i kvinnors själar än i mäns.”75 Lloyd 

menar att ”kvinnlighet på det symboliska planet" förknippades ”med det irrationella, oordnade 

och ovetbara – med det som måste lämnas åt sidan när man syftar till att uppnå kunskap”, 

inom det grekiska tänkandet.76 Den grekisk-judiske filosofen Filon (ca 25 f.kr-ca40 e.kr) 

kopplade mannen till det mer fullständiga, aktiva och dominanta än kvinnan som han ansåg 

vara ”’ofullständig och i underläge och hör till det passivas kategori snarare än det 

aktivas.’”77 Detta kopplar han sedan samman med livsprincipens ”två ingredienser / … / 

nämligen det rationella och det irrationella; det rationella som hör till själen och förnuftet är 

av manligt kön, det irrationella, sinnenas domän, är av kvinnligt. Förnuftet är av ett kön lika 

överlägset sinnena som mannen är överlägsen kvinnan."78 "'Kunskapsmänniskan' tar itu med 

sina sorger, 'likt en atlet som stiger fram för att med styrka och handfast kraftfullhet möta allt 

ohyggligt'. Kvinnor är inte direkt uteslutna från kunskapsmänniskans moraliska atletism, men 

kan bara uppnå den på bekostnad av det som uttryckligen konstituerar deras kvinnlighet."79 

Dessa allegorier kan verka tillfälliga och fantasifulla menar Lloyd, men dessa idéer och ideal 

har rotats djupt "i de tankestrukturer som utvecklats i fråga om Förnuft och gender."80 I vår 

tid menar hon vidare, uppfattas kunskap utifrån Francis Bacons 1600-talsmodell där kunskap 

                                                 
74 Genevieve Lloyd Det manliga förnuftet; "Manligt" och "Kvinnligt" i västerländsk filosofi. Övers. Elisabeth 
Stjernberg. (Stockholm: Stiftelsen Bokförlaget Thales, 1999), s 24. 
75 Ibid. s 27. 
76 Ibid. s 35. 
77 Lloyd s 53-54 not 21, Filon. 
78 Lloyd s 53-54 not 21, Filon. 
79 Lloyd s 54 not 22, Filon. 
80 Ibid. s 54. 
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är till för att behärska naturen.81 Bacon kopplade kvinnan till Naturen – en kvinnlig Natur 

som är ”möjlig att få kunskap om /.../ och vetenskapens uppgift är att utöva rätt sorts manlig 

makt över henne."82 "Förnuftets varseblivningar, lika väl som sinnenas, 'bär prägel utav 

människan och inte utav universum'".83 Det "rena intellektet" kan därför "förvränga 

verkligheten" menade Bacon.84  

       Von Triers karaktärer ”Hon” och ”Han” speglar på många sätt dessa historiefilosofiska 

genusstereotypa synsätt av det manliga och kvinnliga. Man kan därför kalla dem för ”platta” 

eller allegoriska figurer utifrån narratologiska termer. Han är det manliga ”förnuftet” 

personifierat och Hon är den ”irrationella” kvinnan. Han – psykologen och kunskapens man 

”tar i tu med sina sorger” mycket likt Filons ”atlet som stiger fram för att med styrka och 

handfast kraftfullhet möta allt ohyggligt'.85 Hon å andra sidan är i ett djupt sörjande tillstånd 

och kan till en början mycket väl liknas vid Filons syn på kvinnan som vara ”’i underläge och 

hör till det passivas kategori snarare än det aktivas.’”86 Och likt Bacon kopplade kvinnan till 

naturen blir Hon ett med naturen i en hypnossekvens där Han ber Henne att bokstavligen 

smälta in i naturen. Han utövar alltså precis den ”sorts manliga makt” över Henne som Bacon 

menade att vetenskapen borde göra över den ”kvinnliga Natur[en]”.87 Hypnosen utövades här 

som en form av kognitiv beteendeterapi ämnad att hjälpa Henne att möta sin starka rädsla för 

naturen. Psykologin är ju en del av dagens vetenskapliga fält vars syfte är att hjälpa dem som 

irrat alltför långt bort från förnuftets väg och Hennes rädslor tillskrivs irrelevans av Honom. 

En av Hans repliker tycks vara hämtad direkt från Bacons syn på mänskligt tänkande:  

Han: Tankarna förvränger verkligheten. Inte motsatt. 

Att likna vid Bacons tanke, om att det "rena intellektet" kan "förvränga verkligheten".88  

      Det finns också en dynamisk utveckling hos dem båda. I Prologen ses de två som 

jämställda och älskandes. I de följande tre kapitlen transformeras Hon från att vara djupt 

sörjande, till att agera mer och mer aggressivt. I fjärde kapitlet sker dessutom en 

paradigmförskjutning när Hon uppträder som besatt av en ond kraft utifrån ett kristet synsätt. 

Hennes rädslor och ångest frammanar då slutligen handlingskraft med besked och huruvida 

Hon agerar irrationellt eller rationellt beror på hur man tolkar intrigen. 
                                                 
81 Ibid. s 30. 
82 Lloyd s 35. 
83 Lloyd s 34 not Bacon. 
84 Ibid. s 34. 
85 Lloyd s 54 not 22, Filon. 
86 Lloyd s 53-54 not 21, Filon. 
87 Ibid. s 35. 
88 Ibid. s 34. Så som Lloyd uttrycker det. 
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       Han genomgår också en dynamisk process i sitt inre i och med att Hennes ord tränger in i 

honom och skapar underliga drömmar. En paradigmförskjutning sker också för Honom när 

han i fjärde kapitlets slutscen stryper henne till döds.  

Dessa platta, allegoriska men ändå dynamiska karaktärer kan också ses som öppna personer 

på så sätt att åskådaren gärna speglar sig i och läser in och tolkar dem och deras handlingar 

utifrån sina egna erfarenheter vilket blir tydligt i debatten runt Antichrist. 

       Barnet syns som en liten pojke i prologen. Där är även han en namnlös allegorisk figur. 

Senare omnämns den lille som Nic vilket i manuset visar sig vara en förkortning av Nikolaij. 

Detta namn skulle lite långsökt kunna tolkas alludera till Nikolaiterna – den libertinskt riktade 

”hedniskt-kristna församlingen i Pergamon under 1:sta århundradet” vilka såg sig fria från det 

apostoliska påbudet och som omtalas i Uppenbarelseboken 2:6.89 Som allegorisk figur kan 

Barnet ses som den oskuldsfulla, ännu omedveten om den stora världen utanför sig själv, men 

med nyfikenheten som drivkraft för att upptäcka den och dess beskaffenhet. Barnet finner sina 

kreativa lösningar för att stilla sin nyfikenhet och blir symbol för upptäckaren och kreatören 

samtidigt som dess värld avgränsas från det som ligger bortom den direkta omgivningen.  

      Även benämningen av Räven, Hinden och den svarta Fågeln, som sammantaget utgör ”De 

Tre Tiggarna”, kan ses som allegoriska fabler där deras tillskrivna egenskaper utgör en viss 

karaktär. Räven förknippas ofta med list och därav med intelligens och återfinns ibland som 

tricksters i sagor. Rådjur är ofta skygga och snabba på att ta till flykt om fara hotar. Svarta 

fåglar är hårt belastade som onda varselvarelser inom folktro i stora delar av världen. I 

Antichrist är den svarta Fågeln troligtvis en kaja och dessa anses både gilla att stjäla föremål 

som glänser och att de har lätt för att härma den mänskliga rösten.90 I den fiktiva Stjärnbilden 

”De tre Tiggarna” är dessa djur sammankopplade med de tre mänskliga tillstånd som också 

utgör kapitelrubrikerna. I den tecknade bilden av denna stjärnkonstellation syns ordet ”sorg” i 

teckningen av Hinden, ordet ”smärta” syns i Räven och ”förtvivlan” i den svarta fågeln. 

Motsvarande sammankoppling syns även på ”De tre tiggarna”, tennfigurerna i prologen som 

bär skyltar med dessa ord på sina bröst.  

                                                 
89 Nordisk familjebok 1887 s 1111. 
90 Carl-Herman Tillhagen, Fåglar i folktron, (Stockholm: LTs förlag,1978), s 72. 
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6. Horisonter 
6.1 Prolog  
Prologen som på ett plan utgör expositionen, är en sublim berättelse som visuellt och audiellt 

höjer sig över det ’verkliga’. På en litterär nivå kan man se den som ett poem eller en dikt. 

Den gestaltar ett möte mellan ett älskande par som utgörs av Hon och Han. Den har sin egen 

temporalitet där det visuella sker i slowmotion. Rollfigurerna är ordlösa och upphöjda i 

illusoriska vackra svart-vita bilder ackompanjerade av stycket ”Lascia ch’io pianga” ur Georg 

Friedrich Händels opera Rinaldo.91 Perceptionssynvinkeln hänvisar till åskådarens subjekt 

genom sin objektiva gestaltning. Det visuella skiljer sig från de följande fyra kapitlens 

’verklighet’ men återkommer sen i den avslutande epilogen med den skillnaden att epilogen 

utspelar sig i realtid och inte i slowmotion. Därmed kan prologen sägas utgöra en drömlik 

berättelse med en egen tid, som en egen organism, skild från den fiktiva ’verklighet’ som 

delvis utgör de fyra kapitlen.  

        Den innefattar symboliska element, antecipationer, både inom prologen och vidare in i 

kapitlen som varsel om vad som komma skall. Att Hon kliver med lätt fot på en våg kan ses 

som en antecipation till slutskedet där Hon dödas och bränns på bål av Honom. Utifrån en 

kristen diskurs kan man läsa denna scen genom bibelcitatet: ”Ty Herren är en Gud som vet 

allt, och hos honom vägs gärningarna”.92 Eller så kan man se det i ljuset av att man under 

häxprocessen tillämpade vägning av den anklagade. Vägde man mer än den minsta möjliga 

flygvikten var man befriad.93  

     En barntandborste faller från handfatet där paret älskar som en antecipation om barnets 

kommande fall. Även ”De tre Tiggarna”, de små metallfigurerna som i prologen ändrar 

position där de står på bordet och synes ’vakta’ eller visa vägen mot fönstret, sopas effektivt 

                                                 
91 Antichrist pressbook: ”Lascia ch’io pianga” ur Georg Friedrich Händels opera Rinaldo, , HWV7. ”Leave me 
to weep over my cruel fate and let me sigh for liberty. May sorrow break the bonds of my anguish, if only for 
pity's sake.” ” Låt mig få gråta över mitt grymma öde och låt mig sucka efter frihet. Må sorg bryta gränserna av 
mina kval om bara för medlidandets skull (Min övers.). 
92 1 Sam 2:3 
93 Häxor och häxkonster ur band Mystikens värld. Övers. Peter Carlsson. (Malmö: Lademann, 1992), s 70. 
"Under häxjaktens era ansåg man att häxorna för att kunna flyga måste vara onaturligt lätta. Enligt den logiken 
blev det i Europa populärt att väga den anklagade för att utröna om denna var häxa.” "Vikten jämfördes med 
olika föremål i olika städer, t.ex. i Oudewater i Holland där man vägde mot "deras minsta ickeflygande vikt" som 
räknades ut matematiskt i förhållande till den misstänktes längd. 
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ner av barnet och faller i golvet. Dessa återuppstår dock i metamorfiserade gestalter i form av 

de tre djuren i de följande kapitlen.  

      Barnet förolyckas således i fallet under parets klimaxögonblick, vilket är det som till 

synes utlöser påföljande intrig där Hon följaktligen går in i ett tillstånd av djup depression.  

Om man ser till det kausala händelseförloppet kan man iaktta att det är en rad faktorer som i 

sin interaktion leder till olyckan. Fönstret blåser upp av vinden – luftelementet, dvs. av en 

naturkraft. Fönstret måste (rationellt sett) ha varit olåst för att detta skulle kunna ske, vilket 

härleder till den mänskliga faktorn. Barnet ser snöflingorna och känner den kalla vinden som 

påminner om en värld utanför hemmets skyddande vrå. Barnet blir nyfiken och vill utforska 

denna värld tillsammans med sin nalle. Barnet känner inte till farorna som lurar i Naturen och 

dess lagar. När barnet ställer sig på fönsterblecket ligger där hal snö och han halkar och faller.  

      I sin okunskap befinner sig Barnet ännu i ett oskyldigt tillstånd utifrån det kristna synsätt 

där människan begick sitt största brott genom att äta av kunskapens frukt. Men nyfikenheten 

går samtidigt emot det oskuldsfulla då den törstar efter just utforskande och vetande.  

      Han och Hon är förenade i ett kärleksmöte där uppmärksamheten endast stannar hos dem 

själva. De ser inte Barnet som betraktar dem och de uppmärksammar inte det ljudlösa 

babylarmet som signalerar. Sexualiteten innesluter dem i ett för omvärlden avskärmat ”rum”. 

Den mänskliga Naturen, här sexualiteten, kan därmed sägas bli determinerad med skuld. En 

skuld som främst springer ur kristendomens syndafall i och med medvetandet om ont och 

gott. Utan detta medvetande hade ju varken skuld eller skam eller ens sorg funnits. Ser man 

utanför den kristna horisonten kan man även se till de mänskliga psykologiska mekanismer 

som determineringen utgör – att koppla ihop och se vad man borde ha gjort för att förhindra 

det inträffade. Hon väljer i ett senare skede att klippa av sin klitoris som en symbolisk 

handling för att befria sig från den sorg, smärta och förtvivlan som skulden frammanar. Som 

en katarhsis. 

        Det är alltså Naturen i bemärkelse vind och vatten samt den mänskliga sexualiteten och 

nyfikenheten som synes ha rollen av antagonist i detta kausala förlopp. Men samtidigt som 

själva skeendet verkar ha ett kausalt linjärt händelsemönster finns det vissa element som stör 

intrycket av ordning. Nallen hänger knuten vid ballongen i ena scenen för att strax efter vara i 

Nics hand utan ballong. Hans skor står i omvänd ordning och ”De tre Tiggarfigurerna” ändrar 

position i de olika bilderna. Snöflingorna är egentligen ett mikrokosmiskt kaos, likaså 

vattendropparna och hur de faller. 

       Vatten förekommer i alla sina former i prologen och gemensamt är att de ’andas’ renhet. 

Gaston Bachelard uttrycker att ” [v]attnet ställer sig / … / till förfogande som en naturlig 
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symbol för renheten; det ger exakta betydelser åt reningens mångordiga psykologi.”94 I 

flytande form gestaltas vattnet som droppar från duschen. Han sätter på kranarna och Hon 

duschar. Med tanke på den drömska tonen i detta skeende kan det tolkas som en ritual. En 

ritual som alluderar till rening, kanske rentav till dop – som en rening från synden. Som gas 

stiger sen vattenångan upp mot ventilen och sugs ut, som ett andeväsen – ett kondenserat 

livselixir. I tvättmaskinen syns reningens tumlande vatten och i Uppenbarelseboken står att 

läsa: ”Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i 

staden genom dess portar.”95 En flaska välter och spiller sakta sitt klara vatten under parets 

älskog vilket för tankarna till förspilld men ’ren’ utlösning. I frusen form förekommer det som 

vita snöflingor Barnet fascineras av. Vatten är ett livselixir för allting som är levande.   

Ur vattnet uppstod liv. Detta är både författaren till första Moseboken och en av västerlandets 

vetenskapliga grundare Thales från Miletos (ca 625-545 f kr) överens om. I Nya testamentet 

härleds vatten bl.a. till den helige Anden (Joh. 7:38,39) men också till det element som det 

första odjuret, djävulens budbärare uppstod ur.96  

       Att vattnets element syftar till någon form av rituell rening eller kanske till den rena 

kärleken är trolig utifrån det kristallklara vattnet som gestaltas i sin flytande form. Utifrån den 

religiösa kontext som titeln anspelar på är det därför möjligt att tolka renandet som en religiös 

önskan för Han och Hon att ”få tillgång till livets träd” och med det upphäva människans 

synd. Samtidigt som denna drömska sekvens slutar med att Barnet förolyckas i och bl.a. på 

grund av sin fascination för det frusna vattnet. Kanske anden i frusen form? Som en tro som 

ligger i träda? När barnet föll syntes tre skuggor i snön vid nedslaget vilket i en kristen diskurs 

alluderar till treenigheten. En treenighet i dödens skugga. I en naturfilosofisk diskurs skulle 

den istället syfta till ”imaginata in natura” som innebar luft, vatten och eld.97  

     Detta sorgens utlösande fall banar ironiskt nog vägen till ”livets träd” i Edens trädgård. 

Dock synes det gestaltas av ”det döda trädet”.  

  

 

 

                                                 
94 Bachelard. Vattnet och drömmarna Övers. Marianne Lindsrtöm. (Stockholm: Bokförlaget skarabé och 
översättaren, 1991), s 175. 
95 Upp 22:14 
96 Upp 13:1 
97 ”Även för de gamla naturfilosoferna fanns det ett slags treenighet /…/ imaginata in natura /…/ vatten, luft 
och eld. Därtill kom emellertid en fjärde beståndsdel: somaton, jorden eller kroppen, som fick symbolisk gestalt i 
Jungfrun.” Jung Arketyper och drömmar, (Stockholm: Natur och Kultur, 1995), s 277. 
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6.2 Kap 1-4. 
I kap 1. förstärks känslan av den sorg och depression Hon upplever efter Barnets död genom 

den visuella gestaltningen som påminner om Picassos blå period. En period där Picasso 

framställde bleka smala människor i misär och där olika blå nyanser tillsammans med ljus och 

mörker skapar en sorgesam deprimerande miljö. De Picassoblå nyanserna syns både i miljön 

och i deras kläder. Han kommer t.ex. med en bukett onaturligt blå krysantemum till Henne när 

Hon ligger på sjukhusets psykavdelning. Samma bukett återfinns sen på bordet mellan dem 

när de sitter i köket i hemmet. Hon har djup ångest vid den grönaktigt ljusblå toalettstolen i ett 

för övrigt slitet och avskalat badrum. Där försöker Hon dricka kristallklart vatten ur ett glas 

men skakar så mycket att det istället spills. En effektfull scen med tanke på den förhöjda 

känslan av klart vatten i prologens scener. Ännu en förstärkt effekt av misär syns också i en 

bild som föregår en av Hennes ångestattacker, där späda böjda björkar är onaturligt upplysta i 

mörker. I manus beskrivs de som ” a forest of young birch trees bent down into arches by 

wind and weather. /… / … the trunks look almost artificial, as if painted. It seems sad, in a 

way.”98 Gaston Bachelard beskriver i sitt filosoferande om träd i luftens element, känslan som 

dessa kuvade späda små varelser frambringar. Han menar att ”det plågade trädet, det 

vindpiskade trädet, det lidelsefulla trädet” kan ”ge bilder av alla mänskliga lidelser. /… / Det 

lidande trädet ger en kulmen åt universums smärta."99 Björk har hos allmogen setts som 

skyddsmedel mot onda krafter, bland annat mot häxor.100 Det som förekom bilden av 

björkarna var att Han fick veta om Hennes nerlagda forskningsprojekt som Han i sin frånvaro 

inte visste att Hon givit upp:  

Han: Varför gav du upp det? Det är inte likt dig. 

Hon: Hela projektet verkade mindre viktigt där uppe. Som du sa när jag talade om mitt tema. 

Svamligt. 

Han: Jag har aldrig kallat ditt projekt svamligt. 

Hon: Du kanske inte använde det ordet, men det var vad du menade. Och helt plötsligt blev 

det svamligt/ytligt. ... Eller till och med värre, nån slags lögn. 

Han: Jag förstår. 

Hon: Nej, du förstår inte. Du förstår massor, men inte det. 

                                                 
98 von Trier, Manus Antichrist s 14. 
99 Gaston Bachelard, Luften och drömmandet. övers. Marianne Lindström, (Stockholm: bokförlaget skarabé och 
översättaren, 1996), s 274-275. 
100 Carl-Herman Tillhagen, Skogarna och träden; Natursyn i gångna tider, (Stockholm: Carl-Herman Tillhagen 
och Carlsson Bokförlag, 1995), s 83. 
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Hennes forskningsprojekt visar sig senare handla om häxprocessen där arbetsnamnet var 

Gynocide. Kanske visar de böjda unga björkarna att det inte finns något skydd mot onda 

krafter. Det som Hon senare visar sig vara rädd för. Bilden synes främst vara ett meddelande 

till åskådaren trots att den skulle kunna tillhöra Hennes dröm som avlöses av ångestmontaget 

varpå Hon sen vaknar med ångest. Men björkbilden bryter in i en scen där Hon efter 

ovanstående dialog kysser Honom och allt verkar ’bra’ vilket skapar en diskrepans mellan 

scenerna. Kanske gäller bilden dem båda som en antecipation, ett varsel om framtiden. Som 

ännu lever i deras undermedvetna och bara synliggörs för åskådaren?     

       Hon tycks i kap. 1 befinna sig i ett absolut noll läge och i och med det blir det Henne 

åskådaren till en början känner med. Hon blir protagonisten. Medan Han gör en ansats till att 

inta hjälterollen genom sin kbt-metod som ska frigöra Henne från sin sorg och ångest. Dock 

ger Han ett närmst grandiost intryck när Han över Hennes huvud bestämmer att Han ska 

behandla Henne själv och inte låta en amatörmässig nyutexaminerad läkare som Dr Wayne 

behandla Henne.  

Hon: Dr Wayne sa att du vill ha hem mig. Du kunde inte låta det vara, eller hur? Du var 

tvungen att lägga dig i. 

Han: Det här stället leder ingen vart. Tvärtom. Sorg… det är ingen sjukdom. Det är en 

naturlig hälsosam reaktion. Du kan inte bara ta bort den. Det ska man inte. 

Hon: Wayne vet att du är terapeut. Han sa att du inte borde behandla din egen familj. 

Han: I princip håller jag med...men 

Hon: Men du är så mycket smartare. Inte sant? 

Han: Jag älskar dig. ... Inget smärtar mer än att se den man älskar...utsättas för misstag och 

fel. ... Ingen terapeut kan veta så mycket om dig som jag gör. 

Han tycks se sig själv som övermänniska och saknar självdistans. En hjälteroll som i detta 

läge inte lyckas övertyga och därför inte kan bli hjälte. Trots att Han följer Filons idé om 

manligt hjältemod där "'[k]unskapsmänniskan' tar itu med sina sorger, 'likt en atlet som stiger 

fram för att med styrka och handfast kraftfullhet möta allt ohyggligt'.”101

      I sin självpåtagna roll som hjälte ger Han sig själv uppgiften att ta reda på vad som utlöser 

Hennes svåra ångest och rädsla och menar att exponering är ”det enda som fungerar. Allt 

annat är bara snack.” Hon ”måste ha modet att stanna i situationen” som skrämmer Henne 

för att lära sig att ”rädslan inte är farlig.” Hon har svårt att finna svaret på vad som skrämmer 

Henne men kommer strax på att det är Eden. Ett ställe som Hon sett som vackert, ” … allting 

                                                 
101 Lloyd s 54 not 22, Filon. 
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som brukade vara vackert med Eden…” och där Hon tänkt avsluta sin avhandling om 

kvinnomord men blev skrämd av naturens gråt. Det är alltså Han som ser till att de reser till 

Eden utifrån sin terapimetod och i det avseendet blir han i slutändan ofrivillig (eller 

medveten?) antagonist. Eller är det möjligen terapimetoden som är antagonist? 

       Som kronotop alluderar Eden till det urtida mytiska landskapet som enligt den kristna 

läran var tänkt som människornas paradis på jorden, men som istället blev platsen för 

människans moraliska förfall i och med syndafallet. Människans nyfikenhet drev dem att 

hävda sig mot guds lagar och äta av kunskapens frukt. Kunskapen om gott och ont som enligt 

ormen skulle göra dem jämbördiga med gud. Guds enväldiga dom straffade dem med evigt 

mänskligt lidande och död. De fördrevs ut ur Eden, eftersom risk förelåg att de också skulle 

äta frukt av livets träd som skulle ge dem evigt liv och därmed göra dem jämbördiga med gud. 

Nietzsche beskriver sin syn på syndafallet enligt följande: 
           "Bort med människan ur paradiset, till att börja med! Lyckan, lättjan, hade fått henne  

            att tänka...alla tankar lika med dåliga tankar: människan skall icke tänka. Och Vår  

            Herre prästen-i-sig, uppfinner - enligt bibeln - nöden, döden smärtan att föda, elände,  

            ålderdom och annan vedermöda. Och framför allt sjukdom, allt medel i kampen mot  

            vetandet. I nöd och sjukdom hinner människan inte tänka!"102 s.47 

  

      von Trier ”återuppväcker den förseglade tiden” när han låter Honom och Henne resa till 

Eden.103 I terapeutiskt syfte ska de återvända till denna kristendomens mänskliga urplats så att 

Hon ska få möjlighet att möta sin rädsla. På väg dit hypnotiserar Han Henne och ber Henne 

föreställa sig att Hon anländer till Eden och berätta vad Hon ser: 

Hon: Jag är på bron. Det är kväll. Nästan inga fåglar hörs. Vattnet rinner ljudlöst. Mörkret 

kommer tidigt här nere. Jag går in i det.  

( Hon går bland ormbunkarna) 

Hon: Små rådjur gömmer sig bland ormbunkarna som vanligt. 

Han: Är det svårt att gå där? 

Hon: Nej. Inte riktigt. Det är nästan okej.  

(Filmat inifrån rävens gryt. Hon går förbi.) 

Hon: Inne bland träden...nästan där...finns den gamla rävlyan. 

Han: Hur känner du dig där? 

Hon: Jag kan inte säga säkert. Det borde vara lätt att passera. Till slut, är det som att gå 

                                                 
102 Nietzsche s 47. 
103 Tarkovskij s 8 ” likt Tarkovskij gör när han ”i Andrej Rubljov återskapar /…/ 1400-talet” och därmed 
återuppväcker ”den förseglade tiden”. 
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genom lera. 

(Hon går förbi ett stort dött träd) 

Hon: Stammen är tjock...trädrötterna så långsamma. Den har någon märklig slags 

personlighet. Det har jag alltid känt. 

     Den upplevelse och bild Hon möter genom hypnosen (i sitt inre) är ett vildvuxet nästan 

helt ljudlöst dimhöljt naturlandskap där djur finns men gömmer sig eller är frånvarande. Tiden 

rör sig långsamt. Eden som det visuellt gestaltas ligger uppe på ett berg men Hon omnämner 

det som ”här nere” vilket förstärker nedstigningen i det undermedvetna liksom mörkret också 

gör. Det förstås att Hon varit där många gånger tidigare när Hon talar om att Hon alltid har 

känt det döda trädets personlighet, samtidigt som det visar att Hon tillskriver det en själ, 

”någon märklig slags personlighet.” I slutskedet av hypnosen ber Han Henne att lägga sig i 

det gröna för att bokstavligen smälta in i det. Hon undrar om Han menar att Hon ska ligga ”på 

plantorna”?  

Han: ”Ja! Lägg dig på plantorna.”   

Hon gör så och blir grön och transparent. Övergången till det tillfälligt gröna kan alludera till 

myten om den svarta madonnan som man under ljusmässan klär i grön mantel. Cavalli – 

Björkman menar att ”[g]rön är förhoppningens och odödlighetens färg men också 

jordgudinnans färg”.104 Den ”svarta madonnan är folkets egen, hon är naturen själv, ’en 

metafor för uråldriga föreställningar om jorden som kvinnlig princip’. ”105 Det gröna kan då 

symbolisera övergången till jorden som kvinnlig princip eller den tidigare jordgudinnekulten. 

Detta stärker teorin om att von Trier har låtit Henne få gestalta en historiefilosofisk bild av 

kvinnan som bunden till naturen. 

      Det som väckte Hennes rädsla visas i en homodiegetisk intern analeps där Hon berättar för 

Honom om hur Hon hörde naturens gråt vid Eden. Hon hörde barngråt men fann Nic sitta tyst 

och leka med ett vedträ. Hon menar att Hon hörde ”skriet från..alla ting som ska dö.” 

Analepsens ljud spelar upp verklig barngråt och kan därför också ses som en proleps till 

barnet Nics död som inträffar senare i det kronologiska händelseförloppet. Han menar att 

skriket inte var verkligt att det bara var panik Hon upplevde. 

Han: Eftersom du upplevde något du inte kan förklara rationellt placerade du Eden högt upp 

i pyramidskalan. ... Eden var det som satte igång din rädsla. Du drog förhastade slutsatser 

och knöt känslorna till platsen.  

                                                 
104 Arvet från den svarta gudinnan av Görel Cavalli – Björkman, (Stockholm: Cordia, 1996) s 109. 
105 Ibid. 
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I analepsens slutscen visas hur Hon plötsligt blickar upp mot himlen varpå kameran lika 

hastigt filmar det skogiga berglandskapen ovanför och bakom Henne, för att sen smälta ihop 

med Hennes hår när analepsen avbryts och återgår till den diegetiska nivån. I manuset 

förklaras denna scen enligt följande: ”For a long time, we cannot differentiate between the 

shadows of the forest and the shadows of her hair. It is as if the two images combine ... As if 

the tree tops have made room for her, for the picture of her neck and hair.”106 Detta visar 

återigen att Hon sammansmälter med naturen. Skogen och Hennes hår är ett. De är bara två 

olika uttryck för samma sak – naturen.  

      Det visuella meddelandet om Hennes sammankoppling med naturen i denna scen löper 

här från den heterodiegetiska extradiegetiska berättaren till den utomfiktiva åskådaren till 

skillnad mot hypnosscenen där Han bad Henne att ”smälta in i allt det gröna”, dvs. Han 

meddelade Hennes undermedvetna om att bli ett med naturen. 

       Utifrån anspelningarna på att Hon är ett med naturen kan man dra slutsatsen att gråten 

Hon upplever komma ifrån naturen egentligen är ett med Henne själv. Dock är Hon troligen 

inte medveten om detta som ju inträffade för hypnosen. Endast åskådaren känner till det, om 

det inte är så att det var Hans visuella analeps åskådaren fick ta del av. Detta är dock oklart. 

Men i och med sitt forskningsmaterial kanske idén ändå finns lagrad i Hennes undermedvetna 

för att tala ur ett psykologiskt perspektiv (Hans perspektiv). Om så är fallet uppstår en proleps 

som förebådar Hennes och sonens död, då Hon menade att naturens gråt var ”skriet från..alla 

ting som ska dö.” Dessutom sker detta som Hon sitter med sin forskning om kvinnomord som 

ytterligare förstärker prolepsen, som också syftar till Hennes egen död där Hon senare likt 

häxorna bränns på bål. På så vis kan man tolka att det som utlöst Hennes rädsla för Eden är 

varslen om död, både sin egen och sonens och alla andra levande varelser. Varslen projiceras 

på naturen av den mänskliga naturen som i detta fall utgörs av rädsla, intuition eller ett vidgat 

medvetande. Detta medvetande uppstår i sin tur av att Hon forskar i mänsklig ondska, dvs. 

Hon blir medveten om ont och gott vilket alluderar till att Hon har ätit av den förbjudna 

frukten och straffas med medvetandet om det onda i den mänskliga naturen och alltings 

ändlighet – döden. Just det som föder rädsla hos människan, det mänsklighetens kunskapstörst 

inte rår på – den ovissa döden som ett perfekt guds straff för mänsklig nyfikenhet. Hon levde 

syndafallets myt vid sin tidigare vistelse vid Eden och straffades med rädsla.  Hon kom i 

kontakt med guds dom om lidande och död för människans syndfulla nyfikenhet. I manuset 

säger Hon om Eden: ”I always wanted to go back here when I was a kid. It was the best place 

                                                 
106 von Trier manus s 42. 
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in the whole world. Nothing bad could happen here…”107 Och senare ”Everything is bigger 

than life up here.”108 I filmen säger Hon att ekollonen ”bara föll och föll..och dog och dog. ... 

Och jag förstod att..allting som brukade vara vackert med Eden...var kanske avskyvärt.”  

Detta målar upp en bild av att Hennes barnjag såg Eden som det paradis det från början var 

tänkt att vara för människan, men att denna imaginära bild föll då Hon såg ondskan i sitt 

avhandlingsmaterial. ”Naturen är Satans kyrka” säger Hon – som i hypnosen låtit sig 

transformeras till natur. Något som leder till tanken om att Hon är en del av denna Satans 

kyrka, där Satan verkar med makt, så som Gud, genom prästerskapet, verkar i kyrkan. Gud 

finns egentligen endast närvarande genom Satans omnämnande och genom den religiösa 

kontexten Eden är förbunden med. I och med denna kontext är det värt att påminna om att 

Gud också skapade naturen: ”Gud sade: ’Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika 

arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden’ /…/ Och Gud såg att det var 

gott.”109  

      Det enda fruktsamma träd som syns i Hennes och Hans Eden är en stor gammal ek som 

fäller sina ekollon på stugans tak. Eken, en hednisk symbol för gudom där Zeus budskap 

kunde höras i lövens sus och vars rötter i den grekiska mytologin nådde ända ”ner till 

underjordens eviga källor”, har fått intaga Edens centrala plats bredvid människornas 

boning.110 Eller tvärtom, som hos Romarna där Jupiters heliga tempel fått intaga plats 

”bredvid en helig ek.”111 Då man i den romerska och grekiska mytologin såg guden leva i 

eken ”kunde denna också som ett orakelträd förutsäga människornas öden.'"112  I Antichrist 

faller ekollonen som ett smattrande idogt regn över stugan. Kanske som en påminnelse om det 

kristna syndafallet, eller som små hedniska kunskapsfrukter varslande om människans öde. 

Hon såg eken som besjälad och berättar för Honom att:  

”Ekar växer för att bli hundratals år. De behöver bara producera ett träd vart hundrade år, 

för att föröka sig. Det kanske låter irrelevant för dig, men det betydde mycket för mig att inse 

det när jag var här uppe med Nic. ... Ekollonen föll på taket då också. De bara föll och 

                                                 
107 von Trier, manuset s 43.   
108 Ibid. s 44. 
109 Genesis 1:12  
110 C-H Tillhagen, Skogarna och träden; Natursyn i gångna tider, s 19, not 6 Frazer, The Worship of Nature, s 
533. 
111 Ibid. s 88. 
112 Ibid. s 89, not 7. 
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föll..och dog och dog. /… / Nu kunde jag höra..det jag inte kunde höra innan...Skriet från..alla 

ting som ska dö.” 113  

Han avfärdar Hennes insikter med orden:  

”Det är väldigt..rörande....Om det var ur en barnbok....Ekollon gråter inte. Det vet du lika väl 

som jag. Det är vad rädsla är. Tankarna förvränger verkligheten. Inte motsatt.” Strax visas en 

drömbild i slowmotion av Honom ståendes i ett regn av ekollon. Han tittar stint in i kameran. 

I förgrunden rör sig små ekplantor, som vissnar och dör. Hennes ord har trängt in i Hans 

medvetande och visar sig i det undermedvetnas drömform vilka Han omnämner som ”galna 

drömmar”. Hans förnuftsmässiga hållning ger sakta vika för Hennes animistiska tro.  

I Vishetens bok omnämns de gudlösas straff som anspelar på utomäktenskapliga barn, vilket 

Nic synes vara i avsaknad av vigselringar på Hans och Hennes händer och som visualiseras i 

dubbel bemärkelse i Antichrist, både i ovanstående drömbild, men kan också symboliskt 

kopplas till Nics fall: ”Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt och skaffar sig inget säkert 

fäste. Om de också skjuta i höjden en tid och får grenar, står de ostadigt; de skakas av stormen 

och rycks upp med roten av vindarnas kraft.”114 Hans drömbild kan också ses som en 

antecipation till den hagelstorm Hon senare utlöser och blir därmed ett varsel om Hennes 

besatthet. 

     Om det döda trädet gestaltar Livets träd synes hoppet om evigt liv för alltid vara förbi. 

Men om man som Hon ser det som besjälat, ” det har någon märklig slags personlighet” där 

rötterna ”är så långsamma” vilket kan tolkas som att de sakta växer, finns kanske hoppet om 

framtida frukt bevarat. (Han och Hon har ju tvättat sina kläder rena) 

 

Trots att det inledningsvis är Hon som får protagonistens roll är det utifrån Honom som 

perceptionssynvinkeln mestadels utgår ifrån. Han är det ’nyktra ögat’ som ser Hennes 

sjukdomstillstånd med den förnuftsmässiga blicken. Ibland växlar dock denna synvinkel 

mellan dem. När Hon ligger på psykavdelningen intas Hennes perspektiv där Han synes 

förflytta sig i rummet på ett onaturligt sätt, vilket skapar en disorienterande känsla man kan 

föreställa sig att Hon upplever i sitt tillstånd. I följande dialog är det också Hennes 

perceptionsvinkel som intas. 

                                                 
113 I den grekiska mytologin ansåg man också att dryader, trädets själ, levde och dog med trädet. Dessa kunde 
ibland ”frigöra sig från sin trädskepnad och i gestalt av en ung skön kvinna ta del i Artemis strövtåg. Men då 
trädet började vissna, eller om det fälldes av stormar eller människohänder, då var också dryadens dagar räknade, 
och hon dog tillsammans med trädet." Skogarna och träden; Natursyn i gångna tider, s 21. 
114 Vis 4:3-4 
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Hon: Du har alltid varit frånvarande för mig och Nic. När jag tänker på det...väldigt, väldigt 

frånvarande. 

Han: Ok. Kan du ge mig några exempel? 

Hon: Helvete, det är inte så svårt att förstå. Som förra sommaren till exempel. Du var 

fruktansvärt frånvarande förra sommaren. Som far och som man. Och det var Nics sista 

sommar du missade. Sorgligt. ... Jag har aldrig intresserat dig...tills nu...när jag är din 

patient. ... 

Senare ligger perceptionssynvinkeln i första hand hos Honom. Men ett undantag är när Hon 

friskförklarar sig och Han ser nollställd och frågande ut. Hon blir då sur och säger: 

 ”Du kan inte bara vara glad för min skull, eller?” 

Hon verkar frisk, men Han tvivlar. Här passar Nietzsches filosofiska tanke väl in: "Hon ska 

inte se ut, inte se in: vare sig mot stjärnor eller själar. Hon ska inte alls se: hon ska lida! Och 

hon ska lida till den grad att hon ständigt är i behov av prästen - och dennes vilja och 

makt!"115  

       Efter detta skeende går Hon istället in i ett nytt tillstånd där Hon blir mer aggressiv. Detta 

innebär en form av peripeti. I och med det fråntas Hon rollen som möjlig protagonist och Han 

träder in i den rollen istället. Han blir då den man i första hand troligen identifierar sig med. 

Medan Hon sjunker djupare ner i förtvivlan, handlar med våld och tycks vara besatt av en ond 

kraft. I och med sina våldsamma handlingar blir Hon till synes antagonist. 

      Men i vissa scener förefaller ett utomfiktivt ’öga’ närvara som tangerar att utgöra 

verfremdungseffekter. Perceptionssynvinkeln förflyttas då till detta öga som ligger nära 

åskådarens blick. Detta sker enbart i scener där Han är ensam. Han tittar då hastigt mot 

kameralinsen och tycks ordlöst kommunicera med någon som figurerar vid kameraögats 

utsiktspunkt. Någon som tittaren inte får ta del av. Den som förutom fotografen med stor 

sannolikhet befinner sig där är regissören! Men i och med att Han nästan tittar rakt in i linsen 

blir effekten tudelad. Han skulle också kunna känna sig iakttagen av åskådaren. Av dem som 

betraktar Honom i Hans fiktiva värld med ögon från en utomfiktiv värld. Dels inträffar detta 

fenomen innan Han möter Hinden och Räven. I dessa fall prasslar det bland ormbunkarna och 

en onaturlig vind sveper över dem. Kameran är då placerad så att den skulle kunna utgöra 

djuret. Men ändock inte riktigt, varpå känslan av att ett annat objekt eller subjekt närvarar. I 

scenen efter mötet med räven står Han kvar och stirrar mot eller precis förbi kameran. Ett 

onaturligt regn sveper över Honom från åskådarens högra sida och där står Han ett tag och ser 

                                                 
115 Nietzsche s 48. 
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ut att vänta på något. Strax fäller Han upp sin krage som skydd mot regnet på ett tydligt 

regisserat vis. Min utgångspunkt i detta omdöme utgår från att skådespelaren William Dafoe 

kan konsten att se naturlig ut i alla andra scener i Antichrist och denna scens skådespeleri 

skiljer sig från de andra i det avseendet. Jag uppfattar därför detta som ett medvetet grepp från 

regissörens sida. Att inge en känsla av medvetandegörning om fiktionen. Även när Han, innan 

mötet med räven, anländer till Eden, ser Han mot kameran på håll för att sen blicka mot 

stugan. Detta inger känslan av att Han undrar om Han ska gå in där. Särskilt som Han i nästa 

stund väljer att gå in i snickarboden istället. Där vidrör Han slipstenen och stänger 

verktygslådan, två objekt som senare kommer att påverka Hans situation i intrigen. När han 

lite senare nyss läst obduktionsrapporten vänder Han sig plötsligt mot kameran och Hans 

ljusfrätta ögon blickar åter (troligtvis) in i kameran. Strax därefter zoomar kameran hastigt ut 

som om den Han såg inte ville bli sedd. Nästa scen är den tidigare nämnda drömbild där Han 

stint ser rakt in i kameran samtidigt som ekollon regnar över Honom och små ekplantor får liv 

men vissnar och dör. En scen som visar att Hennes ord om ekars fortplantning har trängt in i 

Honom trots att Han avfärdat dem som ”barnsagor”.  

       Gemensamt för dessa scener är att Han tycks komma i kontakt med aningar som varslar 

om Hennes kommande handlingar eller ger insikter om Hennes tillstånd. Scenen efter Hans 

möte med räven är den sista där denna verfremdungeffekten kan anas. Är det månne rävens 

konstaterade kaos som tar över? Samtidigt som Han blir lämnad därhän av den mystiske 

okända? Något lurt är det i alla fall med detta plötsliga upphörande. 

      I följande scen får Han syn på en stege som leder Honom upp till en för Honom okänd 

vind. Där finner Han Hennes forskningsmaterial av otäcka bilder av häxprocessen. Han 

bläddrar i en bok med titeln ”Gynocide” och på den första sidan han läser står med handskrift: 

”intensitive spots on their bodies where the Devil had marked them. Sometimes these Devil´s 

marks were visible as a scar or mole, but sometimes they were invisible and could be detected 

only by pricking the occused all over with in sharp instrument…” På nästa sida står med 

större handstil: ”…rouge treatment. Sometimes toe-screws and tumb-screws were added while 

the victims were sucpench the tortured were confronted with a list of questions…” På tredje 

sidan är bokstäverna skakiga och oläsliga och jättestora. Det man eventuellt kan uttyda är: 

”what was the human?” Dessa ord tycks i sin tur ha trängt in i Hennes medvetande och vittnar 

om Hennes rädsla. Hon tycks identifiera sig med kvinnorna som anklagades för häxeri 

samtidigt som Hon såg dem som onda. Denna identifikation stigmatiseras mot slutet.  
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      Häxor ansågs under häxprocessens tid vara ”demonernas vän och medhjälpare” och sågs 

som ”Guds fiende."116 Demonologerna menade att många häxor nyttjade sexuellt umgänge 

med ”manliga demoner och ibland med självaste djävulen."117 Hon nyttjar sexuellt umgänge 

med Honom som ett sätt att försöka lindra sin ångest. De har bl.a. samlag vid ett träds enorma 

rotsystem där en bild visar döda mänskliga kroppsdelar inflätade i rotsystemet. Vilket 

alluderar till föreställningen om att "de dödas själar tar sin bostad i träd" som finns hos många 

naturfolk.118 I väst är det i synnerhet kring häxföreställningen denna uppfattning levat kvar.119 

Denna scen visualiserar alltså föreställningen om häxor vars själar har bosatt sig i naturen. 

Häxtemat förstärks ytterligare av att Hon samtidigt replikerar ”Systrarna från Ratisbon kunde 

starta en hagelstorm.” vilket syftar till en myt om två systrar i Ratisbon som anklagades för 

att ha orsakat en hagelstorm som var förödande för grödorna. Om Hon identifierar sig med 

häxorna så som de framställdes av demonologerna (och då många kristna makthavare) skulle 

detta kunna indikera på att Han är en manlig demon eller självaste djävulen.  

         En annan teori är att häxor, även kallade jordemödrar och kloka gummor, främst var 

fosterutdrivare.120 I Häxhammaren hänvisar Sprenger & Institoris till Innocentius VIIIs 

Häxbulla som menar att ”'häxjordemödrarna' genom 'sjufalt häxeri' kan förhindra 

'befruktningen i moderlivet'”121 Bland annat genom att de ”’förlamar de för denna akt 

nödvändiga lemmarna’”, ”’genom gyckelkonster ger människorna djurgestalt’”, ”’förintar 

kvinnokönets alstringskraft’”, ”’framkallar missfall’” och ”’offrar barn åt demonerna.'"122 I 

slutskedet iscensätter Hon en inre bild, en analeps till prologen, där Hon ser sig själv se Nics 

fall från fönstret utan att ingripa. Istället tittar Hon in i kameran (i detta fall mot sig själv) med 

njutningslysten likgiltig blick. När Hon tidigare talat med Honom om sin insikt om mänsklig 

ondska – även kvinnlig – som Hon fann i sitt material, visas bilder föreställande gummor som 

ger bort små barn till djävulen. Sammankopplat framträder bilden av Henne som rädd för 

häxors ondskefulla handlingar som Hon projicerar på sig själv, vilket leder till skulden för det 

förlorade barnet. Som ett satans verk där satan opererar genom Henne som är natur och 

därmed Satans kyrka. Hon ser sig själv som orsak till barnets död och detta sker genom 

historiskt religiösa projektioner av ondska på kvinnor. En projektion som säkerligen sprang ur 

psykiska mekanismer likväl som ur maktutövning. Där ”[h]äxan som djävulens tjänare” sågs 
                                                 
116 Häxor och häxkonster s 44.  
117 Ibid. s 49.  
118 Tillhagen s 45. 
119 Ibid.  
120 Gunnar Heinsohn; Otto Steiger, Häxor : om häxförföljelse, sexualitet och människoproduktion. Övers. 
Gunnar Sandin. (Göteborg: Röda bokförlag, 1989).s 28-29. 
121 Heisohn s 75-76 not 31 (Sprenger & Institoris, a a, 1, s 93). 
122 Heisohn s 75-76 not 31 (Sprenger & Institoris, a a, 1, s 93). 
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som användbar i ”kampanjen mot hedendomen” och blev ”ett instrument för den yttersta 

ondskan, en depraverad hädare. Häxan, demonernas vän och medhjälpare, var nu även Guds 

fiende." 123    

       En annan föreställning om häxor var att de såg världen uppochner eller i felvänd 

ordning.124 Nics skor syns stå felvända i prologen och sitter felvända på hans fötter vilket syns 

i fotografier från den tidigare vistelsen Eden. Foton som Han betraktar både vid ankomsten till 

Eden och vid följande situation som skall utlösa den andra peripetin: I obduktionsrapporten 

konstateras att "Det enda onormala är en liten missbildning i offrets fötter från ett tidigare 

stadie. Det har ingen betydelse för det här fallet." När Han slutligen läser rapporten efter att 

ha ignorerat den och sen glömt den i sin rockficka, tycks Han nå någon slags insikt och frågar 

Henne: ”Var du medveten om att du satte på Nics skor fel på den här bilden?” 

Hon: Det gjorde jag...vad konstigt. ... Jag var väl tankspridd den dagen.  

Han går ut i en stark vit dimma och in i snickarboden där Han åter tittar på fotografierna. En 

drömbild visualiseras som beskriver hur Hon sammanbitet sätter på Nic skor i felvänd ordning 

och Nic gråter. Det tycks som om Han får insikten om att Hon medvetet har tvingat på barnet 

de felvända skorna om drömbilden tillhör Honom, vilket är svårt att avgöra. Den visas 

visserligen i samband med att Han ser på fotografierna men kan också tolkas som ett 

meddelande endast till åskådaren från ett utomfiktivt medvetande som vill att åskådaren ska 

koppla ihop Henne med felvända häxkonster.    

 

Det finns detaljer som kan förändra tolkningens nivå från den diegetiska nivån till en 

metadiegetisk nivå. Innan resan till Eden kelar Hon med Honom i sängen. De skrattar och 

tumlar runt, men plötsligt biter Hon Honom i bröstvårtan och Han skriker till. En kuslig scen 

där lek blir allvar. I nästa scen syns mörk skog rusa förbi genom ett tågfönster med inklippta 

demoniska ansiktsbilder. Dessa synes vara fotomontage av Hans och Hennes ansikte som ett 

och samma ansikte, vilket indikerar till att de två är en och samma person!    

Ett annat indicium för att de två utgör en person märks i samma situation som de felvända 

skorna som nyss nämndes:  

Han: Var du medveten om att du satte på Nics skor fel på den här bilden? 

Hon: Det gjorde jag...vad konstigt. ... Jag var väl tankspridd den dagen. 
                                                 
123 Häxor och häxkonster s 44. 
124 Häxan möter djävulen och ger sig både andligt och kroppsligt åt honom. Sen förs hon på onaturlig väg till 
sabbaten och väl där dyrkas djävulen genom ritualer där det vanliga beteendemönstret vänds upp och ner.  
Ronald Grambo, Djävulens liv och leverne: Från saga och sägen, legender och visioner. Övers. Astra Lindberg. 
(Stockholm: Bokförlaget Forum, 1992), s 71. 
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(Han går ut i en stark vit dimma in i snickarboden. Hon sitter kvar i stugan och tänker och 

tittar sig omkring. Han tittar på fler bilder av Nic och de felvända skorna.) 

(Drömbild/återblick: Hon sätter på Nic skor, han gråter. Hon är tyst och sammanbiten.) 

(Åter i snickarboden. Han lägger bilderna i en låda (Knappt synlig) och vecklar sen upp 

lappen med pyramiden. Skriver dit "Me" överst och säger samtidigt "Hon själv". Hon kommer 

plötsligt bakifrån och slår honom hårt med ett vedträ. De slåss.)  

Hon skriker: Ditt svin! Du tänker lämna mig..eller hur? Ditt as! Du lämnar mig! 

Han: Det gör jag inte..jag hjälper dig. 

Pyramiden syftar till att blottlägga vad Hon räds, i en hierarkisk ordning. Därför uppstår en 

diskrepans när Han skriver ”Me” högst upp i pyramiden och samtidigt replikerar ”Hon själv”. 

Eftersom det är Han som skriver ordet ”Me” kan detta tolkas syfta till Honom själv.  

Dessutom ter sig Hennes insikt om att Han tänker lämna Henne en smula besynnerlig. 

Ingenting har indikerat till att så är fallet i tidigare skeden. Inte ens åskådaren vet det. 

Samtidigt är det i och med denna scen som peripetin infaller. Hon övergår till ett hysteriskt 

tillstånd och Han försvagas fysiskt genom Hennes våld. Ytterligare ett indicium synes vara 

när Hon sitter gränsle över Honom och masturberar Hans penis som erigerar trots att Hon just 

har ”kastrerat” Honom och Han ligger avsvimmad. Vilket skapar en bild av att penisen tillhör 

Henne.   

        Vid scenerna i fjärde kapitlet där Han yrar kan man tolka Hennes utsagor som om det 

utspelar sig som drömmar i Hans medvetande, dvs. en intern fokalisering av Honom. Von 

Trier har i dessa skeenden skickligt låtit fiktionens ’verklighet’ och dröm glida in i varandra. 

Durationen är förtätad och innehåller hypotetiska ellipser som hjälper till att skapa känslan av 

disorientering i tid och rum. Som ett somnambult medvetandes perception gestaltat genom 

poesins dramaturgi. Den punkt som avgör min tolkning finns i följande förlopp: 

Hon går ut och hukar sig i gräset en bit bort från stugan.  

Han vaknar till tittar upp och ner bakom sig, följer golvet upp mot fönstret (Vi ser detta 

rättvänt.). Han ser en klar stjärnhimmel där Han läser in stjärnbilden "De Tre Tiggarna” – 

”Smärta”, ”Förtvivlan” och ”Sorg”. Vi ser den tecknade bilden av stjärnkonstellationen från 

Hennes forskningsmaterial uppe på vinden som Han tidigare betraktat. 

Han: ”En sån konstellation finns inte.” 

(En kort Drömbild/Tillbakablick i slowmotion: Nic faller från fönstret som i prologen. En 

hind står inne i rummet och ser Nic falla.) 

Han ligger på golvet och hör Henne gråta. Han ser Henne sitta på huk en bit bort i rummet. 

Hon: ”Ingenting av det är till någon nytta.”  
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En annan bild av Henne, demoniskt upplyst upprepar repliken: ”Ingenting av det är till någon 

nytta.” 

Hon Skriker rakt ut: ”Neeej!” 

Demonbilden av Henne upprepar: ”Neeej!” 

Det börjar hagla kraftigt. Han vaknar till och ser Hinden med det döda kidet, i rummet. 

Hinden står framför Henne som ligger en bit bort med ryggen mot Honom.      

När Hon har lämnat stugan vaknar Han till. Han ser stjärnhimmeln och Han ser prologens 

återblick som en drömbild. Han reagerar på Hennes gråt i stugan och ser Henne inne i 

rummet. Från att nyss ha varit en bit bort från stugan är Hon plötsligt i den. Den naturliga tids 

och rumsuppfattningen upplöses. Åskådaren får således uppleva en förtätad drömsk tid som 

härleds till Hans subjekt utifrån att det är Hans perceptionssynvinkel man får följa. Efter 

Hennes dubbelt gestaltade repliker där Hon till synes är det externt fokaliserade subjektet 

vaknar Han och Hon ligger nu bortvänd på en annan plats i rummet än där Hon nyss befann 

sig. Därav tolkar jag det som att Hon och Hennes handlingar här även på den diegetiska nivån 

är invävd i Hans yrande drömmar. 

       Med tanke på von Triers eget påstående av att många av bilderna uppstod under hans 

egna shamanska resor är det ännu ett indicium på att Han och Hon utgör en och samma person 

– ett gemensamt medvetande. Trumljuden som hörs, när paret i sin resa till Eden färdas över 

en bro – som utgör skillnaden mellan civilisation och natur – blir till tecken för att den 

shamanska resan kan börja. 

       Schamanens resa innebär att någon ”genom sin egen fria vilja inträder i förändrade 

medvetandetillstånd, för att kontakta och utnyttja en vanligen dold verklighet för att förvärva 

kunskap, kraft och förmåga att hjälpa andra människor. I detta förändrade medvetandetillstånd 

reser schamanen mellan världarna, och med hjälp av sina kraftdjur och andra hjälpare, kan 

han råda bot på sjukdomar, sia om framtiden och även påverka den.”125

       Ur ett psykoanalytiskt perspektiv kan Hennes rollfigur tolkas som en feminin aspekt eller 

med jungianska psykoanalytiska termer en ”animagestalt”.126 Hon bär dessutom den atypiska 

sjuka ångestkraften. Dr Wayne skulle kunna ses som en utomfiktiv läkare som ser Hennes 

tillstånd, dvs. det sjuka inom det sammantagna medvetandets psykologiska obalans. Han, som 

en motsvarande maskulin jungiansk ”animusgestalt”, är den rationella delen av jaget som vet 

                                                 
125 http://paranormal.se/topic/religion/schamanism.html  
126 C-G Jung, ”Anima och Animus” Jaget och det omedvetna, (Zurich: Rascher & Cie. AG,  1967),  s 87-115. 

 34



bäst!127 Bättre än Dr Wayne. Han vill själv ta hand om problemet med sin äkta hälft utan hjälp 

utifrån. Personen som utgör ’det enda medvetandet’ vill vårda sig själv. ”Ingen känner dig 

bättre än jag”. Han menar att Hennes sorg inte är atypisk. Personen erkänner inte att hans 

feminina aspekt är i ett sjukt tillstånd mer än att den förnuftsmässiga sidan kan ta hand om 

problemet själv.  

        Von Trier beskriver sig själv som både kroniskt hypokondrisk och i ett extremt 

kontrollbehov av allt i sin omvärld. Något som han menar har sin orsak i den totalt fria 

uppfostran han fick som barn.128 Han jämställer dessutom sin film Antichrist med Strindbergs 

infernokris, där Strindbergs berättarjag för en djävulsk kamp mot sina inre demoner. Ett 

berättarjag allkonstnären Strindberg hänvisar till sig själv. Vilket kanske är det von Trier 

också syftar till i sitt eget fall med sin jämförelse.  

      I Salomons vishet eller Vishetens bok handlar det om att leva i enlighet med Guds vishet. 

Där finns ett stycke som har en förunderlig likhet med dels von Triers fria fostran och vidare 

Hans fjättrade situation i kap 3-4. Man kan därför läsa det som en transformering från von 

Triers laglöshet som förslavar något som för honom är heligt och Han får gestalta straffdomen 

för detta:   

 
           Därför förvillades de själar som var utan fostran. När de laglösa trodde sig kunna förslava  

           det heliga folket blev de själva mörkrets fångar och låg fjättrade en lång natt, inspärrade i  

           sina hus som flyktingar undan den eviga försynen. De som syndade i det fördolda och trodde  

           sig trygga för upptäckt i skydd av gömskans mörka slöja skingrades nu i ohygglig fasa, skräckslagna  

           av inbillade syner. Inte ens den vrå som gömde dem gav skydd mot rädslan. Runt omkring dem  

           genljöd dånande skrällar, och gestalter med bistra ansikten skymtade dunkelt. Ingen eld hade  

           kraft att sprida ljus, och inte heller stjärnornas klara lågor kunde lysa upp denna hemska natt.  

           /… / Magins taskspelarkonster förmådde ingenting, och domen över dem som skrutit med sitt  

           förstånd blev förödmjukande. Ty de som hade utfäst sig att befria sjuka själar från ångest och  

           skräck låg nu själva sjuka av löjlig, vidskeplig rädsla. Det som skrämde dem var ingenting att  

           vara rädd för – ändå var de nära att förgås av fasa, där de hölls i skräck av kringstrykande djur… 

           /… / Fruktan består just i att förnuftets bistånd sviker, och ju svagare den ängslige är invärtes,  

           desto mer föredrar han att vara okunnig om det som vållar hans plåga. Och under denna natt,  

           som i verkligheten saknar makt att skada och som hade kommit från det maktlösa dödsrikets  

           skrymslen, fick nu alla sova på samma vis: de jagades av inbillade spöksyner men förlamades  

           av att förnuftet svek dem, ty plötsligt och utan förvarning överrumplade skräcken dem. Vem det  

          än gällde sjönk han ner på stället, stängdes in och hölls fången bakom galler som inte var av järn  

                                                 
127 I betydelsen av att Animus också kan finnas som en manlig aspekt även inom mannen. Vilket Jung inte 
menar utan härleder begreppet till kvinnans omedvetna manliga aspekt. Jung s 87-115. 
128 Lars von Trier, Trier om von Trier: Samtal med Stig Björkman (Stockholm: Alfabeta Bokförlag, 1999), s 11. 
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          /… / ty alla fjättrades med samma mörkrets boja. Vare sig de hörde vindens sus och fåglars  

          ljuvliga sång bland lummiga grenar eller /…/ trampet av djur som rusade omkring utan att synas…”129

 

       Von Trier har om kvinnan sagt: ”A woman has a tendency to give it all. Also, my main 

characters are also built on my own person. I think women are better, more understanding. 

This is my female side.”130 Hon kan därför ses representera den aspekt som ligger närmst det 

kreativa konstnärliga skapandet som von Trier uttrycker i sin konst. Hon påbörjade ett kreativt 

forskningsprojekt som Hon inte vågade slutförda. Att det var kreativt syns i Hennes material. 

Han får nöja sig med att representera den rationella förnuftsmässiga delen hos personen. Den 

del von Trier beskriver att han för en inre kamp mot. ”I love jump-cuts, on one hand I am 

trying to do something that is very controlled, on the other hand, I am trying to do something 

that is not so controlled at all, so it is kind of a medicine against myself.”131

Vi kan nu kalla personen eller det utomfiktiva medvetandet för Den skapande konstnären. 

      Utifrån det shamanska perspektivet kan hypnosen också ses som en liten research som 

Han har låtit Henne få utföra. Även hypnos anses kunna framkalla shamanska subjektiva 

upplevelser av hallucinatorisk art.132 Kanske är Han (förnuftet) mer rädd för Eden än Hon är 

och låter Henne ’gå före’? Hans självpåtagna uppdrag gick ut på att hela Henne från ångest 

och rädsla. Väl där smyger sig istället dessa tillstånd sakta in i Hans medvetande genom 

Hennes ord och genom möten med de tre djuren – ”De tre Tiggarna”. Hon utvecklas snarare i 

motsatt riktning än Hans (troliga) avsikt var och blir mer och mer ’besatt’ av det onda hos 

människan, det Hon räds hos Honom och hos sig själv – ”Me” och ”her self”. Tillsammans 

utgör de förnuftets inre kamp mot rädslan och ångesten.    

Han: Ville du döda mig? 

Hon: Inte än ... De tre tiggarna är inte här än. 

Var Hon det onda som måste reduceras utifrån hennes våldsamma handlingar? Eller var ”De 

tre Tiggarna” tillsammans, som symboliska representanter för Hennes känslotillstånd, så 

outhärdliga, som ett vansinne, att Hon inte stod ut och därför måste dö? Om Han representerar 

förnuftet och Hon, i detta avseende, vansinnet, kan dessa rimligtvis inte finnas inom en och 

samma person samtidigt utan att den ena förgör den andra. 

                                                 
129 Vis 17:1-19 
130 Intervju von Trier August 2005 | Issue 49 Copyright © 2005 by Karin Badt. Karin Badt is professor of 
cinema at the University of Paris VIIIhttp://www.brightlightsfilm.com/49/trieriv.htm 
131 Ibid. 
132 http://paranormal.se/topic/religion/schamanism.html 
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        Hennes skuldkänsla, galenskap och ångest kryper in i Honom, genomsyrar Honom. Till 

sist förstår Han att Han måste döda denna ’sjuka’ aspekt hos sig själv. ”När ’De tre tiggarna’ 

kommer måste någon dö” som Hon säger. Hon försöker gång på gång skada Honom som ett 

sätt att hålla Honom kvar. Hon är livrädd att Han ska överge Henne. Han säger att Han hjälper 

Henne och att Han älskar Henne men Hon tror Honom inte. Det ’sjuka’ hos Den skapande 

konstnären håller på att genomsyra alla aspekter hos denne. Förnuftet och känslan för en 

dödlig kamp. De metamorfiserade aspekterna av Hennes känslotillstånd ”De tre Tiggarna” 

visar sig till sist tillsammans. De visar att de tillhör Henne då de lägger sig vid Hennes fötter 

där Hon ligger försvagad på golvet. ”De tre Tiggarna” har också determinerats med barnets 

död där de närvarade i rummet vid olyckan. Då inkapslade i metall pekandes med sina 

tiggarhänder mot fönstret, barnets väg mot döden. Han – förnuftet hos Den skapande 

konstnären, inser att Han hjälper sig själv genom att döda Henne – Den skapande konstnärens 

’sjuka’ aspekt. När Han sakta stryper Henne och Hon närmar sig döden blundar Han. När Hon 

når dödsögonblicket ser Hon uppåt. Precis som de gjorde i prologens klimaxögonblick när 

Barnet dog. Han – förnuftet, är nu ensam kvar. Den skapande konstnären har mist både sitt 

’Barn’ och sin feminina aspekt.  

       Han bränner Hennes kropp så som häxor blev brända på bål. Men det kan också liknas 

vid när Gud och lammet skulle kasta draken och odjuren i en sjö av brinnande svavel i 

Uppenbarelseboken. I den sistnämnde tolkningen blir Han en Kristusfigur vilket det också 

alluderas till när Han ensam med en vandringsstav tågar ut ur Eden. Han passerar då det döda 

trädet och i mörkret syns ett ljusspel flimra mot dess stam och förtorkade kvistar. En scen som 

von Trier har lånat från Tarkovskijs film Offret, där betydelsen innebar att trädet hade fått liv 

och åter lövade.133 Kanske var det Livets träd som åter stod i grönska. Kanske var detta ett 

uppdrag från Den skapande konstnären? ”Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få 

tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar.”134 Döda kroppar tonar fram i 

formationer runt Hans väg. Denna visuella bild kan jämföras med Gustave Dorés tolkning av 

syndafloden. 

 

6.3 Epilog 
I epilogen hörs åter stycket ”Lascia ch’io pianga”. Det är starkt dagsljus och Han befinner sig 

i natur uppe på ett berg där Han äter av dess vilda bär. ”De tre Tiggarna” visar sig åter för 

                                                 
133 Tarkovskij s 8. 
134 Upp 22:14 
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Honom, men är nu något transparanta och naturen lyser igenom dem. Frågan är om djuren i 

denna scen fortfarande representerar ”De tre Tiggarna”? Hennes tidigare profetia om att 

någon måste dö när ”De tre Tiggarna” visar sig, slår inte in. Kanske är det Hon som visar sig i 

metamorfiserad form som tecken på att Hennes aspekt ännu lever kvar inom Honom. Mannen 

stirrar stint på djuren som tycks ge Honom ett tecken då Han plötsligt vänder sig om och får 

se hundratals av ’vanliga’ nutida kvinnor med utsuddade ansikten komma uppför berget mot 

Honom. De tycks märkligt nog inte ta någon notis av Honom. När Livets träd åter spirar 

återuppstår de rättfärdiga. Representerar de kvinnor som oskyldigt dömda har offrats för den 

Kristna maktutövningens skull? En känsla infinner sig av att de rinner uppför likt vatten 

rinner nerför. Kanske representerar de Livets vatten som här rinner uppför ett berg istället för 

ner i floder som vattnet som skulle rinna från lammets och Guds tron efter Babylons fall. Ett 

Livets vatten Han får tillgång till. Berg kan i en kristen diskurs symbolisera Gud. ”Min Gud, 

berget som är min tillflykt”.135 Hos grekerna tillbad man berg ”ty deras storlek och 

himmelssträvande höjd utstrålade en kraft, som gjorde människan ödmjuk. Själva gudarna 

älskade ju också bergen, ty de tog gärna bostad på deras tinnar."136 Har Han i denna slutscen 

blivit ett med Gud?  

 

 

6.4 De tre Tiggarna 
Vad var då ”De tre Tiggarnas” roll i Antichrist? Och varför omnämns de som tiggare? Vad 

tigger de? 

     I prologen gestaltas de av tre magra figurer med utsträckta händer som bär meddelanden 

om var sitt tillstånd, liksom i den tecknade stjärnbilden, där samma tillstånd kopplas samman 

med de tre tecknade djurfigurerna, som är desamma som ”De tre Tiggarna” i slutet av fjärde 

kapitlet. Även de tre kapitelrubrikerna lyder enligt dessa tillstånd. Allt pekar mot att de 

representerar Hennes olika stadier av lidande. Särskilt som de tre djuren lägger sig vid Hennes 

fötter. Det kan då tolkas som att dessa lidanden fanns hos Henne redan i prologen och därmed 

utifrån tidigare slutsatser, även hos Den skapande konstnären. Frågan är om de vaktade eller 

visade Barnets väg mot fallet?  

     I hypnosen syns tre antecipationer förebåda de tre djuren: ”Nästan inga fåglar hörs.”, 

”Små rådjur gömmer sig bland ormbunkarna som vanligt.” och ”Inne bland träden...nästan 
                                                 
135 2 Sam 22:2 
136 Tillhagen, Skogarna och träden, s 30. 
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där...finns den gamla rävlyan.” De närvarar i Hennes undermedvetna men syns ej och det är 

senare Han som verkligen möter de tre djuren öga mot öga. Om de gestaltar Hennes olika 

lidanden och av Henne kallas för ”Tiggare” kan de tolkas som att dessa ”lidanden” tigger 

Honom om hjälp. (Han har själv sagt henne att hennes lidande kommer att ha olika stadier.)  

       Han möter hinden och räven genom ingivelser sprungna ur naturens tecken. Hinden 

finner han i en öppen glänta efter en onaturlig vind. De möter varandras blick för en sekund. 

Hinden flyr och Han ser hur dess döda kid hänger ur hindens kropp. Han ser men hjälper inte. 

Hinden kopplas till sorg och det är lätt att som en mänsklig projicering koppla det till det döda 

kidet. Han – förnuftet – psykologen hjälper inte hinden att ta bort sorgen. Det döda kidet. I en 

analeps till prologen ser Han hinden, stå inne i rummet och ser barnet falla vilket kan tyda på 

att Han – förnuftet – friar Henne från skuld till Barnets död, om man utgår från att de tre 

djuren är metamorfiserade gestaltningar av Henne och Hennes lidande. Hinden – sorgen – var 

oförmögen att hindra Barnets fall. Till skillnad mot Henne som såg sig själv vara orsak till 

fallet ”Det var mitt fel. /… / Jag kunde ha stoppat honom.” Vilket Han svarade: ”Nej.” 

        Räven gömmer sig under ett hav av täta ormbunkar och på håll upplever Han hur det 

prasslar. Han smyger sig dit och letar sig ner i det tätbevuxna gröna. Plötsligt plingar det till 

och en fräsande räv kommer upp med bjällra runt halsen. Han rycker till. I nästa sekund ligger 

där en raggig räv utan bjällra och äter av sitt eget kött. Den vänder sig mot Honom och säger 

med en djup basstämma: ”Kaos råder”. (Detta kan ev. vara en tredje räv. Det är svårt att 

avgöra om tanken är att de ska gestalta en räv eller två eller tre.) Han ser men han hjälper inte 

räven som äter av sitt kött. Räven är, som tidigare nämnts, traditionellt förknippad med 

trickstern genom sagor och diskrepansen mellan de till synes olika rävarna och dess agerande 

tyder på att man här har att göra med en sådan figur. Bjällran och den ringsignal som ljuder 

när Han upptäcker den minner om hur ljud från den ’verkliga’ världen som ibland vävs in i 

drömmar. Utifrån den tolkningen signaleras något från den utomfiktiva ’verkligheten’. Den 

skapande konstnären som vill något? Kanske att det är dags att vakna? ”Kaos råder”! 

       Den svarta Fågeln formligen gräver Han upp ur jorden inre i rävens boning, där Han 

gömmer sig för Henne. Den döda fågeln får liv och kraxar ljudligt. Han försöker gång på gång 

döda den för att få tyst på den för att inte bli avslöjad i sitt gömsle. Likt fågel Fenix dör den 

men uppstår strax igen och avslöjar Honom för Henne. Fågelns läte liknar lite det barnskrik 

Hon tidigare har upplevt som naturens gråt (alla i naturen som ska dö, varslet om Hennes egen 

död). Är det Hans undermedvetna som här grävs upp som en varselfågel sänd från Henne? 

Något Han försöker döda. 

 39



       De tre djuren kan också tolkas som symbol för de blinda tiggarna Jesus hjälpte att få 

tillbaka synen. Att verkligen se. Att se verkligheten. Han hjälper dem inte. De kan även ses 

som en motsatt bild av de tre vise männen. Istället för att komma med gåvor till Kristusbarnet 

tigger de hjälp av Honom. Istället för att vara stjärntydare har de blivit en stjärnbild! Allt 

pekar mot att Han förväntas vara en Kristusgestalt.  

       Stjärnbilden syns som bild bland kvinnans forskningsmaterial om häxprocesser som Han 

finner uppe på den ’hemliga’ vinden han inte visste fanns. I uppenbarelseboken råder en 

rubrik som ”Tre änglar på himlen varslar om domen”.137 Det syns även ett fjärde djur som 

tronar övre ”De tre Tiggarna” i stjärnkonstellationen – en rovfågelteckning där det står Corvus 

inskrivet. Korpen som i Edgar Allen Poes dikt ”The Raven” liknas vid Hadessonen. Eller som 

hos grekerna var Apollons egen gudafågel.138 Eller som hos Danskarna än idag mytiskt tolkas 

som en moder som dödat sitt barn.139 Och framförallt har ansets vara en djävulsgestalt.140  

       Det är också Han som senare ser ut över stjärnhimlen när han vaknar till efter att ha varit 

avsvimmad. Han borde, utifrån sin liggande ställning, se denna stjärnkonstellation upp och 

ner på natthimlen utanför fönstret! (Upp och ner, precis som häxorna i sin ritual böjde sig ner 

och såg mellan sina ben för att se världen ur en annan vinkel. Kameran filmar dock denna 

scen så att den blir rättvänd för åskådaren.)  

Han: En sån konstellation finns inte.  

Han ser den men förnekar den. Förnuftet talar mot sinnena.  

       I slutskedet hjälper Han således den svarta fågeln upp från ’den undre världen’ genom att 

bryta en golvtilja med sin armbåge, varpå konstellationen av ”De tre Tiggarna” fullkomnas. 

Det undermedvetna kommer därmed upp till ytan. Även Hon tycks nu se de tre djuren. 

Kampen mellan förnuftet och vansinnet måste få ett slut. ”någon måste dö”. En måste ge vika 

för den andre. Dessa tillstånd är inte kompatibla. Han finner skatten gömd under den svarta 

fågeln. Skiftnyckeln!  

Nietzsches ord kan här ses beskriva situationen:  

         
         “Att ljuga är blott möjligt I ett tillstånd där ‘verkligheten’, ‘världen’ kommer I konflikt  

                                                 
137 Upp 14 
138 Tillhagen. s 47. 
139 I Danmark kallar man än idag en mor som tar illa hand om sina barn för en ”Ravnemoder”. Sägnen menar att 
korphonan inte tar hand om sina ungar, som föds vita, förrän de blivit svarta. Tillhagen. s 58. 
140 På Jylland sa man: ”Ramnen hörer Djävelen til: den Fugl har Vorherre ikke skabt”. Tillhagen. s 50-51, not 14 
(DFS II 95.); Under medeltiden såg man korpen som ”Lucifers anhang”. s 50; Även i Öst-Europa såg man 
korpen som ”en svart fågel ifrån helvetet eller satan själv” (s 51 not 15 (Feilberg 1886, III, s 22.)). 
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           med ‘anden’. I det tillstånd av fullt uppvaknande, av öppenhet mot verkligheten, är den  

           moralistiska lögnen en omöjlighet, den smälter bort inför den verklighet som är både Gud  

           och värld. Att göra det omedvetna medvetet betyder I sanning att leva – I sanning!  

           Som en ‘Antikrist’, ‘Dionysos eller ‘Zarathustra’.141  

 

 

7. Horisontsammansmältning  
 

För att knyta ihop den väv eller närmre bestämt trassel av alla lösa trådar till ”en enda ikon av 

ett händelseförlopp som i berättad form äger en utsträckning i tid”, skulle det nästan behövas 

en Sherlock Holmes till hjälp.142 Och faktum är att han fans där när jag som mest behövde 

honom. Han hjälpte mig att finna nyckeln! En nyckel som länge gnagt i mitt undermedvetna. 

Sherlock Holms som den svarta fågeln. Tänka sig! 

Vidare kommer jag nu att tolka på en metadiegetisk och meta-metadiegetisk nivån i denna 

sammansmältning, där mitt subjekt och dess horisont är tänkt att sammansmälta med verkets. 

Givetvis har min horisont även färgat mycket i uttolkningen av verkets horisont.    

       Den ideologiska vinkeln tycks ironiskt nog vara von Triers hjärtefråga där kampen mellan 

olika världsåskådningar utgör Antichrists kärna. Samtidigt är det med all sannolikhet Triers 

egen världsåskådning vi tvingas acceptera där förnuftet utgör Honom och känslan utgör 

Henne medan kamerans blick är Den skapande konstnärens öga, som ett slags högre 

medvetande som allting utgår ifrån. 

        Intressevinkeln speglar Von Triers behov av att bevisa för sig själv att han fortfarande 

har skaparförmåga. Han har själv sagt att han gör Antichrist som en form av terapi. ” For to år 

siden havde jeg en depression. Det var en ny oplevelse for mig. Ting blev ligegyldige. På godt 

og ondt. Jeg kunne ikke arbejde. Som en slags øvelse skrev jeg alligevel efter et halvt år et 

manuskript. Som en arbejdsterapi; men også som en jagt, efter svar på om jeg nogensinde 

ville kunne lave en film mere.”143  

       Som jag ser det träder två ikoner ”av ett händelseförlopp som i berättad form äger en 

utsträckning i tid” fram, men som i slutändan sammanstrålar i ett.  

                                                 
141 Nietzsche s 12. 
142 Tarkovskij s 7. 
143 Lars von Trier, København, 25/03/09. I interview fra FILM#66, udgivet af Det Danske Filminstitut, maj 
2009 
by Zentropa. 
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      Den skapande konstnären sänder sina budbärare att göra upp med roten till det onda, som 

därför återvänder till Eden, kronotopen som pekar mot kristendomens skapelsemyt. Gud 

skapade där människan efter att ha skapat naturen. Hon ’åt av kunskapens frukt’ i och med att 

hon forskar om häxprocessen i denna Edens kronotop. Det oförklarliga med naturens gråt får 

Henne att bli rädd och sluta sin forskning som hon också kallar ”någon slags lögn”. Hon 

forskar om en mänsklig ondska som bland annat kristendomens budbärare är delaktiga i.  

       Hon, Han och Barnet/Nic är alla olika aspekter av Den skapande konstnären eller 

shamanen von Trier. Den feminina aspekten är den von Trier identifierar sig med i första hand 

och han förklarar att en ständig kamp pågår inom honom om det rationella och irrationella. 

Det var Hon som var nära Barnet som kände till dess vanor: ” Du visste inte att han hade 

börjat vakna den senaste tiden. Jag var medveten om att han vaknade ibland...”, och som 

också beklagade sig över att barnet gled ifrån Henne den sista sommaren vid Eden. ”Nic..du 

drev bort från mig sist.”  Han trodde Hon ville resa till Eden själv för att forska i 

häxprocessen, vilket i denna tolkning skulle kunna symbolisera en research angående ett 

konstnärligt projekt. Projektet skulle då kunna härledas till Barnet/Nic. Nic var med vid 

researchen och det enda vi ser av pojken är att han sitter tyst och leker. Nics missbildade 

fötter som Han, förnuftet, ser har orsakats av Henne, den ’sjuka’ aspekten, men som enligt 

obduktionsrapporten inte anses ha orsakat att barnet förolyckats skulle kunna härledas till att 

Nic – projektet – stod på en ostadig värdegrund. Skorna syns stå nedanför barnets spjälsäng 

felvända och det är dem barnet ska stå på när han är ute (i offentligheten). I och med 

vetskapen om att von Trier har tänkt skapa en trilogi där Dogvill och Manderlay är de två 

första filmerna, men där den tredje filmen Whasington har låtit väntat på sig, infinner sig hos 

mig ett litet leende på läpparna. Nic är Washington! Denna film har ännu ej synts till och 

istället kommer Antichrist där von Trier själv meddelar att han är i en livs och – skaparkris. 

Dessa felvända skor skulle därför kunna tolkas som de två filmerna Dogvill och Manderlay! 

De har gjorts i fel ordning eller på annat sätt varit defekta ( i von Triers tycke) och därför 

skapat en liten missbildning i det tredje projektets/Barnets fötter. Inget som orsakat dess 

”död” men ändå gjort det ostadigt. Barnets tredelade skugga blir i denna tolkning då till 

symbol för den trilogi som med barnet avled! Skuggan av trilogin. Barnet var den förlorade 

Washington.  
         

         ”I have been working half a year on a script, it didn't work, and I have thrown it all away, so I  

         will postpone this film, which is dangerous, because it might not get done. / … / This is a reaction  

         to this exhausting trilogy. I am exhausted. Also from my psychological problems. Yes, there is  
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         a chance I won't finish the USA trilogy, if I get hit by a car, but I absolutely will do it, but then  

         suddenly I might rebel against this will. I actually have these two personalities struggling all  

         the time. /…/ Lots of my work is a discussion between me and myself. We are arguing like hell all the      

         time.”144

 

Den andra ikonen behandlar den stora uppgörelsen. Utifrån Nietzsches sätt att se så kan man 

säga att Hon i och med häxprocessen också forskar om sanna antikrister – präster och kyrkans 

män, de som förnekar den sinnliga lusten som tillskrivits häxorna i övermått när de ansågs 

frossa i förlustelser.145 Den kristne gudens uppkomst markerar även uppnåendet av 

skuldkänslans maximum på jorden. Med hedendomen däremot skulle en ny slags oskuld födas 

fri från den kristna skuldbelastningen av sinnlig njutning menar Nietzsche.146 Hennes 

forskning leder till insikt om alla människors inneboende ondska, även kvinnors. Dem Hon 

kallar för systrar och som är kvinnor som anklagats för häxeri. Dessa menar Hon kan ha väckt 

Hennes rädsla. Hon är alltså också rädd för dem som kristendomen fördömde samtidigt som 

Hon lever ut sin sexualitet på samma vis som man antog att de häxanklagade gjorde, som 

ansågs vara sexuellt omättliga. Hennes rädsla för Satan tyder på att Hon har anammat kristna 

värderingar och därmed kan ses som en antikristfigur ur Nietzsches synvinkel när Hon 

tillskriver satan och det onda till naturen och samtidigt till sig själv och häxorna. Men 

eftersom Hon samtidigt lever ut sin sexualitet på ett sätt som också kan liknas vid 

”jordgudinnornas mörka krafter och uppgåendet i okända krafter förbundna med mystiska 

kvinnliga förmågor.", krafter bortom förnuftet, om än som ett sätt att motverka sin ångest, 

som en projicering av det Hon är rädd för, blir Hon även en antikristen figur ur en kristen 

synvinkel.147 Dock predikar Hon inte på samma sätt som Han gör. En antikrist menar man ju i 

bibeln, predikar i syfte att lura omvärlden att man har den sanna läran och själv är en 

Kristusfigur. Därför frias Hon från att vara antikrist enligt kristendomen. Hon blir snarare det 

första odjuret som föds ur vattnet och är satans tjänare. I en Nietzscheansk diskurs kan Hon 

därav liknas vid prästerskapet och evangelisterna. Han däremot predikar oavbrutet den 

psykologiska läran för Henne, som det enda sättet att bli frisk från sin ’sjuka’ rädsla, varför 

Han kan anses vara antikrist utifrån evangelisternas sätt att se.  
                                                 
144 Intervju von Trier August 2005 | Issue 49 Copyright © 2005 by Karin Badt. Karin Badt is professor of 
cinema at the University of Paris VIIIhttp://www.brightlightsfilm.com/49/trieriv.htm 
144 ”Kvinnan var - enligt Vår Herres uttolkare prästen - Guds andra misstag! Inte älska djuret, bäste Adam! Och 
än mindre kvinnan! Och det mest helvetiska av allt vore ju djuret i kvinnan! 'Kvinnan är ond - skulle det finnas 
en gudinna? Bort det!' Så talar varje kristen präst, och riv ner Dianas och Venus tempel. 'Från kvinnan kommer 
det ondaste i världen, den sinnliga lusten! - hör bara på kristliga präster genom tiderna! Nietzsche s 47. 
146 Nietzsche s 76-77. 
147 Lloyd s 24. 
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Nietzsche menar att vad ”kyrkan kallar kristet är det egentligen antikristliga: fariséismen, 

moralismen.”148 Detta går Han emot med sin moderna psykologi som förnekar dikotomin ont 

och gott. Enligt Nietzsches sätt att se blir Han som inte vältrar sig i skuldkänslor snarare en 

sann kristen som lever som Jesus Kristus lärde! Dock vacklade Han i tron om att Han haft 

förmågan att hela Henne och glider in i det kristna prästerskapets roll. ”Och hon ska lida till 

den grad att hon ständigt är i behov av prästen - och dennes vilja och makt!"149  

      Han är alltså den bibliske antikristfiguren! Medan Hon är den Nietzscheanska 

antikristfiguren då Hon låtit sig försvagats av skuld och tron på att Satan finns i naturen – att 

naturen till och med är satans kyrka. Vilket i sin tur innebär Henne själv.   

      På den meta metadiegetiska nivån tycks Ramberättelsen i slutändan handla om 

konstnärens lidande vid skaparkris. von Trier som en skapande konstnär, likt en skapargud 

som samtidigt utgörs av tre hypostaser, Han, Hon och Barnet. En person som i sin konst 

behandlar dikotomin ont och gott. En person som i sig kan liknas vid en antikrist ur ett 

bibliskt perspektiv men också som en sann kristen ur ett Nietzscheanskt perspektiv. Där 

Nietzsches sanna kristusgestalt och evangelisternas antikristgestalt segrar över ’sjukdomen’ – 

tron på det onda i naturen – den mänskliga och det som växer. Och liksom Tarkovskij lät ett 

dött träd väckas till liv av en troende munks tålmodiga vattnande, låter von Trier det döda 

trädet åter spira. 150 När det onda har utrotats i kronotopen Eden, det som varit skevt med den 

kristna tron – tron på synd och djävulen, finns hopp om evigt liv och Nietzsches bild av den 

sanna (starka, friska) tron på människan som gudaväsen segra! Han blir denna Kristusfigur. 

Man kan i slutändan se det som en Nietzscheansk variant på Uppenbarelsebokens profetia om 

Kristus uppgörelse med draken och odjuret. I stället för att symbolisera djävulen symboliserar 

draken här evangelisterna och prästerskapet som har fött det första odjuret, människans rädsla 

för ondska och synd – Henne. I den första scenen ’döps’ Hon i den kristna heliga andens 

vatten vilket kan liknas vid det första odjurets födelse om man översätter det till Nietzsches 

sätt att se på kristendomen, där predikan om synd och skuld utgör antikrist. Nietzsches 

Kristusfigur – Han – besegrar slutligen tanken om mänsklig ondska och skuld genom att döda 

Henne och kasta Henne ”i en sjö av brinnande svavel”.151 Nu skall "livets vatten, klar som 

kristall" rinna från Kristus tron.152 ”Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod 

livets träd, som bär frukt tolv gånger om året /…/ Och ingen förbannelse skall finnas mer /…/ 
                                                 
148 Nietzsche s 73. 
149 Ibid. s 48. 
150 Tarkovskij s 8.  
151 Upp 22:1-5 
152 Upp 22:1 
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Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens 

ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evighet.”153 Han har 

därmed öppnat upp för den eviga freden genom sitt hjältedåd. Roten till det onda, den 

skenheliga kristendomen i Nietzscheansk anda är reducerad till formerade döda kroppar 

blottade efter syndaflodens tillbakadragande.154

        I epilogen rinner detta klara livselixir i omvänd ordning nerifrån och upp. En mängd 

”verkliga kvinnor” eller ’feminina konstnärliga aspekter’ sköljer upp mot denna 

Nietzscheanska Kristusfigur som inspiration för gudomligt skapande. Den skapande 

konstnären – skaparen – har åter kraft att skapa. Kraften att gestalta bilden av konstnärens 

uppgörelse med roten till det onda – ångesten – Antichrist! Cirkeln är sluten. Shamanen 

transformeras till regissör och håller upp en spegel mot åskådaren. Jag såg venussymbolen i 

Antichrist. Vem gjorde inte det? Men det är ju Jesus Kristus på korset!  

” Kristus som Antikrist – den tanken torde, och borde, tänkas ut i sina konsekvenser.”  
   Friedrich Nietzsche155  
      Det är inte intrigen i sig som är av betydelse – att Han dödar Henne – utan det som 

befinner sig på den meta metadiegetiska nivån som utgör kampen mellan trosfilosofierna. 

Kampen mellan Nietzsches filosofi och den kristna trons filosofi. Där skift-nyckeln 

bokstavligen får spela rollen som nyckeln till ett skifte – ett paradigmskifte från den kristna 

trons Uppenbarelsebok till en Nietzscheansk motsvarande!156 Hans och Hennes öde kan ses 

som determinerade av Den skapande konstnärens lidelser och inre troskamp. von Triers egen 

ångest. I all ära. 

  
          ”Ansvariga för allt, blott ej för era drömmar! Nej, det kan man tänka sig: finns det nämligen något 

            för er egnare än just era drömmar! Skulle drömmarna inte vara just ert egna verk?  

            Stoff, form, skeende, skådespelare, åskådare, scen och salong: allt är ju ni själva! Bortom  

            gott och ont, bortom tid och rum! Eller bättre: med gott och ont, tid och rum inneslutna  

            i drömmandets konstnärliga skapande. Denna nattliga diktan och diktamen – är dagens verkan  

            bara en dröm bland många? Vem drömmer då dagen? Och vem är ansvarig för den drömmen, ni         

            moralens förståsigpåare?”157  

                                                 
153 Upp 22:2-5 
154 ”Den kristne gudens uppkomst markerar även uppnåendet av skuldkänslans maximum på jorden.” Med 
hedendomen däremot skulle en ny slags oskuld födas fri från den kristna skuldbelastningen av sinnlig njutning 
menar Nietzsche. Nietzsche s 76-77. 
155 Nietzsche s 77. 
156 Skiftnyckel – I manus ”Monkey wrench” på danska: Skiftenøgle.  
157 Nietzsche s 75-76. 
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Bilaga: Dialog-synopsis av filmen Antichrist (min övers.) 

 

Prologen:  

 

Han vrider på kranarna. Hon duschar. Ett fönster slår upp av vinden. Hon ser rådjurslik ut. 

Han ser fokuserat på henne när hon duschar. Ett ”duschregn” faller till höger om honom. 

… Paret ser ut att älska i det lätta ”duschregnet”. Närbild på penetrering. En barntandborste 

faller från ett handfat när paret älskar där. Närbild på Hennes fot som tar ett steg på vågen. 

Paret älskar på ett puzzel föreställande tre djur: en hind, en räv och en fågel. Paret älskar vid 

tvättmaskinen. En nalle hänger i en heliumballong som strävar uppåt men som är nedtyngd av 

nallens vikt. Den rör sig mot tittaren av en vindpust. En mobil av en månskära omgiven av 

några stjärnor hänger till vänster i bilden. Paret lägger sig i sängen och fortsätter älska i 

missionärsställning. Samtidigt tonar ett babylarm fram i bilden. Det är inställt på ljudlös men 

visar visuellt att det larmar. Ett litet Barn står i en spjälsäng och slår nallen som nyss hängde i 

ballongen mot ett babylarm. Tre små tiggarfigurer i metall syns i helbild vända mot 

åskådaren/tittaren. De har skyltar på sina bröst där det står Pain – Grief – Despaire. En bok 

med lösa pappersark mellan sidorna fladdrar i bakgrunden. Barnets fötter kommer ner från 

spjälsängen. Små skor står i fel ordning på golvet nedanför den. En vuxen naken fot välter en 

genomskinlig öppen glasflaska. Barnet visar nallen ut genom ett fönster. Nallen dyker upp i 

fönstret sett utifrån. Vatten rinner ur flaskan. Barnet öppnar barnhagen. Vattenflaskan faller 

från ett bord. Barnet står utanför parets sovrum och ser dem när de älskar. Snöflingor blåser in 

på barnets rygg från det öppna fönstret och han vänder sig om. Barnet drar en stol mot bordet 

med ”De Tre Tiggarna”. Dessa är nu bortvända, med ryggarna mot tittaren. Närbild på det 

älskande paret. Barnet står på bordet och sveper ner ”De Tre Tiggarna” som faller till golvet. 

Han smeker Henne ömt under hakan. Barnet står i fönstret och håller upp nallen, blickar 

uppåt, halkar, och börjar falla. Hon är absorberad av sin sexuella upplevelse. Barnet faller. 

Han blundar. Barnet faller. Nallen faller efter. Hon uttrycker klimax i sitt minspel. Barnet 

faller sakta. Ur fågelperspektiv ser vi hur Barnet träffar marken. Tre skuggor syns från Barnet 

vid nedslaget. Tvättmaskinen tvättar motsols. Nallen träffar marken, studsar i snön (den som 
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är lätt faller mjukt). Hon blickar uppåt med ’saligt’ uttryck. Tvättmaskinen stannar. Endast 

vita plagg i maskinen. 

 

 
Kap. 1 Grief: 

 

Kista med en bukett prästkragar I bil. Regndroppar på fönsterrutan. Begravningsfölje går efter 

den rullande bilen. Han gråter. Hon är sammanbiten och svimmar plötsligt av. Han skyndar 

fram till Henne.  

 

*Dag 1. 

(Han kommer med blå blombukett) 

Han: Hej, hur är det? 

Hon: Pratade vi inte om det nyss? 

Han: Det var igår. Idag är det tisdag. 

Hon: Så jag har varit här länge? 

Han: En månad. 

Hon: Wayne säger att...mitt sorgemönster är atypiskt.  

Han: Ja. 

 

*Dag 2. 

Han: Jag pratade med Wayne. Jag tycker han ger dig för mycket medicinering, aldeles för 

mycket 

Hon: Sluta, snälla. (Lita på att) Andra kan vara smartare än dig... 

Han: Han har precis gått ut läkarutbildningen. Han vet inte vad han gör. Jag har behandlat tio 

gånger fler patienter än han har. 

Hon: Men du är ingen läkare. 

Han: Nej, det är jag inte. Och jag är stolt över det när jag möter en läkare som han. Det är 

inget atypiskt med din sorg. 

Hon: Det var mitt fel. 

Han: Jag då? Jag var också där. 

Hon: Jag kunde ha stoppat honom. 

Han: Nej. 
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Hon: Du visste inte att han hade börjat vakna den senaste tiden. Jag var medveten om att han 

vaknade ibland...och kröp ur sängen...och gick omkring...när du trodde att han hade somnat. 

Han kunde öppna barngrinden. Han vaknade...och var förvirrad...och ensam. 

 

*Dag 3. 

Hon: Dr Wayne sa att du vill ha hem mig. Du kunde inte låta det vara, eller hur? Du var 

tvungen att lägga dig i. 

Han: Det här stället leder ingen vart. Tvärtom. Sorg…det är ingen sjukdom. Det är en naturlig 

hälsosam reaktion. Du kan inte bara ta bort den. Det ska man inte. 

Hon: Wayne vet att du är terapeut. Han sa att du inte borde behandla din egen familj. 

Han: I princip håller jag med...men 

Hon: Men du är så mycket smartare. Inte sant? 

Han: Jag älskar dig. ... Inget smärtar mer än att se den man älskar...utsättas för misstag och 

fel. ... Ingen terapeut kan veta så mycket om dig som jag gör. 

(Närbild på blomstjälkar i vasen, grummligt vatten, orosljud.) 

 

*Dag 3 eller 4? 

(Hemma. Brev i brevlådan på den svarta dörren, han tar brevet. Hallen ser något ruffig ut. 

Han stoppar brevet i fickan. Går genom köket (traditionellt samtida) till barnrummet 

(traditionellt samtida) som ter sig något annorlunda mot i prologen (det är något med 

fönster…nu anar man ett fönster till höger om spjälsängen, i prologen har man en känsla av 

att fönstret han visade nallen låg till vänster). Han fortsätter till badrummet där Hon tvekande 

till slut häller piller i toaletten. Kylig känsla, ljusblå toa och handfat.) 

(Hon gråter i Nics rum. Han kommer in och tröstar) 

Hon: Det gör ont. 

Han: Jag vet. ... Det finns inga omvägar. 

Hon: Jag vill också dö. 

Han: Det kommer jag inte tillåta. 

Hon: Kommer det bara att fortsätta? 

Han: Nej. Nej det förändras. 

Hon: Kommer det att bli värre? 

Han: Ja, det blir det. 

 

*Kväll. 
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(I sängen) 

Hon: Du har alltid varit frånvarande för mig och Nic.När jag tänker på det...väldigt, väldigt 

frånvarande. 

Han: Ok. Kan du ge mig några exempel? 

Hon: Helvete, det är inte så svårt att förstå. Som förra sommaren till exempel. Du var 

fruktansvärt frånvarande förra sommaren. Som far och som man. Och det var Nics sista 

sommar du missade. Sorgligt. ... Jag har aldrig intresserat dig...tills nu...när jag är din patient. 

... Jag kanske inte borde tala om det här? 

Han: Det finns inget du inte kan tala om. 

Hon: Du bryr dig inte om ifall ditt barn lever eller är död. ... Du har säkert en massa 

intelligenta terapeutsvar på det. Har du inte? 

Han: ...Faktiskt...Det var för att respektera din vilja. Du ville ha lugn och ro när du skrev. 

Hon: Jag kanske inte menade det. 

Han: Vad jag förstod...var att du ville vara ensam när du skrev. Att du och Nick skulle åka till 

Eden, bara ni två. ... På det viset kunde du avsluta din avhandling. 

Hon: Men det gjorde jag inte. 

Han: Inte? 

Hon: Ser du? Du visste inte ens om det. 

Han: Varför gav du upp det? Det är inte likt dig. 

Hon: Hela projektet verkade mindre viktigt där uppe. Som du sa när jag talade om mitt 

tema/ämne. Svamligt. 

Han: Jag har aldrig kallat ditt projekt svamligt. 

Hon: Du kanske inte använde det ordet, men det var vad du menade. Och helt plötsligt blev 

det svamligt/ytligt. ... Eller till och med värre, nån slags lögn. 

Han: Jag förstår. 

Hon: Nej, du förstår inte. Du förstår massor, men inte det. 

(Hon kysser Honom) 

(Bild på späda böjda björkar. Oroande ljud) 

(Ångest-montage på Henne. Oro, öga…hjärtljud och orosljud) 

(Hon vaknar i sängen. Har andningsproblem/ångest) 

Han: Andas in och räkna till fem. .. Håll kvar. Gör som jag. Andas in. Andas in och räkna till 

fem. Andas in. Två. Stanna hos mig. Stanna hos mig. Jag ska lära dig att andas. Andas in.Två, 

tre, fyra, fem. Håll in. Två, tre, fyra, fem. Andas ut. Bra. Föreställ dig att du blåser på dina 

maskrosblommor.  
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(bild på Henne i grönska blåsandes på maskrosblommor)  

Han: (röst i bakgrunden) Lugnt och försiktigt. ... Ja, det är bra. Det är bra.  

(Bild paret i sängen) 

Han: Jättebra. ... Jag sa att det skulle bli en förändring. ... Du sörjer fortfarande, men du är i en 

ny fas. 

Hon: Vilken fas? 

Han: Ångestfasen 

Hon: Ångestfasen? 

Han: Ja 

Hon: Det här är fysiskt. ... Det är farligt. 

Han: Nej, det är inte farligt...Precis som din sorg inte var farlig. Huvudelen av ångesten är 

fysisk.  

(Ångestmontaget: Hans röst: Yrsel. Torr i munnen. Man hör fel. Skakningar. Tung andning. 

Snabb puls. Illamående.) 

(Hon vill ha sex) 

Han: Lugn. Knulla aldrig din terapeut. Oavsett hur mycket din terapeut skulle gilla det. Jag 

vet att det förvirrar dig, men det är inte bra för oss...Gör andningen. Håll in. Andas ut. 

Hon: Älskar du mig? 

Han: Ja, det gör jag. 

Hon: Hjälp mig då! 

(Bild på kusliga snåriga träd i kontraststarkt ljus, orosljud, skuggor som flimmrar. Han (med 

mörk basröst): Det är det jag gör.) 

*(Hon duschar) 

Han: Exponering. Det är det enda som fungerar. Allt annat är bara snack. Du måste ha modet 

att stanna i situationen som skrämmer dig. Då lär du dig att rädslan inte är farlig. 

(Vid matbordet. De blå blommorna skymtar mellan dem.) 

Han: Vi gör en lista på saker du är rädd för. Längst upp sätter vi situationen som du fruktar 

mest. 

Hon: Men jag vet inte vad jag är rädd för. 

Han: Ta den tid du behöver. 

Hon: Jag tänker. 

Han: Okej. 

Hon: Jag tänker på...Kan jag inte bara känna rädsla utan något speciellt objekt? 

*(Hon kommer in i badrummet. Har ångest. Försöker dricka ett glas vatten men skakar. Slår 
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huvudet i toalettstolen. Han hör Henne och kommer in.) 

Han: Nej, nej...Lugna dig. 

(Han tar med henne till sängen. Han lägger sig ovanpå henne. Hon drar av honom 

kalsongerna. De har sex.) 

Han: Det här duger inte. Det dummaste jag kunde göra mot dig. 

(Något senare i sängen) 

Han: Om du inte kan berätta för mig...vad du är rädd för, kanske det vore lättare att säga var 

du är rädd. Var känner du dig mest utsatt? Var är det värsta stället? ... Lägenheten? Gatan? 

Affären? Parken? Kanske att lyssna på någon? 

Hon: Skogen. 

Han: Skogen? 

Hon: Skogen, ja. 

Han: Det är lustigt eftersom du var den som alltid vill till skogen. ... Vad är det som skrämmer 

dig med skogen? Vad skrämmer dig där?   

Hon: ...Allting. 

Han: Berätta vad du tror ska hända i skogen. Är det någon speciell skog? 

Hon: Eden. 

Han: Eden? ... Vad säger du om vi sätter...trädgården runt Eden i toppen av pyramiden. 

Hon: Nej. Inte precis i toppen. 

*(Hon kysser honom.) 

Han: Nej. Sluta..(skrattar) 

(De tumlar runt i sängen. Busar.)  

Han skrattar: Sluta 

(Han skriker till. Hon bet honom i bröstvårtan.)  

Han: Det är lungt. 

Hon: Förlåt 

Hon: Jag vet inte... 

*(Skog från tågfönster. Demoniska ansiktsbilder skymtar förbi. De liknar Henne. Men ett av 

dem är ett fotomontage av Hans och Hennes ansikten förvridna i skräck.) 

(Bild av Hennes spegelbild i tågfönstret. Bild på henne.) 

Han: Vi kan börja med att jobba på dina förväntningar. ... Blunda. ... Känn sätet under dig. 

Känn dig själv sjunka ner i det. Det omsluter dig. Det är en skön känsla... Allt du känner är en 

behaglig värme.. och tyngd. Du andas djupt...regelbundet...och lungt. Föreställ dig att du är 
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vid Eden. Föreställ dig att du anländer till Eden genom skogen. Berätta vad du ser. 

*Hypnosscenen i super slowmotion, blåtonad dimma ligger över platsen som visualiseras:  

(Hon går över den lilla bron.) 

Hon: Jag är på bron. Det är kväll. Nästan inga fåglar hörs. Vattnet rinner ljudlöst. Mörkret 

kommer tidigt här nere. Jag går in i det.  

(Hon går bland ormbunkarna) 

Hon: Små rådjur gömmer sig bland ormbunkarna som vanligt. 

Han: Är det svårt att gå där? 

Hon: Nej. Inte riktigt. Det är nästan okej.  

(Filmat inifrån rävens gryt. Hon går förbi.) 

Hon: Inne bland träden...nästan där...finns den gamla rävlyan. 

Han: Hur känner du dig där? 

Hon: Jag kan inte säga säkert. Det borde vara lätt att passera. Till slut, är det som att gå 

genom lera. 

(Hon går förbi det döda trädet) 

Hon: Stammen är tjock...trädrötterna så långsamma. Den har någon märklig slags 

personlighet. Det har jag alltid känt. 

(Hon går mot stugan) 

Han: Och nu? Var är du? Är du på väg mot stugan? 

Hon: Ja, det är jag. ... Jag går uppför stigen...genom det höga gräset. 

Han: Nej, gå inte in, gå inte in. ... Det är utsidan du är rädd för. Se dig (inte?) omkring. Nej!... 

Lägg dig i det gröna. 

Hon: Du vill att jag lägger mig ner? 

Han: Lägg dig på gräset.  

Hon: På plantorna? 

Han: Ja! Lägg dig på plantorna. 

(Närbild i fågelperspektiv på henne när hon lägger sig i gräset. Blundar.) 

Han: Ligger du ner? 

Hon: Ja 

Han: Hur ser allting ut omkring dig? 

(Bilden zoomar ut en bit till halvbild) 

Hon: Grönt. ... Allt är väldigt grönt. 

Han: Bra. ... Kommer du göra det jag ber dig? 

Hon: Ja...Vad vill du att jag ska göra? 
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Han: Jag vill att du...smälter in i det gröna. ... Kämpa inte emot. Bli bara grön! (Helbild 

fågelp. Hon blir grön) 

(På tåget) 

Han: Oavsätt vad som hände så var du där, du klarade det. .. Låt rädslan komma om den vill. 

.. Kom ihåg, det som hjärnan kan föreställa sig och tro på kan den uppnå. 

(Taxi åker över bro in i tät skog. 6 st entoniga Trumslag.) 

(Paret vandrar i skogen uppför.) 

(Hon skyndar att sätta sig på en stubbe och tar av ena skon) 

Han: Vad är fel/det? 

Hon: Marken brinner. 

Han: Marken brinner inte. ... Vi måste fortsätta. 

(Han hjälper henne att sätta på strumpa och sko. De går vidare.) 

Hon: Jag vill lägga mig ner. En liten stund bara.  

Han (ler): Visst! Ja, vi tar en paus. 

(Hon vilar på en filt under ett träd, vid stammen. Han strosar iväg i naturen. En onaturlig vind 

hörs och syns i grönskan. Han tittar plötsligt mot kameran, precis bredvid den. Han smyger på 

ett rådjur. Slowmotion: hinden har ett dött kid hängande ur sin genitala del. Han möter dess 

blick. Hinden vänder och springer skyggt iväg. Han ser det döda kidet. Orosljud)   

 

  

 

Kap 2. Pain (Chaos reigns) 

 

 

(Fortsättning: I skogen. Hon har vaknat.) 

Hon: Borde vi inte fortsätta? 

(Han halvligger på marken.) 

Han: Jo. ... Jo, det borde vi. 

(De närmar sig en liten träbro som leder över en bäck. Hon tvekar. Tar stöd i broräcket. Har 

ångest.) 

Han: Stanna i det. ... Jag vet att det smärtar... 

(Hon springer över bron) 

Han: Stanna i det! 

(Hon springer iväg. Han strosar. Han stannar till vid ormbunkarna. Ser sig omkring. Han går 
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förbi rävlyan. Tittar hastigt dit och går förbi. Kommer fram till det döda trädet, går förbi. 

Närmar sig Edens stuga. Står utanför stugan, tittar på långt avstånd mot kameran och sen mot 

stugan. Går istället till den intilliggande snickarboden. Ser på slipstenen och tar på den. Går in 

och ser sig omkring, stänger verktygslådan. Står utanför stugan. Man ser en del av en brashög 

av kvistar till vänster i bild. Han tittar mot den eller mot kameran en kort stund innan han går 

in i stugan (långt avstånd). Han är inne i stugan, Hon ligger på sängen. Han lägger en filt över 

henne. Han lägger sig och får syn på några foton av Nic och av Nic och Henne som Han tittar 

på. Nic har felvända skor, och Hon ser sammanbiten och lite sorgsen/rädd/arg ut på bilden. 

Ekollon börjar falla på taket när de sover. Han vaknar till. Hon också.) 

Hon: Det är bara de dumma ekollonen. 

*Ny dag: 

(Han vaknar. Det är ljust. Hans högra hand hänger utanför fönstret, fulla av stora vita 

fästingar. Han andas häftigt när Han tar bort dem. Morgon: Hon kommer ut på verandan. Han 

lägger ut två stora stenar i gräset.) 

Hon: Vad gör du? 

Han: Jag fixar en liten (fysisk) övning. ... Det är som..som en lek. Du lurade mig igår. Det är 

inte bra att springa. Du måste verkligen känna gräset. ... Du ska gå från den här stenen..till den 

här. ... Är du redo? Här. Jag kan ge dig lift. ... Jag sätter ner dig vid den första stenen. ... 

Stanna i det. ... Så..jag sätter ner din fot. Jag har dig . Jag är här. 

Hon: Jag kan inte göra det. 

Han: Jodå, du kan och du ska, precis som jag ska. Vi går tillsammans. Vi går 

tillsammans...Okej...Andas. Kliv ner från stenen och ställ dig på gräset. Kliv ner. Se, vad 

hände. Inget...Fortsätt andas. Jag h.ar dig. Det går ju jättebra. ... Fortsätt andas...fem, fem och 

fem. Du är nästan där...Det går jättebra... 

(Bild på kvistig mark där Hennes nakna fot trampar) 

Han: Det går bra! ... Vi är framme! Vi är framme!  ... Du klarade det. ... Du lärde dig 

något...Eller hur? 

(Hon gråter) 

Han: Det fixade du galant...det fixade du galant. 

(Hon tittar plötsligt upp mot ett träd. En fågelunge ramlar ner därifrån i en myrstack. Myrorna 

äter på den. En falk kommer och tar den, flyger upp i trädet och äter den levande.) 

(I stugan: Hon gråter, ligger nerbäddad. Han tröstar.) 

Hon: Jag saknar honom så mycket. 

(I stugan: Han häller upp vin. En brasa är tänd. Hon sitter i rummet. Ekollonen faller ljudligt.) 
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Hon: Jag har varit rädd här uppe förut. 

Han: Ja, det verkar troligt. 

Hon: Jag visste bara inte att det var rädsla. ... Jag blev rädd och slutade skriva. 

Han: Vad var annorlunda sista gången? 

Hon: Jag hörde ett ljud. 

(Tillbakablick: Hon klipper ut en bild på tre hängda häxor. När hon ska sätta in den i sin bok 

Gynocide hör hon plötsligt barnskrik. Hon ser sig omkring och springer ut och letar runt 

huset.) 

Hon: Nic! Nic! 

(Hon springer till bäcken. Står på den lilla bron och ser förvirrad ut. Hon försöker lokalisera 

ljudet.) 

Hon Skriker: Nic! Nic!   

(Hon är utanför snickarboden tittar in. Där sitter Nic tyst och leker med ett vedträ. En borr 

ligger bredvid honom på golvet. Skriket fortsätter. Hon går ut igen. Står med nacken mot 

kameran. Hon vänder sig plötsligt mot kameran och tittar uppåt mot himlen. Kameran filmar 

plötsligt upp mot bergigt skogslandskap bakom och över hennes huvud. Skogslandskapet 

tonar sen in i en närbild av Hennes hår där hon sitter i stugan igen.)  

Han: Du hörde inte Nic skrika. 

Hon: Uppenbarligen inte. 

Han: Eftersom du upplevde något du inte kan förklara rationellt placerade du Eden högt upp i 

pyramidskalan. ... Eden var det som satte igång din rädsla. Du drog förhastade slutsatser och 

knöt känslorna till platsen. När du känner dig hotad är det naturligt att reagera. Om faran var 

verklig, skulle din rädsla rädda ditt liv. Ditt adrenalin skulle hjälpa dig att fly. Men det du 

upplevde var panik och inget annat. Skriket var inte verkligt. 

(Han är och fyller på sitt vinglas när Hon överfaller honom. Glaset går sönder och han brottar 

ner henne på golvet.) 

Hon: Du borde inte ha kommit hit. Du är bara så förbannat arrogant. Men detta kanske inte 

varar. Har du nånsin tänkt på det? 

*(Hon sitter med ett täcke om sig. Han ligger bredvid.) 

Hon: Ekar växer för att bli hundratals år. De behöver bara producera ett träd vart hundrade år, 

för att föröka sig. Det kanske låter irrelevant för dig, men det betydde mycket för mig att inse 

det när jag var här uppe med Nic. ... Ekollonen föll på taket då också. De bara föll och 

föll..och dog och dog. ... Och jag förstod att..allting som brukade vara vackert med Eden...var 

kanske avskyvärt. 
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(Bild när ekollonen faller över taket i mörkret) 

Hon: Nu kunde jag höra..det jag inte kunde höra innan...Skriet från..alla ting som ska dö. 

Han: Det är väldigt..rörande....Om det var ur en barnbok....Ekollon gråter inte. Det vet du lika 

väl som jag. Det är vad rädsla är. Tankarna förvränger verkligheten. Inte motsatt. 

(Ekollonen fortsätter att falla över taket.) 

Hon: Satans kyrka... 

Han: Satan..Jesus.. 

Hon: Naturen är Satans kyrka. 

(Hon vänder sig hastigt om mot fönstret där det blåser in ekollon i diskhon) 

Han: Vad är det? 

Hon: Där har du honom...Det var hans andetag.  

(Han skyndar sig upp och stänger fönstret... Ekollonen fortsätter att falla intensivt. Han 

skriver Satan högst upp i pyramiden. Stryker sen över det. Hon talar i sömnen.) 

Hon: Nic..du drev bort från mig sist. Han var alltid där ute. 

(Bild ur högt fågelperspektiv, slowmotion: Nic går i en hårt onaturligt belyst skog i 

nattmörkret. Trädets skuggor rör sig sakta mot Nic)  

Hon: Han kanske skulle ha gjort mer för att vara där för mig 

(Han lägger in vedträn i kaminen. Tändstickorna fungerar ej när Han försöker tända dem. Han 

letar efter tändstickor i rockfickan och hittar obduktionsrapporten. Han öppnar den och 

läser..tittar mot Henne som sover. Vänder sig sen plötsligt om mot kameran och tittar in i 

den/mot den (Hårt ljus - det är svårt att avgöra om han tittar in i kameran, men det känns så) 

Hastig utzoomning) 

(Drömbild i slowmotion, ansikte och axlar: av Honom ståendes i ett regn av ekollon. Han 

tittar stint in i kameran. Helbild: Han står under den gamla eken med stugan till vänster, 

ekollonen faller över honom. I förgrunden rör sig små ekplantor, de vissnar och dör.) 

(Morgon, fåglar kvittrar. Hans händer i närbild. Högerhanden har små såriga prickar från 

fästingarna. Han dricker ur en blå mugg. Hon kommer ut på verandan där han sitter. Sätter sig 

bredvid honom.) 

Han: Du ser ut att ha sovit gott. 

Hon: Tack, det har jag. ... Jag vill bara säga hur glad jag är att du är här. ... Jag älskar dig, 

älskling. ... Sov du gott? 

Han: Jag har bara haft många..galna drömmar. 

Hon: Drömmar är inte intressanta för den moderna pskologin. Freud är död, eller hur? 

Han skrattar: Ja! 
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(Hon går självsäkert iväg i naturen..stannar vid rävgrytet. Han står där och tittar på Henne.) 

Han: Vad gör du? 

Hon: Titta... 

(Hon håller in handen i rävgrytet) 

Hon: ...Jag mår bra igen. 

(Hon går till bron och stampar på den, går ner i bäcken och går baklänges.) 

(Han sitter på något i skogen, Hon står framför honom.) 

Hon: Jag är botad...Du är så smart/Intelligent. ... Jag mår bra. 

(Hon kramar om Honom. Han ser frågande ut och är aningens passiv.) 

Hon: Du kan inte bara vara glad för min skull, eller? 

(Hon vänder sig om och går iväg. Han står och stirrar framför sig. Hon går bland 

ormbunkarna. Han kommer långsamt efter, nästan smygandes. Bild på ormbunke som rör sig. 

Bild på Honom på långt håll. Han reagerar på prasslet bland ormbunkarna. Vänder sig då mot 

kameran. Han smyger sig sakta mot platsen där det rört sig. Närbild på hans nacke när han 

smyger. Framifrån. Onaturlig hård vind hörs och några ormbunkar rör sig, men inte 

motsvarande vindstyrkan som hörs. Han böjer sig ner och tittar bland ormbunkarna. Ser där 

något pälsbeklätt på marken. Han sträcker ner sin högra hand. Det ringer och plingar plötsligt 

till och en fräsande räv med bjällra runt halsen kommer upp ståendes. Han ryggar tillbaka lite. 

Ny bild på en mycket tuffsig räv som äter av sitt eget kött. Någon pingla syns ej här. Bild på 

Honom. Bild på räven som nu står, bjällra syns ej.) 

Räven: Kaos råder/härskar. 

 

Slut 

 

Kap 3. Despair (Gynocide) 

(Han står kvar bland ormbunkarna, tittar ner. Det börjar regna från höger. Han tittar mot 

kameran (ljuset är hårt och hans ansiktsdrag fräts nästan ut av ljuset. När Han stått så ett tag 

fäller han upp rockkragen. (Det ser ut som om Han är regisserad.)) 

(Hon ligger nerbäddad, Han står bredvid. Det regnar utanför fönstret. Han tittar ut. Man ser 

två regnfyllda glas som svämmar över och sen en stege som ligger lutad mot verandan. Han 

tittar plötsligt upp mot innertaket. Bild på vindslucka. Han tittar upp. Bild på Henne som 

sover. Han tar på sig en genomskinlig regnkappa och går ut och hämtar stegen, kommer in 

och tänder en lykta och klättrar upp på vinden. Han ser otäcka bilder upphängda på väggen 

som föreställer tortyr och mord på kvinnor. Bl.a en kvinna som hänger på ett kors och en man 
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som står nedanför med ett kors i handen som han håller upp mot henne. En bild där en kvinna 

torteras med hjälp av ett hjul (vetenskapens uppfinning) En berömd bild av "vattenprovet", 

som det rinner lite om p.g.a. regnet ute som läcker in. Vi ser Hennes bok Gynocide som ligger 

bredvid en stjärnbildskonstellation med fyra tecknade figurer: En Räv i vars kropp det står 

skrivet "Pain", en Fågel där "Despair" står inskrivet och ett Rådjur där det står Grief. Dessa tre 

utgör tillsammans stjärnbilden "De Tre Tiggarna". Uppe till vänster om dem är en bild av en 

fågel med halvt utbredda vingar i vars kropp det står Corvús. Han tittar i Gynocide boken där 

det finns div. papper och anteckningar insatta. Han läser hastigt några rader och bläddrar sen 

några sidor. För varje sida blir handstilen mer och mer oläslig och bokstäverna större och 

större. (Utanför hörs en trädstam knäckas och vi får se den falla till marken. Ännu en kraftig 

gren bryts av på trädet bredvid utan någon till synes orsak.) 

*(Han ligger och skriver i ett anteckningsblock. Väcker Henne. Hon sätter sig sömnigt upp.) 

Han: Jag vill göra en övning till. Det är som ett rollspel. ... Min roll är..alla tankar som 

framkallar din rädsla. Din är att tänka rationellt. ... Jag är naturen. Allt det du kallar naturen. 

Hon: Okej, mr Natur. ... Vad vill du? 

Han: Att skada dig så mycket jag kan. 

Hon: Hur då? 

Han: Hur tror du? 

Hon: Genom att skrämma mig? 

Han: Genom att döda dig. 

Hon: Naturen kan inte skada mig. Du är bara allt det gröna där ute. 

Han: Nej, jag är mer än så.. 

Hon: Jag förstår inte. 

Han: Jag är utanför, men också...innanför. ... Alla människors natur. 

Hon: Jaha, den sortens natur. ... Den naturen som får folk att göra onda saker mot kvinnor? 

Han: Det är exakt vem jag är. 

Hon: Den sortens natur intresserade mig mycket av när jag var här uppe...Den naturen var 

ämnet för min avhandling. Men du borde inte underskatta Eden! 

Han: Vad gjorde Eden? 

Hon: Jag upptäckte något mer i mitt material än jag väntat. 

(Bild på Hennes bildmaterial: gummor som ger djävulen bebisar, en kvinnofigur med horn 

eller åsneöron..) 

Hon: Om människans natur är ond...så är det också en förbannelse av... 

Han: Av kvinnorna? ... Kvinnornas natur? 
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Hon: Alla systrarnas natur. ... Kvinnor kontrollerar inte sina kroppar. Det gör naturen. Det står 

skrivet i mina böcker. 

Han: Litteraturen du använde i din research handlar om onda saker som begåtts mot 

kvinnor..men du tolkade det som bevis på kvinnors ondska? ... Du förväntades vara kritisk 

mot dessa texter, det var din avhandling. Istället tar du det till dig. Förstår du vad du säger?  

Hon: Glöm det. Jag vet inte varför jag sa det. 

Han: Jag kan inte jobba mer nu. 

*(De har samlag. Hon sitter på honom. Hon gråter.) 

Hon: Slå mig! 

Han: Va? 

Hon: Slå mig så det gör ont. 

Han: Nej. 

Hon: Slå mig, snälla! 

Han: Nej! 

Hon skriker: Jag står inte ut med det här! 

Han: Jag vill inte...Jag vill inte. 

Hon: Då älskar du mig inte. 

Han: Okej...jag kanske inte älskar dig. 

(Hon sliter sig loss och springer ut. Han tittar ut genom fönstret. Det är natt. Hon lägger sig 

vid ett stort träds rötter och masturberar. Han kommer och lägger sig ovanpå henne. Han slår 

henne på kinden.) 

Hon: Igen! Igen! 

(Han slår igen. Omfamnar henne.) 

Hon: Systrarna från Ratisbon kunde starta en hagelstorm. 

(Tecknad bild på två nakna kvinnor som startar en hagelstorm) 

(Vi ser paret uppifrån, bakifrån när de har samlag. Inzoomning på hans nacke och hår. 

Utzommning. Vi ser paret och trädets enorma rotsystem som nu är avtäckt. Bland rötterna 

ligger mänskliga armar och händer inflätade. Paret fortsätter ha samlag.) 

(Bild på stark vind i mörka granar.) 

*(I stugan dimmigt dagsljus syns genom fönstret.) 

Han: Jag tänker inte fortsätta med det här om du inte lyssnar på mig! 

(Han går omkring. Hon sitter i en fåtölj.) 

Han: Gott och ont...har inget med terapi och göra. Vet du hur många kvinnor som mördades 

under 1500-talet bara för att de var kvinnor. Det vet du säkert. Många. Och inte för att de var 
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onda. 

Hon: Jag vet. Men jag glömmer det ibland. 

Han: Det onda du talar om, är en besatthet. Besatthet är inte verklighet, det är vetenskaplig 

fakta. Ångest kan inte lura dig till att göra saker du inte skulle ha gjort annars. Det är som 

hypnos, du kan inte hypnotiseras till att göra saker du normalt inte gör, något emot din natur. 

... Förstår du mig? 

Hon: Ja, jag tror det. 

Han: Du tror det..Du behöver inte förstå mig, bara lita på mig! 

(Hon är tyst.) 

(Hon lägger in papper i kaminen. Hittar obduktionsrapporten.) 

Hon: Vad är det här? 

Han: En kopia av obduktionsrapporten. 

Hon: Obduktionen? ... Har de utfört en obduktion? 

Han: Jag ville inte berätta för du mådde inte bra. 

Hon: Hittade de nått? 

Han: Inte nått som hjälper fallet. 

(Tillbakablick: Han läser rapporten: "Det enda onormala är en liten missbildning i offrets 

fötter från ett tidigare stadium. Det har ingen betydelse för det här fallet." Han tittar på en 

röntgenbild av en fot.) 

(Hon sitter och läser i papper. Han kommer och visar Henne ett foto av Nic med de felvända 

skorna.) 

Han: Var du medveten om att du satte på Nics skor fel på den här bilden? 

Hon: Det gjorde jag...vad konstigt. ... Jag var väl tankspridd den dagen. 

(Han går ut i en stark vit dimma in i snickarboden. Hon sitter kvar i stugan och tänker och 

tittar sig omkring. Han tittar på fler bilder av Nic och de felvända skorna.) 

(Drömbild/återblick: Hon sätter på Nic skor, han gråter. Hon är tyst och sammanbiten.) 

(Åter i snickarboden. Han lägger bilderna i en låda (Knappt synlig) och vecklar sen upp 

lappen med pyramiden. Skriver dit "Me" överst och säger samtidigt "Hon själv". Hon kommer 

plötsligt bakifrån och slår honom hårt med ett vedträ. De slåss.)  

Hon skriker: Ditt svin! Du tänker lämna mig..eller hur? Ditt as! Du lämnar mig! 

Han: Det gör jag inte..jag hjälper dig. 

Hon skriker: Du lämnar mig! Eller hur? 

Han skriker: Nej! 

(Hon öppnar hans gylf och drar fram hans penis och sätter sig på honom. (Det liknar en 
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våldtäkt) 

Han: Jag älskar dig! 

Hon skriker: Jag tror dig inte...Jag tror dig fan inte! 

(Hon tar ett stort vedträ och slår hårt mot hans testiklar. Han svimmar av. Hon masturberar 

hans fortfarande erigerade penis som ejakulerar i blod. Hon reser sig och hämtar en 

skiftnyckel ur verktygslådan, skruvar loss slipstenen/kvarnstenen, borrar ett hål i hans vad, 

känner med fingret i hålet  och skruvar fast slipstenen/kvarnstenen där (Fast att den är 

fastskruvad ser vi först i nästa bild av honom.) Hon går ut i dimman och slänger skiftnyckeln 

under stugan.) 

(Han vaknar upp i frossa. Upptäcker slipstenen vid benet. Hyperandas. Skriker till av smärta. 

Han tar sig mödosamt till verktygslådan och letar efter något (troligtvis skiftnyckeln). Hittar 

den ej. Släpar sig liggandes ut, förbi en vedtrave och vidare i naturen. Hon kommer till 

snickarboden. Han släpar sig vidare. Hon står i snickarboden, dimman tränger in där.) 

Hon skriker: Var är du? Din djävel/bastard! Var är du? 

(Hon springer ut i dimman. Letar.) 

Hon skriker: Var är du? 

(Han släpar sig vidare. Hör hennes skrik eka "Var är du?". Dimman nästan ryker. Hon: "Var 

är du?". Hon skriker i bakgrunden: "Din jävel!" Han tar sig in i rävens gryt. Hon: "Var är du?" 

Hon är nu på rävlyan, skriker: "Var är du? ... Hur vågar du lämna mig?" Hon hukar på 

rävlyan. Hon skriker förtvivlat: "Du sa att du ville hjälpa mig! ... Var är du? ... Var är du?". 

Han är nu inne i grytet, det är mörkt. Han tänder en tändsticka och tittar in i hålan. Ser en 

fjäder sticka upp i jorden. Tändstickan slocknar. Han tänder en ny. Krafsar fram något ur 

jorden – en svart fågel som låg begravd. Den rör sig och vaknar till liv. Kraxar högt. Hans 

tändsticka slocknar, han tänder en ny. Hon skriker därute: "Var är du?". Hon står och skriker 

"Din jävel!" Hon hör fågelns kraxande. Hon lystrar och tittar upp. Fågeln kraxar (Som för att 

avslöja honom) Han börjar slå fågeln vålsamt med en liten sten. Hon går däruppe och lyssnar. 

Det är tyst. Hans tändsticka brinner ut. Fågeln tycks vara död. Den vaknar kraxande till liv 

igen. Hon hör den där ute. Han slår den vilt igen. Den vägrar dö. Hon hör den igen (den låter 

nästan som ett barnskrik). Hon står ovanpå rävlyan, lokaliserar ljudet nedåt under sig, hittar 

honom. Hon skriker flera gånger: Kom ut din djävel/bastard! Hon hämtar en spade och slår 

mot hålet, en stor sten täpper till det. Hon gräver och slår med spaden hysteriskt ovanpå 

rävlyan. 

 

Slut 
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Kap. 4 "De Tre Tiggarna" 

(Hon står över rävlyan i mörkret, börjar gräva fram Honom.) 

Hon viskar: Jag är ledsen. 

(Hon har fått upp Honom.) 

Han mumlar: Vi måste få bort den här saken från mitt ben. 

(Hon springer och letar efter skiftnyckeln i verktygslådan i snickarboden. Hon har glömt var 

hon lagt den.. Kommer tillbaka till Honom där Han ligger i skogen.)          

Hon: Jag kan inte hitta skiftnyckeln. 

(Hon släpar honom in i stugan.) 

Han: Ville du döda mig? 

Hon: Inte än ... De tre tiggarna är inte här än. 

Han: De tre tiggarna? ... Vad menar du med det? 

Hon: När de Tre tiggarna kommer..måste någon dö. 

Han: Jag förstår. 

(Hon lägger sig på Honom och gråter.) 

Hon: "En gråtande kvinna är en falsk kvinna." 

(Hon sitter bredvid Honom.) 

Hon: "Falsk i ben, falsk i lår..Falsk i bröst, tänder, hår och ögon."        

(Hon kysser Honom. Hon ställer sig upp och tar av sig byxorna. Hämtar en stor sax i 

köksskåpet. Lägger sig bredvid Honom. Tar hans hand och för den till sitt kön. Rör sin 

kropp.) 

(Drömscen/Tillbakablick superslowmotion: Från Prologens älskogsscen, Hon tittar 

utmanande mot kameran. Bild på Nic som klättrar upp mot bordet med De Tre Tiggarna.) 

(I stugan: Hon gråter, tar bort Hans hand och håller istället sin egen hand på sitt kön.) 

(Drömbild forts.: Nic faller från fönstret mot kameran, det är mörkt bakom honom. Hon tittar 

mot kameran med en njutningslysten blick när hon älskar med Honom.) 

(I stugan) 

Hon: Håll om mig...Håll om mig. 

(Han vänder sig mot henne och håller om henne i sömnen. Hon tar saxen och klipper av sin 

klitoris. Blodet pulserar ut. Hon Skriker. Hinden syns i närbild i skogen reagera på hennes 

skrik. Hon går ut och hukar sig i gräset en bit bort från stugan.  

Han vaknar till tittar upp och ner bakom sig, följer golvet upp mot fönstret (Vi ser detta 

rättvänt.). Han ser en klar stjärnhimmel där Han läser in "De Tre Tiggarna: Smärta, 
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Förtvivlan, Sorg. Man ser den tecknade bilden av stjärnkonstellationen från Hennes 

forskningmaterial på vinden Han sett tidigare, appliceras på stjärnhimmeln.) 

Han: En sån konstellation finns inte. 

(Drömbild/Tillbakablick i slowmotion: Nic faller från fönstret som i prologen. En hind står 

inne i rummet och ser Nic falla.) 

(Han ligger på golvet och hör Henne gråta, Hon sitter på huk en bit bort i rummet.) 

Hon: Ingenting av det är till någon nytta.  

(En annan bild av Henne i skräckljus där Hon upprepar repliken: Ingenting av det är till någon 

nytta.) 

Hon Skriker rakt ut: Neeej! 

(Den andra bilden av Henne skriker: Neeej!.) 

(Det börjar hagla kraftigt. Han vaknar till och ser Hinden med det döda kidet i rummet. Den 

står framför Henne som ligger en bit bort med ryggen mot Honom. Han blundar ett ögonblick, 

hör sen ett pinglande, ringande ljud. Räven kommer in och ställer sig bredvid Hinden. Strax 

hörs ett kraxande och Han försöker lokalisera ljudet. Han slår på golvet och hör fågeln där 

under. Med sin armbåge slår han hål i golvet. Han bryter sönder en bit murket trä från 

golvtiljan som ramlar ner i hålet varpå fågeln flyger upp och sätter sig bredvid de andra djuren 

som ligger vid Henne. Under fågeln dolde sig skiftnyckeln som Han nu hittar och tar upp och 

börjar skruva av slipstenen. Hon vaknar till av gnisslet, springer upp och hugger honom 

mellan skulderbladen med saxen. Han sliter ut den och kastar iväg den i rummet. Hon hämtar 

den och överfaller Honom igen, de brottas samtidigt som han försöker lösgöra sig från 

slipstenen/kvarnstenen. När han är klar med skiftnyckeln tar hon den också och sätter sig en 

bit bort. Han tittar stint på Henne innan Han drar ut slipstenen med ett vrål. Sen tittar han upp 

mot Henne med mord i blicken. Hon ser ledsen och svag ut (lite rådjurslik) 

(Ångestmontage: Hans nacke, öra. Hennes öga.) 

 (Han kastar sig över Henne och trycker upp Henne mot väggen. Hon tappar skiftnyckeln och 

saxen i golvet.)  

(Ångestmontage: Hennes hand och bröstkorg) 

(Han stryper Henne, tittar stint på Henne.) 

(Ångestmontage: Halspulsådern.) 

(Han stryper henne, Trycker till med tummarna. Hon kvider. Han blundar när Hon närmar sig 

döden. Hon tittar uppåt när Hon är död.) 

(Han är utanför stugan. Häller bensin på Henne som ligger på brashögen. Vi ser hur den 

brinner på håll.         
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(Drömsk bild i slowmotion och fågelperspektiv: Han har precis passerat det döda trädet bort 

från Eden stödjandes på en herdestav/krycka. Det är natt men runt det döda trädet syns ett hårt 

onaturligt ljus. Döda människokroppar tonar fram i olika formationer i omgivningen runt det 

döda trädet. Ljuset mot det döda trädet blinkar subtilt. Det blir svart. 

 

Epilogen: 

  

Kontrastrik svart-vit bild. Samma musik som i prologen: Han kommer vandrandes uppför ett  

berg, mot kameran. Han har en krycka som han stödjer sig på haltandes. Han sitter i gräset 

och äter vilda bär. Bild där vi ser att hans t-shirt har en lodrät reva i ryggen mellan 

skulderbladen där saxhugget syns. Bild på vitt fågeldun bland bären, samt en svart fågelfjäder. 

Han tittar upp och ser ”de tre tiggarna” som nu är aningens transparenta, stående i gräset. Han 

tittar på dem men de tittar inte på honom som tidigare, utan snarare förbi honom. Han vänder 

sig om och reser sig upp. Han ser nerför det glest skogsbeklädda berget. Han ser massor av 

människor komma emot honom. Det visar sig vara kjolklädda kvinnor med utsuddade 

ansikten. De kommer både nedifrån och bakifrån honom. De går i vanlig hastighet (inger en 

bild av samtida vanliga kvinnor). De tycks inte ta någon notis om honom. Han tittar på dem. 

Bilden tonar ut i svart. 

 

Slut 
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